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Izvleček: 

V prispevku je predstavljen projekt digitalizacije arhivskega gradiva – negativov celjskega 
fotografa Milana Božiča, ki ga v Zgodovinskem arhivu Celje hranijo v arhivski zbirki SI_ZAC/1028 
Fototeka Božič Milan. Prispevek je pripravilo več avtorjev, ki so tudi izvedli projekt. Avtorji 
predstavijo naloge, ki so bile potrebne, da se je digitalizacija uspešno zaključila. V prvem delu 
prispevka predstavi Jože Kranjec, na začetku postavljen za koordinatorja projekta, naloge, ki jih 
je bilo potrebno opraviti, da se je postopek digitalizacije lahko začel. Urh Kopitar v prispevku 
predstavi tehnične izzive, s katerimi so se soočali pri digitalizaciji omenjene arhivske zbirke, in 
izvedene rešitve. Dr. Bojan Himmelreich predstavi fotografa in novinarja Milana Božiča ter 
arhivsko zbirko črno-belih fotografskih negativov na plastičnem filmu. 

Ključne besede: 

digitalizacija, arhivsko gradivo, Zgodovinski arhiv Celje, fotograf Milan Božič, fotografski negativ 

 

Abstract: 

Digitisation of Archives – Photographic Negatives Created by Photographer Milan Božič 

Article presents the project of digitisation of archives, photographic negatives created by journalist 
and photographer Milan Božič which are kept in the archival collection (SI_ZAC/1028 Fototeka 
Božič Milan) in Historical Archives Celje. The article is written by three persons involved in the 
project with different roles. They present their tasks completed in the project of digitisation in order 
to realize it successfully. Jože Kranjec, at the beginning of the project acting as its coordinator, 
starts the article by presenting the tasks needed to be done before the digitisation started. Urh 
Kopitar presents technical challenges faced in digitisation of the negatives and the ways of solving 
them. Dr. Bojan Himmelreich describes photographer and journalist Milan Božič and the collection 
of black and white photographic negatives on strips of plastic film. 

Key words: 

digitisation, archives, Historical Archives Celje, photographer Milan Božič, photographic negative 
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1. UVOD 

Namen prispevka je prikazati celoten postopek digitalizacije negativov (od priprave 
na izvedbo do same izvedbe) celjskega fotografa Milana Božiča, ki jih v Zgodovinskem 
arhivu Celje hranimo v zbirki SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan (1952–1984).  

Milan Božič, rojen leta 1923, je bil potomec staršev, ki so se v Celje preselili iz 
Trsta. V času nemške okupacije je bila družina že junija 1941 izseljena v Srbijo in je do 
konca vojne živela v kraju Venčani pri Lazarevcu. Po vrnitvi leta 1945 je Milan Božič 
končal gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil najprej zaposlen pri Slovenskem poročevalcu. 
Okoli leta 1951 se je z družino preselil v Celje, še vedno kot uslužbenec pri Slovenskem 
poročevalcu. Leta 1954 je postal novinar pri novonastalem Radiu Celje, naslednjih 28 let 
pa je bil zaposlen pri Radiu Celje in Novem tedniku. Sodi torej med pionirje Radia Celje, 
njegov odgovorni urednik je bil skupaj 17 let. Božič je bil v prostem času tudi zagnan 
športnik in organizator. Z Jako Čopom je plezal na Triglav, ukvarjal se je z atletiko, 
drsanjem, s smučanjem, že kot mladinec pa je bil zelo dober tudi v namiznem tenisu. 
Upokojil se je v začetku osemdesetih let 20. stoletja. Umrl je leta 1995 in za sabo pustil 
velik opus fotografskega gradiva, ki je nastalo med njegovim novinarskim delom, ter tudi 
tako močno zaznamoval preteklost današnje medijske hiše NT&RC. 

