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Sreda, 11. maj 2022

9.30 Uvodni nagovori

Kongresna dvorana 10.00 – 11.30

8.30 – 9.20 Registracija udeležencev
Vanja RUPNIK, Arhiv Republike Slovenije,  
Ljubljana, Slovenija
Virtualna arhivska čitalnica

Branka MOLNAR, Oddelek za zgodovino,  
Filozofska fakulteta Zagreb, Hrvaška
Pesem o strašni ptujski kugi ali kako e-arhiv pomaga pri 
zgodovinski raziskavi

Dunja MUŠIČ, Mira HODNIK, Elizabeta ERŽEN 
PODLIPNIK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
Prvi slovenski strip v arhivistiki - korak k širši prepoznavnosti 
poslanstva arhivov

dr. Yanna DIMITRIOU, Državni arhiv na Krfu, Krf, Grčija
Od lokalnega h globalnemu: znanje, inovacije in 
ustvarjalnost kot ključni dejavniki pri pravilnem upravljanju 
naše kulturne dediščine

Sonja GALINA, Državni arhiv v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška
Projekt Enrich Europeana+ in Državni arhiv v Zagrebu:  
dogodek Transcribathon

dr. Martina OROSOVA, Spomeniški arhiv, Bratislava, 
Slovaška
Slovaški spomeniški arhiv na poti do uporabniku  
prijaznega arhiva

11.30 – 12.00 Odmor za kavo

mag. Nina GOSTENČNIK
direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor
Uvodni pozdrav organizatorja

Vesna MAUČEC
direktorica hotelov, Zdravilišče Radenci
Uvodni pozdrav gostitelja

Boštjan GABERC
direktor podjetja Mikrografija d. o. o.
Uvodni pozdrav generalnega pokrovitelja

mag. Ivan ŠIJANEC
direktor podjetja Trevis d. o. o.
Uvodni pozdrav generalnega pokrovitelja
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13.30 – 15.00 Odmor za skupno kosilo (restavracija Hotela Radin)

16.30 – 17.00 Odmor »Mikrografija vabi …«  

15.00 – 16.30

Karmen MATKOVIČ, Mikrografija d. o. o., Novo mesto, Slovenija
Izzivi pri urejanju in digitalizaciji gradiva

Sreda, 11. maj 2022

mag. Ivan ŠIJANEC, TREVIS d. o. o., Ljubljana, Slovenija
Polni izkoristek prostora z večnadstropnimi regalnimi sistem

Alberto MOYA, COO, scope solutions a.g., Basel, Švica
Prihodnost transformacije in digitalne hrambe @scope solutions

12.00 – 13.30
dr. Vlatka LEMIĆ, Univerza v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška
Arhivi in kreativne industrije: izkušnje, pridobljene v projektih 
Ustvarjalne Evrope

Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ, Arhiv Jugoslavije,  
Beograd, Srbija
Vloga sodobne tehnologije pri zaščiti, predstavitvi  
in promociji kulturne dediščine

dr. Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ, dr. Željka KRIŽE, 
Spominski dokumentacijski center domovinske vojne, 
Zagreb, Hrvaška
Izobraževalna dejavnost Hrvaškega spominskega 
dokumentacijskega centra domovinske vojne

Katja ZUPANIČ, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovenija
Poplavljen arhiv Mestne občine Ptuj ob naravni ujmi julija 
2019 ali kako smo uspešno rešili pisno kulturno dediščino 
mesta Ptuj iz 90. let 20 st.

Božidar KEREKOVIĆ 
Državni arhiv v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška
Dostop do arhivskega gradiva v izrednih okoliščinah

mag. Alenka STARMAN ALIČ 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Kako v arhivih razmišljati izven okvirov
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dr. Jasna POŽGAN 
Državni arhiv za Medžimurje, Štrigova, Hrvaška 
Ivana POSEDI 
Državni arhiv v Varaždinu, Varaždin, Hrvaška
Viri za raziskovanje zgodovine gradbeništva v 
Medžimurju in Koprivniški Podravini

Đurđija BOROVNJAK 
Arhiv Jugoslavije, Beograd, Srbija
Kako digitalizirati in trajno ohraniti projektno 
dokumentacijo: Zbirka načrtov arhitekturnega 
oddelka Ministrstva za gradnje Kraljevine Jugoslavije 
(predpogoji, prioritete, kriteriji, osnovni in končni cilji 
ter nove tehnologije)

