- Sredstvima javnog priopćavanja -

MEDUNARODNI DAN ARHIVA
INTERNATIONAL ARCHIVES DAY
9. lipnja 2010.

Hrvatski arhivi ove godine po drugi put obilježavaju
Međunarodni dan arhiva 9. lipnja temom „Zemljišno vlasništvo“.
Zemljišno vlasništvo je uvijek bilo bitan čimbenik političke i
ekonomske moći pojedinaca i zajednica - općine, države ili nekog
drugog korporativnog tijela te stoga ujedno i stalan uzrok
društvenih sukoba, a dokumentacija o njemu zbog svoje se
važnosti trajno čuva u arhivima. Zemljišne karte, urbari, ugovori,
katastarska i druga dokumentacija predstavljaju nezaobilazne
arhivske izvore za istraživanje i utvrđivanje posjedovanja, a
često se koriste i u genealoškim istraživanjima.

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.
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. prvi put obilježen
Međunarodni dan arhiva.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA ARHIVA

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
9.lipnja 2010. – Međunarodni dan arhiva
13:00

Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo – Atrij
UPOZNAJTE ARHIV i ARHIVSKE IZVORE !

16:00 – 20:00 Velika čitaonica
O sudbini dobara Zrinskih… (Izlošci odabranih dokumenta)
16:00 – 20:00 Velika čitaonica / Atrij
Zemljišno vlasništvo – Izložba
Prigodna prodaja izdanja HDA
Stalni postav HDA – Izložba

Hrvatski državni arhiv će u povodu obilježavanja Međunarodnog dana
arhiva u Velikoj čitaonici predstavit javnosti četiri dokumenta o povijesti
vlastelinstva Međimurje, za ovu priliku iznesena iz trezora. Posjetitelji Arhiva će
u Atriju moći razgledati izložbu Zemljišno vlasništvo te izložbu Stalnog postava
HDA. Također će moći nabaviti izdanja Hrvatskog državnog arhiva po prigodnim
cijenama.

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU
9.lipnja 2010. – Međunarodni dan arhiva
Državni arhiv u Bjelovaru - Izložba Zemljišno vlasništvo
Studijski odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović" u Bjelovaru Izložba Planovi i katastri Bjelovara i okolice
Međunarodni dan arhiva Državni arhiv u Bjelovaru obilježit će izložbom
planova i katastra Bjelovara i okolice koja će biti otvorena za posjetitelje 2
tjedna.

DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU
Izložba Zemljišno vlasništvo
Međunarodni dan arhiva Državni arhiv u Dubrovniku obilježit će
izložbom Zemljišno vlasništvo, a za posjetitelje arhiva otvorene je i ranije
postavljena izložba akademskog slikara Velimira Trnskog te stalna izložba
dokumenata koji se nalaze u Arhivu

DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU
9.lipnja 2010. - „ Dan otvorenih vrata“
9:00 Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo
U povodu Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u Gospiću predstavit
će izložbu Zemljišno vlasništvo, a bit će otvoren za sve posjetitelje, a
organizirat će se i rad s učenicima osnovnih škola s područja Ličko-senjske
županije.

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
11:00 – 13:00 Proslava Međunarodnog dana arhiva
Izložba Zemljišno vlasništvo
Predstavljanje knjige „Izvori za povijest Grada Karlovca: Upravni spisi - Bračni
ugovori 1726.-1780." uz prigodnu izložbu i glazbeni intermezzo

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
12:00

Otvorenje izložbe Planovi i zemljišne knjige Međimurja
Izložba Zemljišno vlasništvo

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, Državni arhiv za
Međimurje će u toj prigodi otvoriti izložbu zajedničkih izložbenih plakata te
popratnu izložbu iz vlastitih fondova Planovi i zemljišne knjige Međimurja.

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
Državni arhiv u Osijeku
11:00 Tiskovna konferencija
11:30 Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo
Franjevački samostan Sv. Križa u Osijeku
19:00 Predstavljanje knjige Ivan Stražemanac: Povijest franjevačke provincije
Bosne Srebrene
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u
Osijeku otvorit će vrata svojih spremišta zainteresiranim posjetiteljima uz
stručno vodstvo i ponuditi svoja izdanja uz prigodne cijene.

