
                           
 

Webinar  u povodu Međunarodnog dana arhiva 
 

# IAW2020 „Arhivi i društvo znanja“ 
 

Srijeda, 10. lipnja, 9,00 -11,30 sati  
 

Svake godine Međurodno arhivsko vijeće (ICA) obilježava Međunarodni dan i tjedan 
arhiva s ciljem globalnog promicanja važnosti zašite i dostupnosti arhiva za pojedince i 
društvo. Ovogodišnji Međunarodni tjedan arhiva (8. – 14. lipnja) i Međunarodni dan 
arhiva (9. lipnja) posvećeni su osnaživanju društva znanja „Empowering knowledge 
societies“ koje uključuje teme kao što su umjetna inteligencija, digitalno očuvanje i nove 
tehnologije, pouzdanost informacija i srodna pitanja te njihov utjecaj na arhivsku struku 
i  praksu. 

Arhivske ustanove i službe, stručna udruženja,  institucije i stručnjaci različitih profila 
pozvani su predstaviti važnost arhiva za održivi razvoj i upravljanje informacijama, 
gospodarstvo, obrazovanje, razvoj demokracije i informacijskog društva te različita 
interdisciplinarna znanstvena područja u kojima su aktivni dionici. 

Tim povodom, a nastavno na uspješni prošlogodišnji program na Sveučilištu u Zagrebu u 
srijedu 10. lipnja pripremili smo webinar  „Arhivi i društvo znanja“ sa sljedećim 
programom: 

9,00 – 9,50 Predstavljanje knjige  Vlatke Lemić „Arhivi i digitalno doba“             

Knjigu će predstaviti:  

 prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu   
 doc. dr. sc. Elvis Orbanić, Zavod za povijesne i društvene 

znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli 
 izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, Sveučilište Josipa Jurja Sttrosmayera u Osijeku 
 doc.  dr. sc. Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije 
 dr. sc. Mirna Willer, red. prof u miru 

10,00  - 11,30 Okrugli stol „Arhivi i digitalno društvo“   

Svoje projekte, aktivnosti, istraživanja i znanstveni rad kroz koje su se susreli s arhivima 
i arhivskim izvorima predstavit će znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja:  



 prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu   
 doc. dr. sc. Vlatka Lemić, Sveučilište u Zagrebu  
 Draženko Celjak, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu 
 izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru i Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru 
 doc. dr. sc. Saša Potočnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 Marijana Glavica, CROSSDA - Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti, 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 Jasenka Ferber Bogdan, Arhiv za likovne umjetnosti HAZU 
 Željko Trbušić, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU 
 Irena Šimić i Lina Šojat, Institut za povijest umjetnosti 
 dr. sc. Nataša Jermen, Leksikografski zavod Miroslav Krleža 
 dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, DARIAH-HR 
 Barbara Lovrenčić, Institut za razvoj i međunarodne odnose 
 dr. sc. Valerija Macan Lukavečki, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

Program će moderirati voditeljica Središnjega ureda za arhivsku građu Sveučilišta u 
Zagrebu Vlatka Lemić, članica Izvršnoga vijeća EURBICA-e i EGSAH-a, stručnih tijela 
Međunarodnog arhivskog vijeća, predsjednica ICARUS HR i Time Machine ambasadorica.  

 

 

 

 Registracija: https://forms.gle/Gatqyye3jWepot5d8 

 

Za dodatne informacije obratite se na: info.icarushr@gmail.com. 