Kongresna dvorana

21.00 Družabni večer v Mezzaninu

17.00 – 18.30

Sreda, 11. maj 2022

20.00 Voden ogled po razstavi

Ljubezen gre skozi želodec 
Kulinarika v arhivskih virih

dr. Rovena MIKELI 
Akademija albanskih študij v Tirani, Albanija
Arhivske informacije kot dokaz kulturne dediščine in kot 
zgodovinski viri – fond Gjergj Fishta v Arhivu jezikoslovja in 
literature (Akademija albanskih študij v Tirani) 

mag. Maja NIKOLOVA, UNIHUB, Beograd, Srbija
Arhivsko gradivo kot vir za raziskavo zgodovine  
izobraževanja – numerus clausus leta 1940 in njegove 
posledice

Luigj NREJAJ 
Državni arhiv Kosovo – Medobčinski arhiv Ferizaj, Kosovo
Varstvo arhivskega gradiva pri ustvarjalcih
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Kongresna dvorana

9.00 – 10.30 
Strokovna obdelava arhivskega gradiva
dr. Bogdan Florin POPOVICI 
Romunski državni arhiv, Oddelek v Brasovu, Romunija
Zapisi v kontekstih (RIC): kako ga uporabljati

Anja PRŠA, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Analiza meril vrednotenja arhivskega gradiva

Luka HRIBAR, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Izboljšave dokumentarnega in arhivskega slikovnega gradiva s 
postopki, ki temeljijo na umetni inteligenci oz. strojnem učenju

Dimitrij REJA, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Internet over Things v arhivski znanosti

Špela SEČNIK, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Vrednotenje kulturne dediščine v primežu  
standardov slovenske arhivske in muzejske stroke

Ivančica SABADIN, Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija
Rešitev za izvoz podatkov iz podatkovne baze ARIS in njihov 
uvoz  v podatkovno bazo SJAS

dr. Miroslav NOVAK, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor, Slovenija
dr. Zdenka SEMLIČ RAJH, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
Vzajemnost, strokovnost in etičnost – gradniki razvoja sodobne 
slovenske javne arhivske službe

dr. Tomasz HAJEWSKI, Oddelek Državnega arhiva Katowice v 
Cieszyu, AGNIESZKA Laskowska, Knjižnica Cieszyn, Cieszyn, 
Poljska
Skupni cilj in različne metode – popisovanje in digitalizacija 
zgodovinskih dokumentov Knjižnice Cieszyn in Oddelka Državnega 
arhiva Katovice v Cieszynu

Katarina KRAŠEVAC, Slovenija
Arhivsko  gradivo glasbene provenience v arhivih, notni zapisi v 
arhivih – (ne)viden dragocen del kulturne dediščine

Aleksander LAVRENČIČ, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Arhivsko gradivo iz Arhiva Televizije Slovenija kot vir za preučevanje 
zgodovine in razvoja arhivistike v Sloveniji

dr. Marjeta HORJAK, Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Kritični dejavniki uspeha za izvajanje e-hrambe – primer Slovenije

11.00 – 12.30 

Sekcija za arhivske strokovne delavce

Četrtek, 12. maj 2022

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

20.30 Skupna večerja v restavraciji hotela Radin
14.00 Strokovna ekskurzija (Lendava)

8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
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Četrtek, 12. maj 2022 Dvorana Izvir

Sekcija za ustvarjalce arhivskega gradiva

Klavdija KRIVEC, dr. Tatjana HAJTNIK 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Urejevalnik SIP - kdaj in kako ga uporabljati? 

Prevzemanje arhivskega gradiva v digitalni obliki je 
zahtevna naloga, ki zahteva množico usklajevanj in 
preverjanj; da bi postopek standardizirali tako na strani 
ustvarjalcev kot na strani arhivov, je bilo v okviru projekta 
e-ARH.si :ESS 2016 - 2020/2021 razvito programsko orodje 
Urejevalnik SIP. Orodje omogoča dva načina uporabe, za 
napredne uporabnike (informatik in arhivist v arhivu) in za 
izročitelje arhivskega e-gradiva (ustvarjalce). 
Na delavnici bo na praktičnih primerih pokazano, kako 
napredni uporabniki pripravijo strukturo sprejemnega 
informacijskega paketa (SIP), ki jo nato skupaj s samim 
orodjem pošljejo ustvarjalcu. Ta s pomočjo Urejevalnika 
SIP in pridobljeno strukturo SIP arhivsko gradivo pripravi in 
izroči pristojnemu arhivu. 