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
12:00 Pučko otvoreno učilište Poreč
Otvaranje izložbe Zemljišno vlasništvo
Državni arhiv u Pazinu
Predavanje na temu Zemljišno vlasništvo djelatnicima općinskih sudova na
području Istarske županije
Prigodna prodaja izdanja DAPA

DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
8:00 – 18:00 "Dan otvorenih vrata"
Izložba Zemljišno vlasništvo
Izložba Zaštita i restauracija arhivskog gradiva
Državni arhiv u Rijeci će Međunarodni dan arhiva obilježiti već više puta
uspješno organiziranom manifestacijom "Dan otvorenih vrata“ u kojoj djelatnici
arhiva stoje na raspolaganju građanima za razgovor o privatnom gradivu kao i
o arhivskom gradivu i arhivima općenito. U DARI će se mći vidjeti i dvije izložbe
„Zemljino vlasništvo“ i "Zaštita i restauracija arhivskog gradiva" koja je
organizirana u suradnji s Arhivom Republike Slovenije.

DRŽAVNI ARHIV U SISKU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
11:00

Proslava Međunarodnog dana arhiva - Čitaonica DASK

Zemljišno vlasništvo - otvorenje izložbe na zadanu temu uz prigodnu riječ
Digitalne zbirke arhivskoga gradiva
Dunja Seiter Šverko, načelnica Odjela za digitalizaciju Ministarstva kulture:
Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština“
Predstavljanje digitalnih zbirki arhivskog gradiva Državnog arhiva u Sisku
Domjenak
Državni arhiv u Sisku će ovaj dan obilježiti izložbom reprezentativnih
dokumenata na temu zemljišnog vlasništva uz prigodno obraćanje ravnateljice.
Uz to će biti predstavljene i dvije digitalne zbirke objavljene na web stranicama
DASK: „Obrana sisačke gospoštije od Turaka“ koja sadrži dokumente
Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu koji se sadržajno odnose na sisačko područje
i „Zbirka fotografija Saler“ čiji su originali u vlasništvu DASK

DRŽAVNI ARHIV U SPLITU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
11:00

Otvorenje Izložbe Zemljišno vlasništvo
16. – 18. lipnja 2010.

V. međunarodni skupa 2010. "Adriatico: dal mondo antico all eredita moderna"
Izložba o zemljišnim knjigama
Državni arhiv u Splitu će u povodu Međunarodnog dana Arhiva u
ugostiti V. međunarodni znanstveni skup "Adriatico: dal mondo antico all
eredita moderna" (Jadran: od antike do suvremenog nasljeđa). Organizatori
skupa su: Universita degli Studi Chieti-Pescara "Gabriela d Annunzio
Dipartamento di Studi Comparativi, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za
talijanski, Državni arhiv u Spllitu, Hrvatsko talijanska kulturna udruga "Dante
Alighieri" Split i Fondazione Ernesto Giammarco, Istituto per gli Studi Adriatici Pescara

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
9. lipnja 2010. - DAN OTVORENIH VRATA
Državni arhiv u Slavonskom Brodu
12:00 Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo
14:00 – 16:00 Likovna radionica„Izrada povijesnih mapa Slavonskog Broda uz
pomoć arhivskog gradiva“ za učenike osnovnih škola Brodsko-posavske županije
18:00 – 20:00 Projekcija dokumentarnog filma „Smjerom putokaza“
Odjel Požega
12:00 Zgrada nove gimnazije u Požegi
Svečano otvorenje izložbe „Povijest novinarstva“
Tijekom Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u Slavonskom Brodu
otvorit će izložbu Zemljišno vlasništvo, a posjetitelji će moći razgledati i Izložbu
„Povijest brodskih kinematografa (1910-2010)“ koja je otvorena do listopada
ove godine. Također će se u sklopu „Otvorenih vrata“ organizirati i rad s
učenicima osnovnih škola s područja Brodsko-posavske županije te će biti
izloženi stari arhivski dokumenti.
Posjetitelji arhiva će moći pogledati i film koji se odnosi na
svakodnevnu aktivnost tadašnjih zaposlenika tvornice „Đuro Đaković“. Godina
snimanja je 1967., intervju je vodila novinarka Gordana Boneti, režiser filma je
Igor Micheli, TV Zagreb, dužina filma je 67 min. Na projekciju filma biti će
pozvani tadašnji akteri koji su bili snimljeni u istoimenom filmu, a planira se
održati diskusija o životu i radu naših građana 60-tih godina 20.st.

10. lipnja 2010.
19:15 Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu
Predstavljanje trilogije „Blaženi Alojzije Stepinac“- svjedok Evanđelja
ljubavi“, autora mons. dr. Juraj Batelja, postulatora kauze bl. Alojzija Stepinca.
Na predstavljanju knjige osim autora govorit će i mr. sc. Ivan Medved.

