
 

 

 

„P R I N   N O I,   P E N T R U   N O I” 

— principii generale ale activităţii Consiliului director al FAR pentru perioada 2009–2010 — 

 

Scopurile constituirii FAR, aşa cum sunt ele enunţate în Statutul organizaţiei, acoperă cu generozitate 
o plajă largă de scopuri profesionale. Politica generală a actualului Consiliu Director va urmări 
sublinierea pragmatică a utilităţii acestei organizaţii pentru membrii ei. Ţinta de bază a FAR, aşa cum 
este înţeleasă de actualul Consiliul Director, se referă la satisfacerea unor nevoi profesionale ale 
membrilor, la promovarea şi dezvoltarea competenţelor specifice profesiei lucrătorilor în arhive, în 
domeniul care acoperă întregul ciclu de viaţă al documentelor.  

Aceasta ţintă, dată fiind specificitatea domeniului, poate fi realizată în primul rând prin utilizarea 
eficientă a resurselor interne şi apoi prin folosirea resurselor externe şi colaborarea cu alte domenii 
conexe.  

 

Având în vedere această politică enunţată mai sus, orientările principale ale conducerii FAR în 
perioada care urmează sunt următoarele:  

1. Asigurarea unor bune relaţii cu structuri importante pentru arhiviştii români. În primul rând, 
Consiliul director va urmări asigurarea unor bune relaţii cu instituţia Arhivelor Naţionale, ca partener 
privilegiat al FAR. Date fiind interesele comune, un eventual protocol va trebui să precizeze clar 
limitele de acţiune şi domeniul comun de activitate al celor două organizaţii, sincronizarea în acţiuni 
interne şi internaţionale, sprijinul reciproc ce va putea fi asigurat în anumite circumstanţe. 

De asemenea, FAR va urmări realizarea de protocoale de colaborare cu structuri similare interne şi 
internaţionale, în măsura în care acestea vor avea relevanţă pentru arhiviştii români.  

2. Obţinerea statului de formator profesional pentru Federaţie. Modificările legislative din ultimii 
ani au afectat masiv competenţele Arhivelor Naţionale în ceea ce priveşte instruirea corpului 
profesional, din cadrul ANR şi din România, în general. În aceste condiţii, considerăm că este rolul 
FAR să preia o parte din responsabilitatea formării profesionale a celor ce lucrează cu arhive. În egală 
măsură, această activitatea formativă nu trebuie să urmărească doar spaţiul exterior profesioniştilor din 
Arhivele Naţionale (adică instruirea „arhivarilor” de la creatori), ci trebuie să aibă în vedere şi 
creşterea competenţelor profesionale a arhiviştilor, indiferent de organizaţia în care îşi desfăşoară 
activitatea. Considerăm că în cadrul FAR există suficiente resurse de competenţă care pot împărtăşi 
din cunoştinţele proprii, astfel încât să asigurăm o difuzare şi egalizare a nivelului de competenţe 
specifice în cadrul corpului profesional. Pentru ca aceste activităţi să aibă o finalitate oficială, este 
necesară obţinerea de statutul de formator profesional.  

3. Încurajarea prin toate mijloacele a publicării de lucrări de specialitate, menite să ofere cadrul 
intelectual pentru dezvoltarea profesională. Direcţiile urmate vor fi: 



3.1. Realizarea şi publicarea de dicţionare profesionale. Unicul dicţionar românesc care conţine 
termeni de arhivă a fost publicat în 1982, şi el nu serveşte actualele nevoi de documentare ale ştiinţei 
arhivistice. Realizarea unui nou dicţionar, care să reflecte arhivistica, în calitate de ştiinţă, şi nu doar 
metodologia arhivistică românească, este aşadar, imperios necesară. În egală măsură, lipsa unui 
dicţionar multilingv pentru traducerea termenilor arhivistici este de natură a împiedica înţelegerea 
coerentă a materialelor profesionale scrise în limbi străine, ceea ce impietează asupra asimilării corecte 
şi eficiente a bibliografiei de specialitate. Vom urmări de asemenea şi publicarea/traducerea de 
materiale profesionale pentru activităţile conexe (paleografie, de pildă). 