Arhivsko gradivo (negative) smo v Zgodovinski arhiv Celje prevzeli v letih 1986 in 
1987. V taki obliki, kot je bila zbirka prevzeta, je bila njena vsebina težje dostopna tako 
obiskovalcem kot zaposlenim. Ob negativih je bil prevzet tudi seznam vsebine negativov. 
Slednjega je ob nastajanju negativov izdeloval fotograf, tako da je v seznam zapisoval 
zaporedne številke negativov (številko plastične mape in številko vrste na plastičnih 
mapah), na seznam je ob številki napisal tudi nekaj osnovnih (različnih) informacij o 
negativu, kot so na primer letnica in kraj nastanka posnetka, imena oseb na posnetku, 
dogodek, ki ga je posnel ipd. Vendar na seznamu niso vse omenjene informacije o 
vsebini negativov, ponekod jih namreč sploh ni ali pa so pomanjkljive.  

V Zgodovinskem arhivu Celje smo se nato leta 2017 odločili, da omenjene prevzete 
negative celjskega fotografa Milana Božiča digitaliziramo z namenom, da naredimo 
vsebino dostopnejšo za uporabnike in dopolnimo opise vsebine oziroma vsebinske 
metapodatke o negativih. 

 
2. UPORABA IZRAZA DIGITALIZACIJA V ANGLEŠKO GOVOREČEM 

SVETU 

Preden se lotimo nadaljevanja predstavitve projekta, želimo omeniti zanimivost, ki 
je bila predstavljena že v Novičniku projekta e-ARH.si na 4. mednarodni konferenci 
projekta med 20. in 21. novembrom 2019. V omenjenem novičniku je bilo predstavljeno, 
da slovenski jezik pozna samo izraz digitalizacija, angleško govoreči svet pa pozna dva 

različna izraza, »digitalisation« (brit. ang. digitalisation ali am. ang. digitalization)1 in 

»digitisation« (brit. ang. digitisation ali am. ang. digitization)2. »Digitalisation« v angleško 

govorečem svetu pomeni preoblikovanje, sprejemanje in uvajanje digitalnih tehnologij v 
poslovanje organizacij, »digitisation« pa pretvorbo analogne oblike (gradiva) v digitalno 
obliko (gradiva). V slovenskem jeziku za oba omenjena primera uporabljamo enoten 
izraz digitalizacija. Tako po Slovarju slovenskega knjižnega jezika izraz digitalizacija 
pomeni pretvorbo podatkov in informacij v digitalno obliko (primer: digitalizacija starih 
zvočnih posnetkov) in tudi uvedbo oz. uvajanje tehnologije, ki temelji na taki pretvorbi 

                                                 
1  PONS – Spletni slovar (pridobljeno s spletne strani https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8 

Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/digitisation?bidir=1, dne 15. 2. 2020). 
2  Prav tam. 

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%258%20Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/digitisation?bidir=1
https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%258%20Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/digitisation?bidir=1
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(primer: izpeljava popolne digitalizacije telekomunikacijskega omrežja). (Hajtnik, 2019, 
str. 14) 

 

3. SESTAVA EKIPE IN PRIPRAVA NA ZAČETEK DIGITALIZACIJE 

Kot smo že zapisali, smo leta 2017 v Zgodovinskem arhivu Celje sprejeli odločitev 
o digitalizaciji negativov iz zbirke SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan (1952–1984). Po 
navodilu direktorja arhiva, dr. Boruta Batagelja, je bila za izvedbo projekta sestavljena 
ožja ekipa treh zaposlenih: Jože Kranjec kot koordinator projekta, dr. Bojan Himmelreich, 
odgovoren za vsebinski del digitalizacije (strokovna obdelava, kamor med drugim spada 
tudi popisovanje arhivskega gradiva), in Urh Kopitar, odgovoren za tehnično izvedbo 
digitalizacije. Omenjena ekipa se je takoj lotila dela in na nekaj skupnih sestankih 
pripravila plan izvedbe projekta. 

