Закључци конференције „Дигитализација фото-грађе“
Музеј историје Југославије, Београд (5-6. мај 2016)

Конференција „Дигитализација фото-грађе“ реализована је у Музеју историје
Југославије (МИЈ) од 5. до 6. маја 2016. године уз подршку Швајцарског националог
фонда за науку и Министарства културе и информисања РС. Овај стручни скуп део је
пројекта Визуелни архив Југославије на којем поред МИЈ учествује и Универзитет у
Базелу. Током конференције представљено је двадесет стручних радова у оквиру
којих су изнети значајни примери успешне праксе из Србије и региона, као и преглед
теоријских оквира различитих дисциплина неопходних за интегрално сагледавање
дигитализације фото грађе.
За време дебата учесници конференције упознати су и са чињеницом да је
фомирана Координаторска група за успостављање националног агрегатора за
Европеану у Србији, као и са будућом улогом DARIAH и Народне библиотеке Србије у
вези са презентацијом дигиталних садржаја. Осим тога размењене су корисне
информације о могућностима преузимања приручника за дигитализацију Народне
библиотеке Србије, као и о приручнику који је припремио Централни институт за
конзервацију, а чија се презентација очекује ускоро.
Захваљујући великој заинтересованости стручњака из институција и
организација широм Србије и њиховој спремности да се унапреди домаћа пракса,
конференција „Дигитализација фото-грађе“ закључена је следећим констатацијама и
предлозима за будући заједнички рад на овом пољу:
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• Постоји потреба за годишњим стручним скупом који би представио праксе
дигитализације фото-грађе у свим институцијама заштите;

• Изузетно је важно да се поред стручних скупова, бар једном годишње организује и
манифестација у коју би била укључена и шира јавност, попут фестивала
дигитализације;

• С обзиром да дигитализација представља комплексан процес, који подједнако
укључује правну, техничку и друштвену заштиту, изузетно је значајно интегративно
сагледавање дигитализације и успостављање контролисаног система управљања
дигитализацијом на институционалном, али и националном нивоу кроз
дефинисање ширег дијапазона циљева/резултата/активности, а не, као до сада, само
кроз потенцирање техничког аспекта или потенцирање видљивости најчешће на
интернационалним платформама;

• Током конференције више пута је подвучена свеобухватност процеса
дигитализације и исказана потреба да се поред званичног националног тела за
сарадњу са Европеаном уз подршку DARIAH и Народне библиотеке Србије, успоставе
и други механизми за званичну подршку нарочито (попут контакт особа у оквиру
различитих институција, формалних група или препоручених институција) и у
осталим сегментима попут перманентне едукације, техничке подршке, надзора и сл;

• Указано је на потребу за формирањем регионалних центара где би се груписала
специфична опрема за дигитализацију, која би била доступна установама заштите
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тог региона, а коју установе не би могле саме да купе или због рентабилности
куповина није оправдана;

• Истакнута је изузетно велика потреба за перманентном едукацијом запослених у
установама културе који се баве или ће се бавити дигитализацијом, као и за
постојањем препоручених установа које ће организовати обуку у оквиру техничког
аспекта дигитализације (нпр. тренинзи за скеирање, фотографисање, техничку
обраду);

• Процес дигитализације фото-грађе не односи се само на грађу која се налази у
установама заштите, већ и на грађу за коју су по закону надлежне. Истакнут је
проблем заштите вредних приватних колекција и фото документација
различитих установа (медијских кућа, фабрика...), као и потреба за мапирањем тих
колекција и успостављање сарадње са локалном заједницом;

• Препозната је потреба за активнијим надзором процеса дигитализације фотограђе посебно у музејима;

• С обзиром на константан недостатак финансијских средстава за дигитализацију
као и хроничнан недостатак кадрова који се дигитализацијом баве, а нарочито
имајући у виду да се оваква ситуација неће у скорије време променити, учесници
конференције су истакли да би ово требало имати у виду као један од кључних
ризика у планирању будућег развоја;

• Уочено је да је у оквиру планирања и спровођења дигитализације фото-грађе у
установама културе неопходно обратити пажњу на значај превентивне и куративне

Музеј историје Југославије – Установа културе од националног значаја,
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs
тел: (011) 3671485, факс: (011) 2660170, email: info@mij.rs
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514

конзервације и сагледати их као нераскидив део дигитализације. Грађа која се
дигитализује приоритетна је због вредности, учесталости коришћења али и стања
оригинала. Иако се у пракси установа зашите дигитализација углавном види као
независтан процес, она је уско повезана и са конзервацијом и рестаурацијом који су
предуслов за очување оригинала те и њихову дигитализацију. Овом чињеницом се
потврђује неопходност и хитност организовања формалних студија конзервације и
рестаурације фото-грађе, нитратних и целулоидних филмова и стаклених плоча како
би се у наредном периоду обезбедило образовање стручњака у овим областима.
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