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IZVJEŠĆE O RADU IZMEĐU DVIJE REDOVNE SKUPŠTINE 2017./2018. 

 
 
Uvod 
 
 
Hrvatsko arhivističko društvo okuplja i organizira stručne djelatnike i druge zainteresirane osobe i udruge 
radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u Republici Hrvatskoj i unaprjeđenja stručnoga 
rada.  
 
Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o 
potrebi njegove primjerene zaštite; unaprjeđenje stručnih standarda u obradi arhivskoga gradiva, 
poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnoga usavršavanja djelatnika u arhivima i pismohranama; 
poticanje zanimanja za korištenje arhivskoga gradiva i popularizacija arhivske djelatnosti; zaštita interesa 
arhivske struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno načela etičkog kodeksa arhivista; 
razvijanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu. 
 
U izvršavanju svoje zadaće HAD surađuje s udrugama i ustanovama na području Republike Hrvatske, 
naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima. Na međunarodnom planu HAD surađuje s tijelima 
Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s nacionalnim arhivističkim udruženjima u 
zemljama svoga međunarodnog okruženja.  
 
Svi arhivi i većina arhivskih djelatnika u Hrvatskoj daju odgovarajući doprinos radu ovoga strukovnog 
Društva, poglavito omogućavajući članovima i dužnosnicima Društva da djelovanju Društva doprinose 
radeći u arhivskim prostorima i koristeći dijelom materijalno-tehničke resurse i vrijeme na svojim redovitim 
radnim mjestima.  
 
Važnu ulogu u djelovanju Društva ima Ministarstvo kulture RH koje kao resorno političko tijelo 
kontinuirano prati rad Društva i dodijeljenim sredstvima iz proračuna redovito na godišnjoj razini 
omogućava uspješno djelovanje Društva. Sjedište društva je u Hrvatskom državnom arhivu koji svojom 
potporom daje bitan doprinos radu Društva.  
 
 

1. Rad tijela Društva 

 
1.1. Godišnja skupština 

 
U 2017. Hrvatsko arhivističko društvo održalo je izbornu Skupštinu 26. listopada 2017. u hotelu 
Kolovare u Zadru, za vrijeme održavanja 5. kongresa hrvatskih arhivista. Skupština je sazvana radi 
realizacije izbora za predsjednika, članove predsjedništva te članove nadzornoga odbora, u redovitom 
četverogodišnjemu ciklusu, a rezultati izbora bili su sljedeći: za predsjednicu Društva izabrana je 
Silvija Babić, za članove Predsjedništva Melina Lučić, Hrvoje Stančić, Ljerka Vuk Bilić i Radoslav 
Zaradić, za Nadzorni odbor (NO) Ivana Prgin, Zoran Perović i Deana Kovačec, a za zamjenika člana 
NO Nada Klobučar (25 glasova). Skupština je rješavala i svoja redovna pitanja iz nadležnosti: 
odlučivanje o izvješću o radu, usvajanju programa rada Društva u sljedećem razdoblju, donošenje 
odluka o financijskom poslovanju Društva i odlučivanje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva 
koja su u nadležnosti Skupštine. Troškove sudjelovanja snosili su sami članovi, a HAD je osigurao 
putne troškove za članove svojih tijela.  
 
 
 



1.2. Sjednice Predsjedništva 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja Predsjedništvo Društva održalo je šest sjednica radi rješavanja tekućih 
zadataka Društva, pripreme i organiziranja stručnih aktivnosti, redovite godišnje skupštine, te rješavanja 
izvanrednih poslova. Tri sjednice održane su u Zagrebu, a tri su održane elektroničkim putem, radi 
smanjenja troškova za članove koji žive izvan mjesta održavanja. 
 
 

1.3. Sjednica Nadzornoga odbora 
 

Nadzorni odbor je održao jednu sjednicu u Osijeku, u okviru održavanja 50. Savjetovanja hrvatskih 
arhivista, na kojoj je izvršio provjeru statutarnosti rada Društva i zakonitosti financijskog poslovanja. 
 