 

4. SMERNICE ZA DIGITALIZACIJO IN NABOR METAPODATKOV 

Za osnovno določitev standardov digitalizacije smo upoštevali arhivske predpise 
in Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni 
obliki, različico 1.0 iz leta 2013, ki jo je izdalo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. 
Določili smo nabor identifikacijskih, vsebinskih in tehničnih metapodatkov za arhivske 
enote in digitalizate. Iz omenjenih smernic smo upoštevali poglavje Smernice za 
digitalizacijo drugega, pretežno slikovnega gradiva. V poglavju so združene smernice za 
digitalizacijo pretežno slikovnega gradiva oziroma gradiva, katerega rezultat digitalizacije 
je digitalna slika (fotografija) brez besedila (glasbeni tiski, zemljevidi, fotografije, 
gravure/odtisi, risbe, plakati, razglednice, slike, grafike in druga dvodimenzionalna 
umetniška dela). Sledili smo smernicam za digitalizacijo diapozitivov in negativov, na 
podlagi katerih smo določili ločljivost, sivinsko lestvico ter format za zajem, hrambo in 
zagotavljanje dostopnosti. Za obdelavo digitalizata po skeniranju in pred shranjevanjem 
smo določili še, katere korekture (vse brez kakršnega koli vpliva na vsebino digitalizata) 
se po potrebi lahko izvedejo. 

 

5. PREGLED IN TESTIRANJE OBSTOJEČE STROJNE OPREME ZA 
DIGITALIZACIJO V ZGODOVINSKEM ARHIVU CELJE 

Naslednji korak, ki smo ga ubrali v predpripravi na projekt, je bil pregled in testiranje 
obstoječe strojne opreme, ki smo jo že imeli v Zgodovinskem arhivu Celje. Testirali smo 
obstoječi starejši optični bralnik s pripadajočim nosilnikom filmov. Pretekle izkušnje pri 
delu z njim in testna digitalizacija so pokazale, da zaradi starosti in počasnega delovanja 
ni bil primeren za digitalizacijo večje količine negativov. Na podlagi teh ugotovitev smo 
sprejeli odločitev o raziskavi tržišča za primeren optični bralnik, ki bi omogočal izvedbo 
digitalizacije v okviru smernic in bi omogočal sprejemljivo hitrost skeniranja. Prav tako je 
moral nov optični bralnik omogočati digitalizacijo fotografij in diapozitivov. Več o sami 
izbiri optičnega bralnika in dela z njim ter programski opremi, s katero smo izvedli 
digitalizacijo, v svojem delu prispevka (poglavje 7) piše Urh Kopitar.  
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6. ZAČETEK DIGITALIZACIJE 

Po uspešno opravljenih testnih digitalizacijah z novim optičnim bralnikom smo 
zastavili potek dela. Z digitalizacijo smo začeli junija 2017. V projekt sta bila medtem 
vključena tudi sodelavca, zaposlena preko javnih del. Njuno delo je obsegalo ustvarjanje 
identifikacijskih in vsebinskih metapodatkov, tehnično opremljanje negativov (nove mape 
in ustrezno signiranje) in fizično izvedbo digitalizacije (po potrebi čiščenje negativov, 
zlaganje negativov v nosilnik filmov optičnega bralnika in izvedba digitalizacije s 
programsko opremo). Vse njuno delo pa sta vodila in nadzirala dr. Bojan Himmelreich 
ter Urh Kopitar. Sčasoma, ko je potek dela stekel, je bil Jože Kranjec kot koordinator 
vedno manj vpet v projekt, zato sta ga naprej vodila in uspešno izpeljala sodelavca, ki v 
nadaljevanju predstavljata, kako je potekala strokovna obdelava arhivskega gradiva in 
digitalizacija. 

 

7. POSTOPEK DIGITALIZACIJE 

Po sprejeti odločitvi o digitalizaciji arhivske zbirke SI_ZAC/1028 Fototeka Božič 
Milan je Urh Kopitar prevzel tehnično področje procesa digitalizacije. Ker v celjskem 
arhivu še nismo izvedli sistematične digitalizacije celotne zbirke takšnega obsega, je bila 
prva naloga izdelati načrt, kako bomo le-to izvedli. Najprej smo naredili analizo gradiva, 
ki smo ga želeli digitalizirati. Zanimala nas je vrsta oziroma tip gradiva, količina gradiva 
in njegova ohranjenost. 