9.00 - 10.30

20.30 Skupna večerja v restavraciji hotela Radin
14.00 Strokovna ekskurzija (Lendava)

dr. Tatjana HAJTNIK 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Ocena in obvladovanje tveganj pri dolgoročni e-hrambi s 
pomočjo programskega orodja 

Dolgoročno ohranjanje e-gradiva je povezano z različnimi 
tveganji. Da bomo sposobni zagotoviti varno dolgoročno 
e-hrambo, je pomembno, da ta tveganja pravočasno zaznamo 
(ocena tveganja) in vpeljemo ustrezne ukrepe za njihovo 
zmanjšanje ali izničenje (načrt upravljanja s tveganji). Za javno 
pravne osebe, kot najpomembnejše ustvarjalce arhivskega 
gradiva, je to naloga, ki je določena že s predpisi. 
Da jo bo mogoče realizirati s čim manj napora in učinkovito, je 
slovenska javna arhivska služba v okviru projekta vzpostavitve 
nacionalnega e-arhiva e-ARH.si (Projekt e-ARH.si: ESS 2016 - 
2020/2021) za podporo izdelavi ocene tveganja in upravljanja 
s tveganji na področju dolgoročne e-hrambe nabavila posebno 
programsko opremo INFO.RM, nekaj licenc je namenila tudi 
brezplačno za ustvarjalce arhivskega gradiva. Na delavnici bo 
predstavljena metodologija priprave ocene tveganja in načrta 
upravljanja s tveganji s pomočjo tega programskega orodja ter 
kako pridobiti omenjeno licenco. 

11.00 - 12.30

10.30 – 11.00 Odmor za kavo  
(v predverju Kongresne dvorane)

8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
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Sanja ANDROIĆ 
Mariborski vodovod, d.o.o., Maribor, Slovenija
Priprava notranjih pravil v podjetju Mariborski vodovod d. o. o.

Jelka ROJKO, Patricija PIRŠ 
Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija
Digitalizacija vhodne pošte z dokumentnim sistemom in 
e-hrambo v UKC Maribor (razlogi za uvedbo in izkušnje)   

dr. Miroslav NOVAK, dr. Vinko SKITEK, Pokrajinski arhiv 
Maribor, Slovenija, Leo ČELOFIGA, Osnovna šola Brezno 
Podvelka, Slovenija
Razmisleki in izzivi v zvezi s pripravo e-gradiva za predajo v pristojni 
arhiv - primer pedagoške dokumentacije OŠ Brezno-Podvelka 

dr. Jože ŠKOFLJANEC 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Obveznosti javnopravnih oseb glede obveščanja  
pristojnega arhiva v arhivskih predpisih 

Petra GRAHEK, Bernardka ŠENK  
Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana, Slovenija
Izziv selitve neurejenega arhiva

Boštjan DORNIK, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Dostopnost in uporabnost avdiovizualnega arhivskega 
gradiva v televizijskih arhivih

10.30 – 11.00 Odmor za kavo
Kongresna dvorana

dr. Tatjana HAJTNIK  
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo 
gradiva v digitalni obliki

dr. Benjamin LESJAK  
Datainfo.si d. o. o., Maribor, Slovenija
Inšpekcijski postopek v primeru zaznane kršitve osebnih 
podatkov

Vladimir MILOŠEVIĆ  
Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija
Udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa kot uporabniki 
arhivov

Sanja ANDROIĆ, Mariborski vodovod, d. o. o., Maribor, 
Slovenija, Boštjan ŠPEHONJA, Go-lix d. o. o., Šempeter 
pri Gorici, Slovenija
Varnost komunikacij in aplikacij

11.00 – 12.30 Arhivi in ustvarjalci

12.30  Zaključek konference 

Petek, 13. maj 2022

9.00 – 10.30 Arhivi in ustvarjalci

8.00 - 9.00 Registracija udeležencev



Ob konferenci bo izšla knjiga povzetkov, v kateri bodo 
objavljeni povzetki vseh predavanj v slovenskem in 
angleškem jeziku ter program konference.
Vsak udeleženec konference bo knjigo povzetkov 
prejel ob registraciji.

Knjiga povzetkov
Teme, obravnavane na konferenci, bodo v obliki 
znanstvenih in strokovnih prispevkov objavljene 

v časopisu arhivske teorije in prakse  
Moderna arhivistika.

Vsi prispevki bodo prosto dostopni na spletu.

Moderna arhivistika

Kotizacija

Rok prijave: 4. maj 2022

Dodatne informacije:
Mojca KOSI
tel.: +386 (0)2 228 50 22
e-pošta: mojca.kosi@pokarh-mb.si

Mojca HORVAT
tel.: +386 (0)2 228 50 19
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

Kotizacija se poravna po računu po koncu konference. Skrajni rok 
za morebitno (pisno) odpoved je 6. maj 2022. V primeru prepozne 
odpovedi ali neudeležbe organizator zaračuna polovično kotizacijo.

skupaj z 22-% davkom znaša:
 - 350 € za tri dni,
 - 170 € za en dan.

V kotizacijo je vključeno: knjiga povzetkov in ostali konferenčni 
materiali, kosilo in družabni večer v sredo, večerja v četrtek, 
pogostitve med odmori in stroški strokovne ekskurzije. 
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GENERALNA POKROVITELJA

OSTALI SPONZORJI