 

1.4. Informiranje članstva 
 

Članstvo i šira javnost se o djelovanju Društva informira preko mrežnih stranica Društva (www.had-
info.hr), također i elektroničkom poštom. Nova mrežna stranica Društva izrađena u 2016. i prezentirana 
na 49. savjetovanju hrvatskih arhivista u Gospiću sadrži osnovne podatke o organizaciji i djelatnosti 
Društva, obavijesti o aktivnostima Društva i drugim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu koja su 
značajna za djelatnost Društva te određene stručne sadržaje i poveznice na mrežne stranice slične 
tematike. U 2018. godini osnovano je i novo web-uredništvo u sastavu: Vedran Muić (tajnik), Josip 
Mihaljević, Željka Dmitrus i Laura Bezić (sve članovi), kako bi se osigurao propulzivniji pristup te recentna 
objava novih sadržaja, kao i popuna te obogaćenje stranica sadržajima koji su najavljeni, a do sad su 
izostali, također i Facebook i profila na društvenim mrežama na kojima smo prisutni. 
 
Predsjedništvo HAD-a početkom je 2018. među članstvom provelo anketu o percepciji rada Društva i 
članova njegovih tijela, s mogućnošću predlaganja postupanja koja bi dovela do poboljšanja 
dosadašnjega rada, odnosno, do eventualnih novih i poželjnih aktivnosti. Rezultate ankete uzet će se u 
obzir pri kreiranju sadržaja i metoda daljnjega rada. 
 

1.5.           Administrativni i stručni poslovi  
 

Administrativni i stručni poslovi koji su se obavljali radi osiguranja izvršenja programa rada obuhvaćali su: 
planiranje i usklađivanje rada tijela i sekcija Društva, vođenje službene prepiske, vođenje financijskog 
poslovanja Društva i pripadajuće dokumentacije, poslove prijepisa i prevođenja tekstova, zastupanje i 
predstavljanje Društva i druge odgovarajuće poslove. Većina tih poslova su odrađivani volonterski, a dio 
se honorira jer Društvo nema zaposlenih djelatnika.  
 
 
2. Stručno godišnje savjetovanje – 5. kongres hrvatskih arhivista u Zadru 

 
HAD je 24-27. listopada 2017. godine, zajedno s Državnim arhivom u Zadru kao domaćinom, 
organiziralo 5. kongres hrvatskih arhivista s generalnim naslovom: „Arhivi u Hrvatskoj – 
(retro)perspektiva“. Za kongres je priređen i tiskan plakat, program i zbornik radova koji su na skupu 
izlagani. Tijekom četiri dana na kongresu je bilo okupljeno više od 200 stručnjaka arhivske struke iz 
cijele Hrvatske i inozemstva, s predstavnicima arhivističkih društava susjednih zemalja.  
 
HAD je u okviru organizacije savjetovanja iz prikupljenih kotizacija snosilo troškove sudjelovanja 
predavača, inozemnih gostiju i članova svojih tijela, troškove rada Programskog i Organizacijskog odbora, 
promotivnih aktivnosti i materijala, zakupa dvorana i potrebne opreme.  
 
 
3.  Rad sekcija Društva 
 
Redoviti rad sekcija Društva u protekloj godini bio je izuzetno smanjen. Zajednički sastanci održani su 
tijekom 50. kongresa hrvatskih arhivista, te su iznjedrili mahom uopćene konceptualne zaključke, bez 
vidljivoga operativnoga plana djelovanja, što je pokazala i daljnja neaktivnost tijekom godine. Dodatni je 
sastanak održala samo Sekcija za zaštitu gradiva izvan arhiva, 22. ožujka 2018. u Zagrebu, a konkretni 

http://www.had-info.hr/
http://www.had-info.hr/


učinci biti će predstavljeni tijekom 50. savjetovanja hrvatskih arhivista u Osijeku (rezultati ankete o 
radu/postupanjima arhiva sa stvarateljima/imateljima privatnoga gradiva.    
 
 
 
4.     Suorganizacija radionica 
 
Društvo je, u suradnji s Katedrom za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i 
komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, , sudjelovalo na organizaciji 
radionice „Prezentacijske vještine u arhivskoj struci“, održanoj 15. lipnja 2018. Radionioca je za polaznike 
bila besplatna. 
  