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU
9.lipnja 2010. - Međunarodni dan arhiva
11:00 Gradska knjižnica Šibenik
Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo
8,00-16,00 Državni arhiv u Šibeniku
DAN OTVORENIH VRATA
Organizirani posjeti učenika osnovnih i srednjih škola, upoznavanje građana s
Arhivom

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

12:00 Otvorenje Izložbe Feudalni posjedi – posjednici i podložnici
Izložba Zemljišno vlasništvo
Povodom Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u Varaždinu priredit
će izložbu Feudalni posjedi – posjednici i podložnici. Na izložbi će biti
predstavljen reprezentativni dio gradiva Zbirke Urbarijalne knjige i spisi
Varaždinske i dijela Križevačke županije, [1707] 1774/1838 [1859], te serije
Plemićka dobra fonda Kotarski sud Varaždin.

DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU
7. lipnja 2010.
13:00 Dvorac Odeschalchi, Ilok
Svečano otvorenje izložbe Školski dokumenti
8.lipnja 2010.
13:00 Gradska knjižnica Ilok
Predstavljanje knjige Zapisnici Narodnog odbora Kotara Vukovar 1947. - 1952.
9.lipnja 2010.
13:00 Hrvatski dom u Vukovaru, J.J.Strossmayera 20
Svečano otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo
Državni arhiv u Vukovaru obilježit će Međunarodni dan arhiva izložbom
Zemljišno vlasništvo. Arhiv će tom prilikom izložiti arhivsko gradivo koje
svjedoči o zemljišnom vlasništvu i zemljišnim odnosima na području
Vukovarsko- srijemske županije u posljednja dva stoljeća. Budući da Državni
arhiv u Vukovaru ne raspolaže značajnijim gradivom te vrste s vukovarskog
područja, dio gradiva - preslike Katastarskih karata Vukovarskog vlastelinstva
iz 1733., izložit će Gradski muzej Vukovar, u suradnji s kojim će izložba i biti
postavljena.
Povodom Međunarodnog dana Arhiva Arhiv će se predstaviti i u drugim
dijelovima Vukovarsko-srijemske županije. U Iločkom dvorcu Odeschalci u
suradnji s Hrvatskim školskim muzejom i Muzejom grada Iloka bit će
predstavljena izložba Školski dokumenti kojom će široj javnosti biti
predstavljeno arhivsko gradivo koje svjedoči o dugoj tradiciji školstva i
obrazovanja na području županije. U suradnji s Gradskom knjižnicom Ilok, Arhiv
će 8. lipnja predstaviti i svoju prvu knjigu objavljenog arhivskog gradiva:
Zapisnici Narodnog odbora Kotara Vukovar, 1947. – 1952.

DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI

18:00

10:00 Tiskovna konferencija
Otvorenje izložbe Planovi i katastri Virovitice i okolice
Izložba Zemljišno vlasništvo

Međunarodni dan arhiva Državni arhiv u Virovitici obilježit će izložbom
Planova i katastra Virovitice i okolice koja će biti otvorena za posjetitelje 2
tjedna, a organizirat će se i posjeti učenika osnovnih i srednjih škola s područja
Virovitičko-podravske županije. Usporedno će otvoriti i stalna izložba Pečati i
logotipi gospodarskih subjekata Virovitičko-podravske županije 1898-1998.

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
9. lipnja 2010.
13:00 Otvorenje izložbe Zemljišno vlasništvo – Čitaonica Arhiva
Povodom Međunarodnog dana Arhiva u Državnom arhivu u Zagrebu bit
će otvorena izložba dijela dokumenata koji svjedoče o katastarskoj izmjeri na
području Zagrebačke županije i Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Uz
prezentaciju knjižne i grafičke katastarske dokumentacije bit će prikazane i
glavne knjige (nova gruntovnica) s pripadajućom dokumentacijom. U razdoblju
7.–11. lipnja planirani su posjeti Povijesne grupe radi poticanja zanimanja za
arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost.

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
11:00 Otvorenje izložbe Granice Dalmacije prema susjedima tijekom
devetnaestoga stoljeća – Izložbena dvorana Arhiva
Izložba Zemljišno vlasništvo
U povodu obilježavanja Međunarodnog dana arhiva Državni arhiv u
Zadru otvorit će izložbu Granice Dalmacije prema susjedima tijekom
devetnaestog stoljeća u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru, gdje će se
moći nabaviti izdanja DAZD-a po prigodnim cijenama.