Pri pregledu gradiva smo ugotovili, da gre za negativne posnetke na črno-belih 
35-milimetrskih filmih. Groba ocena je bila, da zbirka vsebuje med 10.000 in 12.000 
posnetkov, ki so relativno dobro ohranjeni, z manjšimi praskami ter s površinsko 
umazanijo. Del filmskih trakov je bil shranjen v namenskih plastičnih tulcih, del filmov pa 
je bil razrezan na trakove z 1–6 posnetki in hranjen v prozornih srajčkah. 

Naslednja naloga je bila ugotoviti, kakšno opremo potrebujemo za digitalizacijo 
tega gradiva in ali takšno opremo že imamo. Pri tej nalogi smo sledili dokumentu 
Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni 
obliki. Glede na priporočila v dokumentu za zajem posnetkov iz Leica formata smo 
določili naslednje parametre, ki jih mora optični bralnik dosegati: 

 ločljivost 4800 dpi, 

 8-bitna sivinska lestvica za sivinsko digitalizacijo, 

 izhodni slikovni format TIFF. 

 
Ob pregledu optičnih bralnikov v ZAC smo ugotovili, da imamo napravo HP 

Scannjet G4010, ki ustreza zastavljenim zahtevam. Glavna pomanjkljivost naprave je 
bila v tem, da lahko v mesto za film vstaviš le 6 posnetkov hkrati. Kljub temu smo se 
odločili, da naredimo poizkusni zajem 6 posnetkov in preverimo kvaliteto digitalizatov ter 
porabljen čas. Pri testni digitalizaciji smo ugotovili, da so pri zastavljenih parametrih 
digitalizirani posnetki zelo kvalitetni, čas, ki ga bralnik porabi za en posnetek, pa znaša 
14 minut. Na tej točki smo spoznali, da imamo problem. Problem s časom, ki ga 
potrebujemo za digitalizacijo celotne zbirke. Če predpostavljamo, da zbirka vsebuje 
12.000 posnetkov, optični bralnik pa za posamezni posnetek potrebuje 14 minut, znaša 
efektivni čas zajema celotne zbirke 168.000 minut oziroma 2.800 ur. Ob predpostavki, 
da optični bralnik efektivno zajema 4 ure dnevno, bi za celotno zbirko potrebovali 700 
delovnih dni, kar pa je precej več časa, kot smo ga za ta projekt načrtovali. Da bi projekt 
lahko izpeljali v zastavljenem časovnem okviru (1–2 leti), smo potrebovali zmogljivejši 
optični bralnik, primeren našim potrebam in proračunu. Po temeljiti raziskavi tržišča smo 
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se na podlagi njegovih karakteristik, vsestranskosti in cene odločili za optični bralnik 
Epson Perfection V850 PRO in pričeli z zbiranjem ponudb.  

Nov optični bralnik smo kmalu prejeli, ga namestili skupaj z vso programsko 
opremo in izvedli testni zajem, da bi ugotovili, kaj smo dejansko kupili. Komplet je poleg 
bralnika vseboval tudi 8 nosilnikov filma, po 2 za vsak format. Za naš projekt smo 
uporabili nosilnika za negativ 35 mm, v vsakega pa je mogoče vstaviti 3 trakove po 6 
posnetkov, torej 18 posnetkov na nosilnik. S testnim zajemom smo bili zelo zadovoljni. 
Po specifikaciji potrebuje bralnik za en posnetek na črno-belem negativu 66 sekund, v 
praksi pa se je izkazalo, da za 18 posnetkov skupaj s predogledom, ki je potreben, da 
programska oprema poišče in označi vse posnetke ter se optika po vsakem zajetem 
posnetku postavi na naslednjega, potrebuje dobri dve minuti, kar je bil še vedno rezultat, 
ki zadovoljuje. Po zgornjem izračunu smo s pridobitvijo novega bralnika predvideni čas 
zajema celotne zbirke skrajšali s 700 na 110 delovnih dni. Uspeh!    

Pri naslednjem koraku smo morali definirati postopke v delovnem procesu 
digitalizacije zbirke. V delovni proces smo vključili naslednje korake: 

 priprava gradiva, 

 optično branje, 

 popis gradiva, 

 pretvorba za predogled. 

