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Дигитализација у архивима у Србији 
– изазови и замке 

АПСТРАКТУМ: Рад разматра један од проблема савремене 
архивистике – дигитализацију у архивима у Србији. Један број 
архива упустио се у подухват дигитализације самостално, без 
утврђених заједничких стандарда на нивоу државе и струке. У 
времену када смо на путу прихватања међународних стандарда, 
јасно је колико такви појединачни иступи могу представљати 
проблем на том путу, а са друге стране такве иницијативе су и 
неопходне како би се српска архивистика померила са, већ 
годинама, мртве тачке. 
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Због све веће потребе савременог друштва за информацијама које ће 
бити доступне на брз, једноставан и јефтин начин – преко рачунара, у свим 
областима живота започела је примена информационих технологија. Та по-
треба није мимоишла ни архиве као установе које у својим депоима чувају 
велике количине података – информација. Одговарајући на те потребе то-
ком 90-их година прошлог века и архиви у Србији су се сусрели са новим 
изазовима – компјутеризацијом архива и дигитализацијом архивских доку-
мената. У том смислу покренут је пројекат јединственог информационог си-
стема – ЈАИС, који је требало да информационо обједини мрежу архива у 
Србији. До данас тај пројекат није заживео из различитих разлога. Поједини 
архиви кренули су у процес дигитализације архивских докумената самоини-
цијативно, ослањајући се на сопствена знања и креативност, што је у неку 
руку похвално, али и исхитрено. Тако архивистика делује као оркестар без 
диригента, без јасних циљева и смерница за будућност. Да ли је и колико 
српска архивистика спремна да се носи са изазовом дигитализације и свиме 
што она доноси у погледу заштите докумената и информација које садрже? 
Овим прилогом желимо да скренемо пажњу на проблеме чије решавање 
представља предуслов за успешну дигитализацију у српским архивима и 
њихов улазак у друштво модерних архива. 

Значај увођења информационих технологија у архиве је неспоран. До-
ступност информација о архивској грађи је на тај начин већа. Корисници 
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архивске грађе могу доћи до потребних података на брз и једноставан на-
чин, чак и са могућношћу да уопште не долазе у архив, а архивски радници 
могу брже пружити информације које се од њих траже, односно могу брже 
доћи до информација које су им потребне за рад са архивском грађом. Ком-
пјутеризација архива омогућава поједностављење послова у архиву и лакше 
управљање информацијама, почев од евидентирања потенцијалне архивске 
грађе у регистратури, њеног уласка у архив, преко фаза и операција у про-
цесу сређивања и обраде, израде научно-обавештајних средстава, коришће-
ња архивске грађе у различите сврхе, па до дистрибуције информација ко-
рисницима архивске грађе. То је сложен процес који претпоставља свеобу-
хватну примену рачунарске технологије у раду архива, што захтева велике 
промене у систему рада тих установа. 

Дигитализовати значи изразити податке у дигиталном облику ради 
обраде у рачунару, претворити у дигитални облик.1 У случају архива диги-
тализацију можемо разумети као пренос архивске грађе и података о њој у 
дигитални облик. Дигитализација саме архивске грађе поред основног зна-
чаја – њене заштите од прекомерне употребе, пружа и мноштво других 
предности. Рад са архивском грађом и информацијама о њој се знатно убр-
зава и поједностављује. Дигитализацијом се омогућује двосмерно пружање 
информација – из саме грађе и о архивској грађи. За прво су заинтересовани 
истраживачи, за друго архивски радници. Оно што дигитализација неће мо-
ћи да замени, већ можда да убрза и поједностави, јесу класични манипула-
тивни послови у сређивању архивске грађе. Управо ти послови и квалитет 
њиховог обављања представљају основу за добру и квалитетну дигитализа-
цију архивске грађе. Упрошћено речено, дигитализација архивске грађе зна-
чи њено скенирање и депоновање тих скенова у рачунару, или на другим 
носачима података по редоследу докумената устројеном приликом сређива-
ња фонда. Овај процес може бити реализован у два нивоа. Виши ниво диги-
тализације архивске грађе значи дигитализацију исте кроз одговарајући ра-
чунарски програм са базом података, који би омогућавао брзу претрагу, до-
ступност и коришћење архивске грађе, односно информација које поседују 
архивски документи. Нижи ниво дигитализације архивске грађе обухвата 
скенирање и депоновање исте редоследом скенирања, а без могућности за 
брзу претрагу докумената по неком основу.  

Сви ови послови, почев од увођења рачунарске технологије у архиве, 
повезивања свих архива у оквиру архивске мреже у јединствен систем, кре-
ирања одговарајућег софтвера који би задовољио све фазе рада са архив-
ском грађом, обуке запослених за рад са таквим програмом, па до самог 
скенирања архивских докумената, представљају веома сложен низ елемена-
та који се морају обављати одређеним редоследом и по унапред утврђеним 
правилима. За то је неопходно да буду испуњени одређени предуслови да 
би се цео процес дигитализације показао као целисходан. Пут за реализаци-

