
Rujan 2021. 

u organizaciji Hrvatskoga arhivističkog društva i uz sudjelovanje domaćina, Državnoga arhiva u Splitu, VI. kongres hrvatskih
arhivista održat će se od 26. do 29. listopada 2021. u Splitu, u Hotelu Radisson Blu Resort & Spa, s temom:

„Na pragu 3. desetljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet“

te sljedećim tematskim cjelinama:
1. Inkluzivnost stručnjaka različitih područja u svakodnevnoj praksi

a. Interdisciplinarnost kao koncept – prednosti i potencijalna  mjesta „iskliznuća“
b. „Tradicionalna“  interdisciplinarnost  u  okvirima  arhivistike  i  arhivske  struke:  povjesničari,  genealozi,

heraldičari, informatičari, informatolozi, kartografi, fotografi, konzervatori-restauratori, … 
c. „Nova“ interdisciplinarnost: potreba za uključenost informacijskih stručnjaka širokoga spektra, filozofa

(etika,  ontologija,  epistemiologija,  semiotika),  dizajnera  proizvoda,  voditelja  proizvoda  (product
manager),  voditelja  projekata  (project  manager),  politologa,  marketinških  stručnjaka,  PR stručnjaka,
web-dizajnera, producenata događanja, komunikologa, dokumentalista, …

d. Potreba  za  specifičnim  stručnjacima  u  pojedinim  područjima:  grafolozi,  likovni/grafički  forenzičari
(atributori),  informatički  forenzičari,  kemičari,  pedagozi,  edukacijski  stručnjaci  različitih  područja,
računalni dizajneri, lingvisti, socijalni pedagozi, psiholozi, antropolozi, muzikolozi, snimatelji, montažeri,
filmski povjesničari, povjesničari umjetnosti, …

e. Umjetna inteligencija – sredstvo ili cilj; na kojim područjima arhivske djelatnosti je poželjna, na kojima 
moguća u dogledno vrijeme, a na kojima možda nepoželjna?

f. Računalne igre – marketinške i promotivne mogućnosti arhivske djelatnosti

2. Inkluzivnost različitih metodologija u formiranju dobrih praksi
a. Postoje  li  u  hrvatskoj  arhivistici  eklatantno  razvijene  i  prihvaćene  većinske/specifične

metode/metodologije?
b. Odgovaraju li do sad korištene metode potrebama suvremene arhivske prakse, arhivskim/arhivističkim

stremljenjima, te pogotovo: ispunjava li njihova primjena očekivane društvene zadaće?
c. U kojoj smo mjeri osvijestili potrebu za nekim drugim, do sada nekorištenim metodama?

3. Inkluzivnost znanstvenoga aspekta struke
a. Odnos arhivistike i arhivske struke 
b. Suvremena dostignuća arhivistike i njihova implementacija u struci
c. Izazovi arhivske struke i očekivanja od znanstvene zajednice
d. Primjeri dobre suradnje znanstveno-istraživačkih projekata i struke
e. Kako razvoj suvremenih tehnologija utječe na ustaljenu praksu u arhivima
f. Cjeloživotno obrazovanje i uloga sveučilišta u razvoju struke
g. Poboljšanje dvosmjerne komunikacije na relaciji znanost-struka

4. Inkluzivnost svih društvenih grupa prilikom formiranja ciljane publike/pratitelja
a. Uloga/doprinos arhiva u odgojno-obrazovnim procesima svih dobnih skupina
b. Organiziranje javnih programa s ciljem komuniciranja arhiva sa širom javnošću
c. Informacijske usluge kao pretpostavka permanentne komunikacije arhiva i društva
d. Nove mogućnosti na tragu dobivanja masovne podrške (crowdsourcinga)



e. Virtualni arhivi – mogućnosti lakše dostupnosti
f. Zajednički jezik s javnom upravom – neispunjeni san?

5. Inkluzivnost u načinima financiranja
a. Modeli proračunskoga i programskog financiranja
b. Stjecanje vlastitih prihoda – mogućnosti, prepreke, zamke
c. Financiranje iz europskih fondova
d. Modeli i mogućnosti financiranja putem sponzora i donatora
e. Model masovnog financiranja (crowdfunding)

Pozivamo vas da  se  aktivno uključite  u naš  najznačajniji  godišnji  stručno-znanstveni  skup,  te  svojim radom/izlaganjem
pridonesete uspješnosti Kongresa u nekoj od predloženih tema. 