 
Priprava gradiva je zajemala ekstrakcijo filmskih trakov iz prozornih srajčk, kar ni 

bilo izvedljivo drugače kot z razrezom srajčk, saj so bili filmski trakovi preveč sprijeti z 
njimi, da bi jih lahko izvlekli. Pri filmih, ki so se hranili v namenskih plastičnih tulcih, pa je 
bila težava v tem, da so bili dolgo časa zviti in so se tudi ob razrezu na trakove zelo 
ukrivljali, tako da jih je bilo nemogoče vstaviti v optični bralnik in narediti dobre 
digitalizate. To smo rešili tako, da smo filme odvili in jih zvili v nasprotno smer ter vrnili v 
tulce. Izkazalo se je, da so po dveh ali več dneh ob odvitju ostali bistveno bolj ravni, kar 
je zelo olajšalo vstavitev v nosilnik. Optično branje negativov smo izvajali z bralnikom 
Epson Perfection V850 PRO ter s pripadajočo programsko opremo Epson scann, kjer 
smo v naprednem načinu ustvarili profil nastavitev, ki smo ga uporabili na vseh negativih, 
in sicer: ločljivost 4800 dpi, 8-bitna sivinska lestvica za sivinsko digitalizacijo, izhodni 
format TIFF, samodejno zaznavanje negativov ter z onemogočenimi dodatnimi filtri, da 
bi bili posnetki kar se da enaki izvirnikom. V primeru potrebe po odstranjevanju prahu, 
prask ali drugih popravkov, je le-te mogoče izvesti naknadno. Optično branje je potekalo 
tako, da smo predhodno pripravljene trakove negativov s petimi ali šestimi posnetki 
vstavili v nosilnike, pri čemer smo uporabljali zaščitne rokavice, da bi se izognili sledem 
prstnih odtisov ter drugih madežev na občutljivem filmskem traku. Med vstavljanjem 
trakov smo le-te očistili s čopičem ali čistilno krpo iz mikrovlaken, da smo odstranili 
umazanijo, ki je nastala s predhodnim rokovanjem z negativi ali med hrambo, po potrebi 
pa smo za čiščenje uporabili 96-odstotni etanol. Pozorni smo bili tudi na stekleni površini 
optičnega bralnika, ki smo ju po potrebi tudi očistili, saj se pri takšnem zajemu na 
digitalizatu poznajo najmanjše sledi nečistoče. Pripravljen prvi nosilnik smo vstavili v 
bralnik in naredili predogled, iz katerega program poišče posamezne posnetke. Na tej 
stopnji smo preverili, ali so zajeti vsi posnetki, ki smo jih vstavili, preverili smo orientacijo 
posnetkov ter jo po potrebi popravili. Določili smo mesto shranjevanja ter ime 
digitalizatov, ki je bilo enako signaturi. Pričeli smo z zajemom. Za branje prvega nosilnika 
z 18 posnetki je bralnik potreboval približno 45 minut. Ker smo imeli dva nosilnika za 
35-mm negative, smo lahko v tem času iz prejšnjega nosilnika odstranili že zajete 
trakove, jih vstavili v nove srajčke za shranjevanje, nanje pripisali signature 
posameznemu posnetku ter preverili pravilnost vrstnega reda. Nato smo v izpraznjen 
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nosilnik vstavili naslednje trakove negativov in jih pripravili za branje. Tako nismo 
izgubljali časa s pripravo nosilnika, saj je bil ob končanju branja trenutnega nosilnika 
naslednji že pripravljen.  

Po končani posamezni seriji smo digitalizate popisali z orodjem Scope ter jih iz 
formata TIFF, ki je namenjen za dolgoročno hrambo, posamezni posnetki pa so veliki 
približno 50 MB, pretvorili v format JPEG z 10-odstotno kompresijo ter ločljivostjo 1024 
dpi po dolgi stranici digitalizata, za potrebe oglednih kopij, katerih velikost se je 
zmanjšala na približno 500 KB, kar je omogočilo lažje in predvsem hitrejše oglede 
digitalizatov. 

