XXXe CITRA. 1995 Washington, D.C.
Η XXXn Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα των Αρχείων θα
διεξαχθεί φέτος στην Ουάσιγκτον από τις 6-9 Σεπτεμβρίου
1995. Το θέμα της Στρογγυλής Τράπεζας είναι: “ Π ό λ ε μ ο ς ,
Α ρ χ ε ία και ο δ ιά λ ο γ ο ς τω ν Εθ νώ ν” .
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μηχανογραφικά αρχεία
Αναλυτικά το πρόγραμμα της XXX CITRA παρουσιάζεται
ως εξής:

Το θέμα της 1ης Συνεδρίας είναι: "Η προστασία
των αρχείων σε περίοδο πολέμου"
Στόχος ΐή ς συνεδρίας είναι η μελέτη της σύμβασης
που ισχύει σήμερα για την προστασία των τεκμηρίων και
τις επιπτώσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη σύμβαση
αυτή. Εκτίμηση της πρακτικής που ακολουθήθηκε στον
τομέα της προστασίας των τεκμηρίων. Η συζήτηση θα
περιστραφεί γύρω από τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά
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για
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αποτελεσματικότερη προστασία των τεκμηρίων σε
περίοδο πολέμου. Θα εξετασθεί επίσης ποιος πρέπει να
είναι ο ρόλος των διεθνών οργανώσεων όπως του Δ Σ Α
Θα υπάρξουν τρεις εισηγήσεις. Η πρώτη θα αφορά τη
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σύμβαση της UNESCO του 1954 σχετικά με την προστασία
των πολιτιστικώ ν αγαθών σ ε περίπτωση ένοπ λη ς
σύρραξης. Η δεύτερη θα αφορά το έργο των συμμαχικών
αρχειακών κομισάριων κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η τρίτη θα αφορά τους τρόπους προστασίας των αρχείων
κατά τη διάρκεια των πολέμων και την εμπειρία του
Βιετνάμ ■

Το θέμα της 2ης Συνεδρίας είναι: “Η
αποκατάσταση των αρχείων μετά τον πόλεμο"
Στόχος της συνεδρίας είναι η εξέταση του σχεδίου
κειμένου που επεξεργάσθηκε το CITRA το 1994. Η συζήτηση
θα περιστραφεί γύρω από το σχέδιο κειμένου και γύρω
από την αναπ αραγω γή των τεκμηρίω ν πριν την
αποκατάσταση. Ειδικότερα θα γίνει αναφορά στην
περίπτωση που το κράτος παραγωγός του αρχείου δεν
υπάρχει πιά (π.χ. Γιουγκοσλαβία). Θα υπάρξουν δύο
εισηγήσεις; Η πρώτη θα αφορά τις αποκαταστάσεις μετά
το 1945. Η δεύτερη θα αφορά το κόστος και τα οφέλη της
αναπαραγωγής πριν την αποκατάσταση και θα βασίζεται
στην αμερικανική εμπειρία

Το θέμα της 3ης Συνεδρίας είναι: “Οι πηγές της
ιστορίας των αντάρτικων και απελευθερωτικών
κινημάτων"
Στόχος της συνεδρίας είναι η αναζήτηση των πιθανών
πηγών για τη ιστορία των άτακτων πολέμων των
τελευταίων πενήντα ετών και ο ρόλος του αρχειονόμου
στον εντοπισμό, την εκκαθάριση και τη διάθεση στο κοινό
των αρχείων αυτών. Θα υπάρξουν δύο εισηγήσεις; Η μία
θα αφορά την κινέζικη εμπειρία και τιί; ιστορικές πηγές
των κινημάτων που παίρνουν την εξουσία. Η δεύτερη
αφορά τις πηγές της ιστορίας γιά το αντάρτικο και το
ρόλο της κρατικής εξουσίας.
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Το θέμα της +ης Συνεδρίας είναι: "Η διαχείριση
των αρχείων και ο ρ ό λο ς των διεθνών
ορνηνισμώνμετά τον πόλεμο"
I

Στόχος της συνεδρίας είναι να εξετάσει τα προβλήματα
της εκκαθάρισης, ταξινόμησης και πρόσβασης στα αρ>;ε:α
των διεθνών οργανώσεων που λειτούργησαν κατά τη ,
διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Στο τέλος της Στρογγυλής
Τράπ εζα ς θα επακολουθήσει το καθιερωμένο πια
σεμινάριο, που φέτος θα έχει ως θέμα τα ηλεκτρονικά
αρχεία

Νίκος Παντελάκης