3.2. Realizarea şi publicarea de manuale profesionale. O lungă perioadă de timp s-a acreditat ideea că 
atunci când scrie, arivistul român trebuie să realizeze opere de un înalt nivel ştiinţific, lucrări care să 
aducă permanent ceva nou, care să defrişeze zonele cunoaşterii şi care să reveleze Adevărul. Acest 
lucru, care se poate observa inclusiv în metodologiile profesionale care se elaborau pentru Arhivele 
Naţionale, au condus la crearea de lucrări savante, dar la o lipsă acută de materiale de bază, are să 
explice noţiunile, practicile şi metodele meseriei. Dacă pe domeniul metodologic intern este sarcina în 
desfăşurare a Arhivelor Naţionale de a actualiza normativele de lucru, considerăm că este sarcina FAR 
de a încuraja scrierea de manuale profesionale, de articole explicative, metodologice. Nu există un 
singur adevăr, pentru că arhivistica nu este o ştiinţă exactă, iar dezbaterea de idei nu poate fi decât 
benefică. egală măsură, se vor  

3.3. Realizarea şi publicarea de traduceri. În ciuda unor păreri care susţin specificitatea totală a 
arhivisticii româneşti, considerăm că publicarea în limba română a lucrărilor fundamentale din 
arhivistica internaţională este de natură a asigura un teren fertil dezvoltării reflecţiei profesionale din 
România.  

Deoarece asemenea proiecte de publicaţii necesită în mod normal mari sume de bani, pentru plata 
activităţii editoriale şi publicare, şi date fiind resursele bugetare limitate ale FAR, suntem în situaţia de 
a ne baza în principal pe voluntariat. Ca soluţii minimale, conducerea FAR va asigura publicarea în 
ediţie electronică a lucrărilor, iar toate acestea vor fi publicaţii oficiale pe piaţa editorială din 
România, care vor putea fi înscrise ca atare în CV autorilor.  

 

4. Asigurarea deplasărilor la conferinţe şi reuniuni profesionale internaţionale. FAR consideră că 
încurajarea contactelor colegiale în afara României  este de natură a sigura sincronizarea profesională 
a membrilor în mediu similar european şi internaţional. Ca principii generale, vor fi urmărite 
următoarele criterii: 

— sprijinirea/stipendierea participării la reuniuni arhivistice; pentru celelalte interese conexe (studii 
istorice, de pildă), sprijinul FAR va fi realizat prin intermediul protocoalelor de colaborare semnate cu 
organizaţiile partenere.  

— favorizarea întâlnirilor tehnice faţă de cele de protocol 

— favorizarea deplasării membrilor FAR care au materiale profesionale de comunicat, cunosc limbi 
străine şi au avut contribuţii în activitatea internă (activități profesionale sau strângerea de fonduri). 
Precizăm că deplasările sunt strict condiţionate de cunoaşterea măcar a unei limbi de circulaţie 
internaţională.  

 



Desigur, munca cu plată imediată este o tentaţie cu mult mai mare decât activităţile „intelectuale” în 
voluntariat. Este o viziune capitalistă, pe care o apreciem. Însă plata pentru serviciile oferite creşte 
odată cu nivelul de expertiză, iar statutul de expert într-un domeniu profesional însă se obţine prin 
activităţi care nu sunt întotdeauna bine remunerate.  

Încercarea de aplicare a principiilor enunţate mai sus nu este nici uşoară şi nici garantată. FAR nu 
poate fi mai bun şi profesionist decât membrii săi. Şi, mai presus de orice, nu se poate realiza decât 
prin noi, membrii Federaţiei. Fiecare dintre noi, la un moment dat, va fi emitentul unor cunoştinţe şi 
autorul unor acţiuni, şi, la un alt moment de timp, va fi receptorul unor informaţii şi beneficiarul 
eforturilor colegilor. De aceea, deviza noastră este „prin noi, pentru noi”.  

 