Zbirko SI_ZAC/1028/Fototeka Božič Milan smo pričeli digitalizirati 8. 6. 2017, 
končali pa 30. 10. 2018. V tem času smo zajeli 14.945 digitalizatov, kar je naša 
predvidevanja preseglo za več kot 3000 posnetkov. Digitalizacijo lahko označimo za 
uspešno, predvsem zaradi doseženih rezultatov in pridobljenih izkušenj. Sedaj pa sledi 
skrb za vzdrževanje in hranjenje zbirke v digitalni obliki ter zagotavljanje njene celovitosti 
in dostopnosti. 

 

8. STANJE ZBIRKE PRED ZAČETKOM DIGITALIZACIJE 

Zbirko črno-belih fotografskih negativov na filmu je Milan Božič ustvaril v času 
svojega novinarskega dela za celjski lokalni časopis, ki se danes imenuje Novi tednik, v 
času njegove zaposlitve pa je nosil še dve različni imeni (Savinjski vestnik 1950–1955; 
Celjski tednik 1955-–1968). Leta 1987 jo je prodal Zgodovinskemu arhivu Celje, del pa 
je hrani tudi Muzej novejše zgodovine Celje. Zbirka obsega negative, ki so nastali v letih 
od 1954 do 1983. Trakovi negativov so bili razrezani na različno dolge trakove, od enega 
posnetka do najdaljših, ki so vsebovali po 6 negativov. Vstavljeni so bili v PVC-mape, ki 
so imele sedem vrst s prostorom za trak s 6 negativi. Različno velike skupine map so 
bile oštevilčene z rimskimi številkami od I do IV, znotraj skupin pa so bili posamezni deli 
označeni z arabskimi številkami. Del map je bil neoznačen. Z negativi je izročitelj predal 
tudi okviren popis gradiva, ki pa je omogočil identifikacijo le glede posameznih skupin 
posnetkov, saj so nekateri opisi podani okvirno (npr. za cel mesec, teden ali več dni), 
brez določenih delitev. Del negativov je bil zvit še v 138 plastičnih tulcev. 

Večina teh map je bila v času, ko smo začeli z digitalizacijo, v takšnem stanju, da 
je omogočala hrambo, vzdrževala urejenost zbirke ter ščitila negativ pred zunanjimi 
vplivi, manjši del (približno 10 %) pa je že kazal znake propadanja. Na zunanji in notranji 
strani so mape postajale lepljive, s tem pa so ogrožale trakove negativov. Po nasvet 
glede zaščite negativov smo se obrnili na Lucijo Planinc iz Arhiva Republike Slovenije. 
Ta je svetovala, naj lepljive negative očistimo z bombažno krpico, navlaženo s 96-
odstotnim etanolom. Rezultat je bil dober, na negativih ni ostalo sledov lepljivosti, 
brisanje pa tudi ni pustilo nikakršnih mehanskih poškodb. Po digitalizaciji smo negative 
prestavili v nove žepke, ki smo jih kupili pri družbi Secol iz Velike Britanije. Njihova 
velikost je 260 x 317 mm, imajo 7 žepkov v velikosti 42 x 230  mm, vanje lahko spravimo 
35-mm filmske trakove v dolžini 6 posnetkov. So iz poliestra in imajo Photo Activity Test 
(PAT). Hranimo jih v škatlah (na police so odložene vodoravno) v klimatiziranem 
prostoru.  

Digitalizacijo sta opravila dva zaposlena preko javnih del. Drugi je opravil večino 
dela, pri delu je bil zelo prizadeven. Njegova starost (je letnik 1960) se je pokazala kot 
velika prednost. Omenjeni okvirni popis gradiva je namreč zahteval veliko vztrajnosti in 
iznajdljivosti, saj je le opisal, katera konferenca, nesreča, osebe, deli kraja, železniška 
postaja, cerkev itd. so v skupini negativov. Če je šlo le za npr. eno osebo ali cerkev, še 
ni bilo težav, so se pa pojavile, če je bilo teh več v eni skupini. Je cerkev iz Slovenskih 
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Konjic ali iz Zgornje Savinjske doline? Z iskanjem s pomočjo interneta je primerjal stavbe 
ali druge značilnosti, da je končno resnično vedel, kaj je prikazano na posameznem 
negativu. Negative zbirke smo popisali v scopeArchiv, razvrstili smo jih v serije, ki so 
zajele skupine negativov, ki jih je Božič označil s posamezno arabsko številko. Znotraj 
njih so popisane posamezne fotografije. 

