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ARKIVI KRAHINOR I MARIBORIT 

 

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE 

PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE 

ELEKTRONIK 

Radenci /Slloveni, 3-5 Prill, 2019 

 

Thirrje për Artikuj/Tema 

  

 

Konferenca Ndërkombëtare Problemet Teknike në Fushën e Arkivimit Tradicional dhe 

Elektronik, mirëpret profesionistët nga fusha e shkencës arkivore,  menaxhimit të 

dokumenteve dhe atyre që janë aktiv dhe punojnë në këtë fushë, të cilët dëshirojnë të jenë në 

rrjedha. Konferenca sjell risi në fushën e bazave teorike dhe praktike të shkencës arkivore 

dhe menaxhimit të të dhënave, procedurave profesionale, hulumtimeve, standardeve, 

udhërrëfyesve, praktikave më të mira, projekteve dhe programeve.  

  

 

Tema kryesore e Konferencës do të jetë: 

Të dhënat personale dhe të tjera të ndjeshme tek krijuesit dhe në arkivat 

  (grumbullimi, përpunimi, mbrojtja) 

 

Tema ofron mundësi të ndryshme: zbatimi i  Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të 

Dhënave (GDPR) , praktikat më të mira dhe shkeljet, legjislacion tjetër për mbrojtjen e të 

dhënave personale, ndikimi i legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale në punën 

arkivore: përpunimin dhe botimin i mjeteve ndihmëse, vlerësimi dhe përvetësimi i të 

dhënave arkivore dhe qasja. 

 

Organizatori, Arkivi Regjional i Mariborit, me kënaqësi fton arkivistët, profesionistët në 

fushën e menaxhimit të të dhënave dhe disiplinat tjera të ngjashme për të marrë pjesë me 

prezantimet e temave duke diskutuar temat në vijim.  

  

 

RUAJTJA AFATGJATE DHE E- ARKIVIMI 

 

·         E-arkivat 

·         E-qeveria, E-arsimi, E- shëndetësia 

 

  

DIGJITALIZIMI 

  

·        Përgatitja e lëndës arkivore për digjitalizim  (përshkrimi, standardet), 

·         Procedurat e digjitalizimit  

·         Qasja në lëndën e digjitalizuar dhe shfrytëzimi i saj  

·         Prezantimi i projekteve të ndërmarra të digjitalizimit  
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MENAXHIMI I TË DHËNAVE TE FONDKRIJUESIT  

 

·         Pranimi i  lëndës arkivore dhe bashkëpunimi me krijuesit 

·         Përzgjedhja dhe asgjësimi i të dhënave  

·         Vlerësimi i fond- krijuesve  

·         Menaxhimi i të dhënave dhe lëndës arkivore duke shfrytëzuar burimet e jashtme  

        (Procedurat dhe eksperiencat)  

·         Menaxhimi i të dhënave dhe lëndës arkivore (eksperienca e fond-krijuesve) 

·         Përmbushja e planeve  

·         Ruajtja e lëndës tek krijuesit  

  

MENAXHIMI I DOKUMENTEVE TE FONDKRIJUESIT 

.          Procedura e pranimit të lëndës arkivore dhe bashkëpunimi me institucionet arkivore 

.          Problemet e përzgjedhjes dhe asgjësimit të dokumenteve aktuale 

.          Vlerësimi i fond-krijuesve 

.          Përmbushja e planeve 

.          Rregullimi i dokumenteve dhe lëndës arkivore- burimet e jashtme 

.          Menaxhimi i dokumenteve dhe lëndës arkivore tek fond-krijuesit 

.          Rregullat e brendshme lidhur me menaxhimin e dokumenteve 

.         Ruajtja e të dhënave 

 

 

 

 

RUAJTJA E LËNDËS ARKIVORE  

.          Depot e Arkivave 

·         Dëmtimi i lëndës arkivore  për shkak të kushteve të pa përshtatshme të ruajtjes 

·         Konservimi dhe restaurimi i lëndës arkivore  

  

Aplikacionin tuaj mund ta paraqitni deri më 7 shtator 2018, në adresën: 

nina.gostencnik@pokarh-mb.si 

 

Në momentin e aplikimit, ju lutem tregoni emrin tuaj të plotë, titullin, emrin e institucionit 

ku punoni, informatat kontaktuese, titullin e temës së propozuar dhe përmbledhje (1 faqe).  

Një libër përmbledhjesh me temat e zgjedhura, në gjuhën sllovene dhe angleze do të 

publikohet për konferencën, artikujt e plotë do të publikohen në revistën Moderna 

arhivistika (Arkivistika moderne). 

 

Bordi editorial do t’ju informojë rreth vendimit të vet pasi të jenë pranuar të gjitha 

aplikacionet. Nëse përzgjidheni, atëherë ju do të pranoni gjithashtu instruksione për formën 

e Temës. Të gjitha prezantimet në konferencë do të jenë në gjuhën sllovene dhe angleze.  

 

Revista Moderna arhivistika (Arkivistika Moderne). 

 

Temat e plota do të publikohen në  revistën  Moderna arhivistika  (Arkivistika moderne), e 

cila vazhdon traditën e procedurave vjetore të konferencës dhe është në dispozicion në 
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(http://www.pokarhmb.si/en/p/3/49/moderna-arhivistika.html). Të gjithë artikujt janë 

rishikuar dhe sipas rishikimit, janë botuar si artikuj origjinal shkencor, artikuj rishikimi, 

artikuj të shkurtër shkencor ose artikuj profesional. 

Artikujt publikohen në gjuhën sllovene apo angleze. 

 

 

Për shkak të procedurës së shqyrtimit nga kolegjiumi, tema e plotë duhet ti dorëzohet bordit 

editorial më 1 dhjetor 2018. Për informacione shtesë, kontaktoni editoren Znj. Nina 

Gostenčnik, M. Sc.  

(Nina.gostencnik@pokarh-mb.si). 

 

Ju mirëpresim. 

  

  

  

Me respekt, 

Prof. Ivan Fras 

Drejtor 
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