POZIVAMO VAS U DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
NA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA

MEĐUNARODNOG DANA ARHIVA 9. LIPNJA.
U toj prigodi, zajedno sa svim arhivskim ustanovama u Hrvatskoj, Državni arhiv u Osijeku organizira niz
programa. Koordinator manifestacije je Hrvatsko arhivističko društvo.

Ovogodišnja tema obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Hrvatskoj je: Hrvatski arhivi u Domovinskom
ratu. Tema je povezana s ovogodišnjim obilježavanjem 25. obljetnice početka agresije na Hrvatsku i
obrambenog Domovinskog rata. Ona u kontekstu suvremene hrvatske povijesti ponovo svraća pažnju na kršenje
međunarodne Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i na stradanja arhivskoga
gradiva i hrvatskih arhiva tijekom ratne agresije na Hrvatsku.

AKCIJA PRIKUPLJANJA GRADIVA
Uz programe koje će pojedine ustanove prirediti za obilježavanje Međunarodnog dana arhiva, zajedničkom
koordinacijom Ministarstva

kulture RH, Hrvatskog arhivističkog društva, Hrvatskog memorijalno-

dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Hrvatskog državnog arhiva i svih područnih državnih arhiva, bit će
objavljen poziv građanima koji privatno posjeduju gradivo javnog ili privatnog karaktera o Domovinskom ratu,
da takvu dokumentaciju tijekom tjedna od 6. do 10. lipnja 2016. anonimno ili pod osobnim imenom i
prezimenom donesu i predaju u nadležni područni državni arhiv, u Hrvatski državni arhiv ili
Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Radi se o važnom segmentu memorije o
Domovinskom ratu sadržane u gradivu koje je još uvijek vrlo disperzirano i nepoznato, a prijeti mu zagubljenje i
uništenje. Poziv za prikupljanje navedenog gradiva otvoren je do kraja obljetničke 2016. godine, ali i nadalje.
OTVORENJE IZLOŽBE
Na sam Međunarodni dan arhiva 9. lipnja 2016. u Državnom arhivu u Osijeku će u 11 sati biti otvorenje
izložbe fotografija iz fundusa ustanove pod naslovom: Državni arhiv u Osijeku u Domovinskom ratu –
stradanje i obnova.

DAN OTVORENIH VRATA
Na Međunarodni dan arhiva 9. lipnja 2016., tijekom cijeloga dana arhiv ima akciju „otvorenih vrata“ od 8:00
do 20:00 sati, uz organizirana vodstva u dva prijepodnevna termina (u 9:00 i u 10:00 sati) i dva
popodnevna termina (u 16:00 i u 18:00 sati).

PRIGODNA PRODAJA KNJIGA
Sva izdanja Državnog arhiva u Osijeku moći će se tijekom dana kupiti s popustom.

S poštovanjem,
dr. sc. Dražen Kušen, v. d. ravnatelj

