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1.01 Izvirni znanstveni članek      1.01 Scientific Article 
 

 
MOŽNOSTI DOSTOPA DO DIGITALIZIRANEGA ARHIVSKEGA 

GRADIVA ZNOTRAJ SPLETNO DOSTOPNIH ARHIVSKIH 
PODATKOVNIH ZBIRK 

 
Jožica Huber 

Slovenija  
jozahuber@gmail.com 

 

 

Izvleček:  

Nagel razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjih desetletjih je med drugim vplival 
tudi na »institucije spomina«, kot to imenujemo ustanove, ki hranijo kulturno dediščino in med 
katere uvrščamo arhive, muzeje ter knjižnice. Še ne 20 let nazaj so glavnino njihovih uporabnikov 
predstavljali obiskovalci, ki so jih prišli fizično obiskat in si pri tem ogledali kako razstavo, pogledali 
kak dokument ali si izposodili knjigo. V veliki meri ti še predstavljajo precejšen del uporabnikov, a 
so se pojavili tudi novi uporabniki, taki, ki želijo do teh vsebin dostopati preko spleta. V pričujočem 
članku bomo pobližje pogledali, kako se tega izziva lotevajo arhivi in kakšne možnosti dostopa 
do digitaliziranega arhivskega gradiva nudijo. Ravno dostop do arhivskega gradiva v zadnjih letih 
pridobiva čedalje bolj na pomenu, kar se ne nazadnje zrcali tudi znotraj državnih in evropskih 
politik, ki urejajo področja kulturne dediščine. Za ta namen bomo pobližje pogledali spletne 
vmesnike nekaterih spletnih arhivskih zbirk in informacije, ki jih te nudijo svojim uporabnikom, pri 
čemer bomo skušali ugotoviti, ali omogočajo samostojno poizvedovanje po spletni zbirki, ter pri 
tem ocenili, kako lahko uporabniki dostopajo do digitaliziranega arhivskega gradiva. 

Ključne besede: 

digitalizacija, digitalizirano arhivsko gradivo, uporabniki, dostop do arhivskega gradiva, spletni 
vmesnik 

Abstract:  

Accessing Digitized Archives through Online Archival Databases 

The rapid development of information-communication technologies has also taken its effect with 
the memory institutions as we call the institutions that are custodians of cultural heritage 
(museums, archives, and libraries). Not yet 20 years ago the majority of their users were visitors 
that came to see their exhibitions, to take look at some documents or to borrow a book. They still 
represent a great number of users, but they are not the only ones. New users appeared, the ones 
that want to access their content online. In this article, we will look at how archives cope with 
these challenges and what means of access to their digitized archival records they provide. The 
access to archival records has gained recognition and was given a greater meaning in the past 
few years. This can be also reflected within the national and European policies that are regulating 
the fields of cultural heritage. We will analyze user interfaces of some of online archival collections 
and the information they provide and we will try to establish if they enable independent browsing 
and searching of a collection and evaluate how users can access digitized archival records. 

Key words:  

digitization, digitized archival records, users, access to archival records, user interface 
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1 UVOD  

Nagel razvoj in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjih 
desetletjih sta bistveno spremenila naše navade tako na področju vsakdanjega kot na 
področju profesionalnega življenja. Do informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko 
dostopamo preko različnih naprav, nemalokrat je vpeta v naše socialne odnose oziroma 
je del njega (npr. socialna omrežja). Svet je postal bolj dostopen in povezan. Bistveno 
dostopnejše so tudi informacije.  Razvoj se je nadaljeval do te mere, da so slednje 
postale oddaljene le klik stran. Ta trend je vplival in še vpliva tudi na same »institucije 
spomina«, kot imenujemo ustanove, ki hranijo kulturno dediščino in med katere 
uvrščamo arhive, muzeje ter knjižnice. Še ne 20 let nazaj so glavnino njihovih 
uporabnikov predstavljali obiskovalci, ki so jih prišli fizično obiskat in si pri tem ogledali 
kako razstavo, pogledali kak dokument ali si izposodili knjigo. V veliki meri še danes 
predstavljajo precejšen del uporabnikov. So se pa pojavili novi uporabniki, ki želijo 
dostopati do vsebine gradiva, ki ga te institucije hranijo preko spleta, in teh je čedalje 
več.  Rešitev, kako ponuditi tem uporabnikom dostop, se ponuja v digitalizaciji kulturne 
dediščine. Dostop do digitalizirane kulturne dediščine na spletu postaja čedalje 
pomembnejši in razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije temu daje popolnoma 
novo razsežnost. Lahko celo trdimo, da so institucije spomina s tem razvojem dobile tudi 
novo poslanstvo, kar potrjujejo tako evropske kot državne politike na tem področju.  

