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Архивским и сродним установама
Архивистичко друштво Србије, Архив Србије и Историјски архив
Ужице, као организатори, позивају вас да учествујете на међународном
саветовању које ће се одржати од 12. до 14. Октобра 2016.године у хотелу
„Оморика“ на планини Тари.
Циљ саветовања је разматрање актуелних питања из архивске
струке у Републици Србији, али и сагледавање и размењивање
архивистичких искустава са колегама из региона, пре свега држава
бивше Југославије.
На саветовању ће бити представљен Зборник радова са преко 20 радова
на теме валоризације архивске грађе у настајању и разграничења фондова у
регистратурама и архиву. Жеља нам је да после дуго година у Србији
окупимо архивисте који би представили, размотрили и разменили
одговарајућа решења на питања и проблеме са којима се свакодневно
сусрећу. Скуп на Тари можемо сматрати својеврсним сабором архивиста и
архивистичке струке Србије, имајући у виду да се нисмо састајали дуже од 25
година.
Саветовање ће се одржати у хотелу „Оморика“ на Тари и цена смештаја
износи:
- једнокреветна соба 1/1 по цени од 3.600 динара за пун пансион;
- двокреветна соба 1/2 по цени од 2.900 динара за пун пансион;
- трокреветна соба 3/3 по цени од 2.900 динара за пун пансион.

На ову цену додаје се боравишна такса са осигурањем и она износи
100,00 динара по дану.
Телефон на који можете извршити резервације је 00381/31-590-530,
продаја хотела Оморика. Приликом резервације смештаја ОБАВЕЗНО
нагласите да се ваш боравак односи на одржавање
саветовања
архивиста.
За друге информације у вези саветовања можете контактирати
Мирослава Дучића, ИА Ужице на тел 031/513-484 или 063/87-43-968, или
Жељка Марковића, ИА Ужице на тел. 031/513-498, као и секретару АДС,
Гордани Вукасовић (Архив Србије) на тел. 011/33-70-781.
Поред саветовања предвиђена је и екскурзија до Мокре Горе и вожња
Шарганском осмицом, туристичком пругом уског колосека, након чега ће се
се организовати свечана вечера за све учеснике саветовања.
Напомињемо да сви учесници саветовања из архивских и сродних
установа не плаћају котизацију. Котизација је одређена за учеснике из
регистратура и она ће се у износу од 5.000 динара уплаћивати на рачун
Архивистичког друштва Србије. Број рачуна је 170-3000393000-69
Уникредит банка. Котизација обухвата:






дводневно саветовање,
свечану вечеру уз музички програм,
освежење у паузама,
радни материјал и
екскурзију у Мокру Гору.
Председник Архивистичког друштва Србије
Мирослав Дучић
miroslav.ducic@arhivue.org.rs