                                                           
 1 М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд 20044, 214. 
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ју овог посла није нимало једноставан. Заштита културне баштине кроз про-
цес дигитализације на националном нивоу треба да започне доношењем на-
ционалне стратегије дигитализације, која би формулисала циљеве и задатке 
дигитализације у заштити културне баштине за архиве, библиотеке и музе-
је, дакле све установе које се баве заштитом културних добара у Србији. За 
спровођење дигитализације у архивима потребно је ангажовање матичне 
служе – Архива Србије, Друштва архивиста у складу са његовим надлежно-
стима, архива који су у оквиру архивске мреже, али и оних ван ње. Важан 
чинилац је и креативност и спремност сваког запосленог у архивима. Неоп-
ходна је, дакле, заједничка иницијатива свих који се баве заштитом култур-
не баштине, посебно оних који се баве заштитом архивске грађе, да би се 
дошло до квалитетних решења. Почетак тражења тих решења за архиве ви-
димо у формирању стручног тела (комисије, већа и сл.) које би чинили 
стручни радници из архива у Србији. То тело би имало задатак да прикупи 
детаљне податке о стању у архивима, техничкој и кадровској опремљено-
сти, односу запослених у архивима према рачунарској технологији, о фон-
довима које поседују, сређености фондова, посебно о начину сређивања, 
сигнирања, израде информативних средстава итд. У складу са прикупље-
ним информацијама осмислиле би се даље фазе у процесу дигитализације 
архивске грађе. То превасходно обухвата ревизију постојећих, односно из-
раду нових детаљних упутстава о поступању са архивском грађом, почев од 
њеног евидентирања у регистратурама па до сређивања и обраде у архиву, 
односно до њене дигитализације и давања на коришћење корисницима. Ти-
ме би се извршила стандардизација и увела једнообразност у раду са архив-
ском грађом која је неопходна да би се уопште пришло послу дигитализа-
ције на нивоу државе. Важећа упутства, од којих су поједина донета пре 
скоро пола века, дозвољавају мноштво произвољности које су у процесу ди-
гитализације докумената и информација недопустиве. Навешћемо само је-
дан пример. Упутство за сређивање архивских фондова органа управе, рад-
них, друштвено-политичких и других организација из 1973. године пропису-
је да се сигнатура може исписивати у доњем десном углу на предњој или 
задњој страни документа. Такве произвољности су неприхватљиве у про-
цесу дигитализације архивске грађе који треба да буде једнообразан. Посе-
бан проблем представља и непоштовање, односно произвољно тумачење 
тих упутстава од архива до архива. Примера за то има мноштво. Значајно 
питање за архивске стручњаке, правнике и друге који се баве заштитом 
људских права јесте заштита српске културне баштине, заштита докумената 
и информација које садрже и самим тим заштита сваког појединца, односно 
његових права. Широка доступност информација доноси и одређене ризике, 
о чему се такође мора водити рачуна.  

Основни предуслови за реализацију процеса дигитализације у архиви-
ма у Србији су следећи: 

– стварање законске и правне основе  
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– доношење стратегије на нивоу државе за све установе заштите кул-
турних добара 

– дефинисање циљева и задатака дигитализације на националном ни-
воу за архиве 

– стандардизација архивистике као дисциплине 

ревизија и допуна важећих стручних упутстава, односно израда нових 

– обавеза примене јединствених стручних упутстава на целој терито-
рији државе 

– опремање архива одговарајућом рачунарском опремом 

– систематизација радних места у архивима за информатичке стручњаке  

– израда јединственог софтвера за примену у архивима, односно дава-
ње конкретних смерница за израду софтвера који би били компатибилни у 
оквиру архивске мреже Србије  

– сарадња архивских радника и информатичких стручњака на изради и 
унапређењу рачунарског програма за примену у архивима 

– дефинисање техничких упутстава  

– обука архивских радника за примену рачунарске технологије у пракси. 

Осим ових основних предуслова за успешну дигитализацију архивске 
грађе важни су и следећи:  

– сређеност и обрађеност архивских фондова који се дигитализују 

– одређивање приоритетних архивских фондова за дигитализацију, од-
носно давање смерница за одабир приоритетних фондова (да ли ће то бити 
по значају, или по потребама диктираним од стране истраживача, или пак 
неком другом критеријуму) 

– конкретна и до детаља разрађена техничка упутства за дигитализа-
цију архивске грађе у погледу резолуције, начина скенирања, смештаја-де-
поновања, чувања, избора носача података итд. 

– постојање одговарајућег софтвера са базом података за смештај и 
брзу претрагу са везом између аналитичке обраде и скенираних докумената 

– одређивање начина трајног чувања, односно одабир медија за депо-
новање података 

– обавезност микрофилмовања, као најпогоднијег начина за трајно чување 

– дефинисање нивоа доступности и заштите дигитализоване архивске 
грађе и података о архивској грађи. 

Процес дигитализације у архивима се не сме препустити стихији, не-
стручним лицима и политичким одлукама. Тај процес мора да буде резултат 
јединственог плана на нивоу целе државе, а у складу са међународно при-
хваћеним стандардима који се морају узети у обзир приликом осмишљава-
ња читавог процеса. Посао који треба да буде круна рада једног успешног 
архива и који треба да затвори круг који архивска грађа пређе од регистра-
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туре до корисника архивске грађе не сме зависити од иницијативе и креа-
тивности појединих архива и архивских радника, већ мора бити плод добро 
испланиране стратегије на нивоу државе.  
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