 
5.      Arhivi, knjižnice, muzeji – seminar 2017. 
 
 
Od 1997. godine HAD aktivno sudjeluje u radu interdisciplinarnog seminara "Arhivi, knjižnice, muzeji – 
mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture". Slijedom redovite izmjene 
organizatora (Hrvatskog knjižničarskog, Hrvatskog muzejskog i Hrvatskog arhivističkog društva), u 
2017. upravo je HAD bio glavni organizator 21. AKM seminara u Poreču, 22. – 24. studenoga 2017. 
Društvo su na Seminaru predstavljali Silvija Babić i Marijana Jukić. Troškovi sudjelovanja članova 
HAD pokriveni su iz sredstava redovne djelatnosti. Također, tijekom 2018. Društvo intenzivno radi na 
izdavanju zbornika radova 21. AKM seminara, za što je kao urednica zadužena članica Ivana Prgin, 
uz suuredništvo Mirne Willer (HKD), čija se objava očekuje početkom studenoga. 
 
 
6. Međunarodni dan arhiva 
 
Društvo je i u 2018. bilo koordinator događanja vezanih uz obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 
9. lipnja, u čijem su obilježavanju sudjelovali svi arhivi u Hrvatskoj zajedničkim i planiranim akcijama. 
Tema je bila „1968. u Hrvatskoj“ kojom su se arhivi – temeljem gradiva kojega posjeduju – osvrnuli na  
na različita događanja te godine kao što su studentski pokreti, pobuna jedne generacije protiv 
neiskrenog življenja, protiv nejednakosti i iskorištavanja, demistifikacija "socijalističke" vladavine, 
životni standard i svakodnevica, kulturna strujanja i dr. 
 
I ovogodišnji Međunarodni dan arhiva se u nekim arhivima u svijetu i u Hrvatskoj povezivao s 
nastavkom višegodišnjeg obilježavanje stote obljetnice Prvog svjetskog rata, dok su u drugima 
programi bili povezani s lokalnim ili nekim drugim prigodnim temama kroz vlastite programe i u 
suradnji s drugim srodnim ustanovama i organizacijama. 
 
Povodom najave Međunarodnoga dana arhiva 9. lipnja, HAD je organizirao tiskovnu konferenciju u HDA 
5. lipnja 2018., na kojoj su sudjelovali: u ime Ministarstva kulture RH dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; u 
ime HAD dr. sc. Silvija Babić, predsjednica; u ime HDA dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj; u ime Kolegija 
ravnatelja DA mr. sc. Ivan Medved, predsjedavajući Kolegija ravnatelja.   
 
Sredstvima MK tiskan je plakat i programska knjižica u nakladi Društva koja je kao i uvijek sadržavala 
informacije o svim programima kojima arhivske ustanove u Hrvatskoj obilježavaju taj dan. 
 
 
7.  Međunarodna suradnja Hrvatskoga arhivističkog društva 
 
 7.1. Hrvatsko arhivističko društvo član je Međunarodnoga arhivskog vijeća u kategoriji B 
 
Iz članstva proizlaze prava i obveze (između ostaloga i redovna godišnja članarina).  
 
 7.2. Društvo surađuje i sa srodnim društvima u susjednim zemljama.  
 
Predsjednica Društva, Silvija Babić, sudjelovala je u ime HAD-a, na sljedećim skupovima: 
- 11. subotički arhivski dan (O promeni imperiuma 1918.) održanom 20 – 21. rujna 2018. u Subotici 
 



- 31. međunarodno savjetovanje Arhivska praksa 2018. u organizaciji Arhiva Tuzlanskog kantona, 
održanom 27. – 28. rujna 2018. u Tuzli  
 
- Međunarodno arhivističko savjetovanje Tara 2018. u organizaciji Arhivističkoga društva Srbije 10. – 

12. listopada 2018.  
 
Član Predsjedništva Hrvoje Stančić, sudjelovao je na: 
- konferencija Tehnični i vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11.-13. travnja 
2018., Radenci, Slovenija  
 
- radionica "AI and Archives " by FAN (ICA) and The National Archives, 3.-4. rujna 2018., London, 
Velika Britanija 
 
 
8. Sudjelovanje u radnim skupinama i inicijativama 
 
Članovi Društva uključivali su se u rad radnih skupina i inicijativa.  
 
Dražen Kušen bio je uključen u Radnu skupinu za izradu izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i 
arhivima koji je donesen u srpnju 2018. godine (NN 61/2018).  
 
Predsjednica Društva, Silvija Babić članica je inicijative Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog 
društva RH za izradu prijedloga rješenja nacionalnog digitalnog arhiva. 
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