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MEĐUNARODNI DAN ARHIVA  
9. LIPNJA 2009. GODINE 

 
 Hrvatski arhivi ove godine, po prvi put, obilježavaju Međunarodni dan arhiva u utorak, 9. 
lipnja 2009. godine. Hrvatska arhivska zajednica obilježavajući ovaj dan želi potaknuti i razviti svijest 
javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu. 
 
 Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva rodila se još početkom novog stoljeća. Na 
XV. Kongresu u Beču 2004. godine sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana 
arhiva koji bi se održavao svake godine 9. lipnja, na dan osnutka ICA-e (Međunarodno arhivsko 
vijeće). Prošlo je još nekoliko godina, prije nego li je 9. lipnja 2008. godine prvi put obilježen 
Međunarodni dan arhiva. 

 
 Državni arhiv u Pazinu taj će dan obilježiti sljedećim programom: 
 
9. lipnja 2009. 
 

12:00 Otvaranje izložbe “Državni arhivi u Hrvatskoj” – Dom hrvatskih 
branitelja Pula 

 - Ovogodišnja tema izložbe posvećena je predstavljanju državnih arhiva u 
Hrvatskoj, i to na način da će svaki arhiv biti predstavljen jednim plakatom na 
kojem će uz fotografiju biti pripadajući tekst. 

10. lipnja 2009. 
 

18:00 Javno predavanje mr. sc. Lidija Nikočević / “Istra izvan Istre” – Velika 
dvorana Državnog arhiva u Pazinu 
- Iseljavanje s područja Istre od konca 19. i kroz čitavo 20. st. uvjetovano je 
brojnim razlozima. Bilo da se radi o političkim, ekonomskim, ideološkim i 
inim razlozima uvijek je bilo praćeno snažnim emotivnim nabojem. 
Predavanje se ne bavi analizom povijesnih i političkih okolnosti već 
oslikavanjem života u iseljeništvu, u izbjeglištvu, te odnos prema domovini 
kroz uspomene ljudi. 
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