 

 

Slika1: Natalija na celjskem drsališču, 1970 (SI_ZAC/1028/001_01454)  
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9. OPIS ZBIRKE 

In kaj je tisto, zaradi česar smo se sploh lotili dela: vsebina posnetkov? Časovni 
okvir večine posnetkov so šestdeseta in sedemdeseta leta, kraj njihovega nastanka pa 
področje od hrvaške do avstrijske meje (v omenjenem časopisu so to področje opisovali 
z naslovom Od Sotle do Rinke), na severu do Slovenskih Konjic, na jugu do Zasavja in 
Posavja. Pri poročanju je Božič v fotoaparat ujel podobe krajev, pokrajine, kulturnih, 
šolskih, zdravstvenih ustanov, političnih, športnih, kulturnih prireditev, tovarn, obrtnikov, 
političnih forumov (če uporabimo tedanji izraz) in še mnogo drugega. Ujame množice na 
političnih zborovanjih ali na športnih tekmah, ki dihajo kot eno kolektivno telo, hkrati pa 
je na njegovih posnetkih ohranjena tudi množica podoba posameznikov: pismonoš, 
tajnic, cestnih delavcev, železničarjev, pekov, zadružnikov, brigadirjev, narodnih herojev, 
oseb množice stanov, poklicev, obeh spolov, starosti, socialnega statusa in družbenega 
ugleda. Vidimo predsednika Tita ali postreščka, vidimo starostnike na sprehodu, otroke 
pri igri.  

 

 

Slika 2: Zadnja celjska postreščka, 1973 (SI_ZAC/1028/001_01887) 

 

Ogled zbirke nam omogoči vpogled v množico podrobnosti, ki jih opazimo šele 
takrat, ko jih zavestno iščemo, saj jih pri »običajnem« pregledovanju fotografij, ko npr. 
iščemo le določen motiv, ne opazimo (prometni znak, napisna tabla, ulična svetilka, koš 
ali posode za odpadke, vrsta tlaka na ulici, cvetlično korito na ulici, penkala in drugi 
pisalni pripomočki na mizi, oblike steklenice mineralne vode ali piva, nalepke na njej, 
ljudi s cekarji v trgovinah, kanglice za mleko). Opazimo drugačno opremo bolnišnice ali 
način varovanja gradbišča,  dejavnosti, ki jih ni več (mladinsko varčevanje) ali potekajo 
povsem drugače zaradi tehnološkega napredka (nakladanje razsutega tovora na 
železniški postaji, prevoz z volovsko vprego). Vidimo, kakšni so bili tedanji tehnični 
aparati  (radio, pisalni stroj, magnetofoni, mikrofoni, pralni stroji, sušilci las, stroji v 
tekstilni tovarni ali v brusilnici stekla, viseči semafor, bencinske črpalke, namizne 
svetilke), kakšna so bila kmečka poslopja, mestne hiše, gradnja in rušenje, vozila, 
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mlinska kolesa, ki so že zdavnaj sprhnela, nasadi, drevoredi in celi parki, ki jih ni več. 
Vidimo ljudi pri rednem ali prostovoljnem delu, pri prostočasnih dejavnostih, športnike v 
drugačnih oblačilih in z drugačno opremo kot danes, ki igrajo hokej pod milim nebom ali 
rokomet na asfaltu. 

