
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АРХИВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ 

11000 БЕОГРАД, Карнегијева бр. 2 

Број: 2/2016. 

Датум: 1.02.2016.  

Архивистичко друштво Србије (на основу чл. 5 Статута АДС) у сарадњи са архивским установама 
у Републици Србији организују стручно архивистичко саветовање. Циљ саветовања је да се 
разматрају питања из архивске струке и архивистичких дисциплина у Републици Србији али и 
сагледају архивистичка искустава из региона. На овај начин ће се евидентирати, разматрати, даће 
се предлози, или у крајњем пронаћи и предложити одговарајућа решења за питања са којима се 
архивистика и архивисти у Србији свакодневно сусрећу. Отуда, Архивистичко друштво Србије, 
односно Организациони одбор, је на својој седници одржаној 28. јануара 2016, донео одлуку о 

организовању саветовања те вас:  

П О З И В А 

НА МЕЂУНАРОДНО АРХИВИСТИЧКО САВЕТОВАЊЕ 

    са     темама: 

1. Валоризација архивске грађе: а. у архивским установама, б. ван архива (у 

регистратурама) 

2. Разграничење фондова а. у архивским установама, б. ван архива (у регистратурама)  
 
Право на пријаву и учествовање могу остварити све струковне колеге из архивских установа, 
 Србије као и колеге из региона. За учешће потребно је послати пријаву са називом рада у оквиру 
једне од задатих тема. Поред тога, у пријави навести: име и презиме, год. рођења, стучна спрема и 
стручно звање, е-адресу и телефон, назив и седиште установе из које аутор долази, назив рада, 
сажетак рада (до 600 знакова) и кључне речи. Молимо Вас да своје учешће, са крајњим роком 
пријаве 10. марта 2016, потврдите е-поштом на адресу уредника Зборника: 

zoranveljanovic19@gmail.com 

Пристигле пријаве размотриће  Редакција Зборника радова са саветовања и обавестити ауторе о 
резултатима одабира до 20. марта 2016. године. Сви пристигли и прихваћени радови објављени у 
Зборнику са саветовања биће рецензирани, о чему ћете по прихватању тема од Редакције добити 
детаљнија упутства за коначну структуру рада.  

Саветовање ће се највероватније  одржати у хотелу „Оморика“ на Тари, (алтернатива су неки од 

хотела на Златибору) у октобру 2016. године. 

 

С поштовањем,                                

За Организациони одбор:                          

                                                                                                Мирослав ДУЧИЋ, председник АДС  
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