 

   

Slika 3: Pristava, odprtje šole, 1965 (SI_ZAC/1028/001_01106) 

 

Posnetki prireditev, ki jih več ni (Titova štafeta, kurirčkova pošta, sprejem pionirjev, 
proslave ob spomenikih borcem, talcem, vojaškim enotam, bitkam, zlatarska razstava, 
demonstracije za koroške Slovence 1972), ter zelo opazna prisotnost vojakov – ne le 
starešin – na političnih manifestacijah in ostalih prireditvah, tudi pri pomoči pri gradnji 
javnih objektov, so ena od značilnosti, ki zaznamujejo Božičevo zbirko. Tudi množica 
posnetkov razkritij spomenikov ali drugih spominskih obeležij dogodkov in oseb iz časa 
1941–1945 ter veliko primerov, ko so prikazani civilisti pri streljanju s pravimi ali z 
zračnimi puškami, so značilni. Kdor ne pozna časa njihovega nastanka, ne bo razumel, 
zakaj se tolikokrat pojavljajo. 
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Slika 4: Sprejem strelk ob dnevu žena, 1962 (SI_ZAC/1028/001_00717) 

 

Zbirka je velika, nastala pa je v strnjenem času in nam pričara vse podrobnosti 
nekega obdobja. Če bi le-tega hoteli predstaviti kot gledališko igro, bi imeli v zbirki prikaz 
scenografije, kostumografije in koreografije nekega obdobja, nastopajoče in obiskovalce. 
Duh časa, duh obdobja socializma, ohranjanja revolucije, solidarnosti, kolektivnega 
delovanja. In vse to aranžirano z obilico podob vsakdanjega življenja človeka, ki pa je 
stalnica vseh obdobij. 
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The authors present the project of digitisation of archives, photographic negatives 
created by the journalist and photographer Milan Božič which are kept in the archival 
collection (SI_ZAC/1028 Fototeka Božič Milan) in the Historical Archives Celje. 

The authors were involved in the project with different roles. They present their 
tasks completed in the project of digitisation that were necessary to realize it 
successfully. Primary objectives of the project were to make archives (the negatives) 
more accessible to users, to implement metadata or description of content of negatives 
and to produce quality digitised copies in accordance to minimal standards of digitisation 
of archives (copies for storage or use). The process of converting archives from an 
analog format into a digital one is called digitisation as it is in use in English speaking 
countries. Digitalisation (expression widely used in Slovenia) has a different meaning: 
transformation, acceptance or introduction of digital technologies into business or 
society. 

Jože Kranjec, at the beginning of the project acting as its coordinator, presents the 
tasks needed to be done before the digitisation started. He points out which guidelines 
for digitisation of archives were used, how the tasks of project members were assigned 
to and how the digitisation started. For the realisation of the project were later responsible 
dr. Bojan Himmelreich, archivist in charge of archival collection SI_ZAC/1028 Fototeka 
Božič Milan, who supervised the processing of archives carried out immediately after 
digitisation and Urh Kopitar whose responsibility was the technical side of digitisation. 

Urh Kopitar presents technical challenges faced in digitisation of the negatives and 
the ways of solving them. Preparations for digitisation and setting proper parameters will 
be presented. Test digitisation was carried out with a scanner, which the Historical 
Archives Celje had before the project of digitisation began. The article presents the 
setting of procedures, parameters and captured metadata according to desired 
properties of digitised negatives, it describes control over the technical performance of 
digitisation, storage of digitised negatives and technical problems arisen in the process 
of digitisation. 
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Dr. Bojan Himmelreich describes the photographer and journalist Milan Božič and 
the collection of black and white photographic negatives on strips of plastic film, created 
in the period Božič was a journalist at a local newspaper in Celje. A collection of over 
15,000 photographic negatives (created in the period 1952-1984) and their digitised 
copies is kept by the Historical Archives Celje. Due to ageing of material, the protective 
covers in which Božič handed over the negatives were becoming sticky. The article 
describes which measures to protect negatives from further deterioration were 
introduced. It also describe the processing of negatives, which took place immediately 
after digitisation and the way of monitoring relevance in processing the negatives and 
digitised output. The majority of work (processing and digitisation) was done by an 
employee who worked temporarily in Historical Archives Celje in a project carried out by 
The Employment Service of Slovenia. 

The authors describe results of the project of digitisation which (in spite of financial 
and staff limitations) proved to be a success. 