 

2 DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE  

Digitalizacijo lahko razumemo na več načinov. Na splošno jo lahko razumemo kot 
povečanje uporabe digitalnih tehnologij (Fran, 2019). V našem primeru pa bomo z 
digitalizacijo označevali prenos analognega gradiva v digitalno obliko, slednje pa sodi 
med postopke reproduciranja arhivskega gradiva in gradiva kulturne dediščine ter 
vključuje procese pretvorbe, obdelave, hrambe in uporabe končnih izdelkov (Novak in 
Horvat, 2014, 153; Pfajfar, 2018, 1). 

Prednosti digitalizacije kulturne dediščine, v katero sodi tudi arhivsko gradivo, niso 
zanemarljive. Bistvena prednost je, da omogoča širši dostop do vsebine digitaliziranega 
gradiva. Posledično zaradi zmanjšane uporabe izvirnikov prispeva tudi k zaščiti in 
daljšemu obstoju le-teh. Takšen dostop do kulturne dediščine naj bi doprinesel k uporabi 
te za prosti čas, študij ali delo. Poleg tega digitalizacija omogoča tudi, da institucije 
spomina svoje poslanstvo izvajajo v digitalnih okoljih. Tako se odpirajo nove možnosti 
za povezovanje z ostalimi digitalnimi zbirkami na spletu in dopolnjevanje nepopolnih 
zbirk z gradivom, ki se fizično hrani v drugih institucijah ali lokacijah. Nekaterim 
uporabnikom omogoča uporaba digitalizatov napram njihovim fizičnim originalom lažje 
branje oz. prebiranje, saj je v nekaterih dokumentih možno iskanje po tekstu (v primeru, 
če ima digitalizat možnost prepoznavanja optičnih znakov, t. i. OCR ali Optical Character 
Recognition), prav tako pa omogoča povečavo digitalizata in s tem lažje branje 
(Commission Recomendation 2011, 2; Digitalna agenda na področju kulture 2013, 16–
17).  

 

  



Moderna arhivistika, III., 2020, št. 1 

 

100 

3 MOŽNOSTI UPORABE DIGITALIZIRANIGA GRADIVA  

Digitalizacija odpira veliko novih možnosti uporabe kulturne dediščine1, slednja pa 

z njo dobiva tudi nove razsežnosti. Da je to sploh mogoče, je potrebno zagotoviti 
dostopnost do digitaliziranega gradiva. Ta pa predstavlja eno izmed glavnih načel tako 
evropske kot slovenske politike glede vprašanja digitalizacije kulturne dediščine. 
Evropska Digitalna agenda, Nacionalni program za kulturo, Smernice za digitalizacijo 

kulturne dediščine in tudi slovenska zakonodaja2 izpostavljajo dostopnost kot posebno 

načelo. Slednje tudi čedalje bolj dobiva na pomenu. Z napredovanjem informacijsko-
komunikacijske tehnologije se spreminja sama vloga arhivov, na katera se ne gleda več 
le kot na skladišča preteklosti, ampak postajajo del digitalnega sveta, pri čemer sta se 
bistveno spremenila njihov odnos do uporabnika in omogočanje dostopa do arhivskih 
vsebin na spletu. Lahko povemo, da je prišlo do spremembe paradigme. Tako se 
reprodukcija arhivskega gradiva in digitalizacija izvajata predvsem z namenom 
omogočanja širše dostopnosti, ne pa več toliko z namenom varovanja originalov (Košir 
2010, 311–313, Novak in Horvat, 2014, 153).  

 

4 UPORABNIKI  

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je med drugim spodbudil arhive k 
izgradnji spletnih arhivskih pomagal, da bi tako omogočili uporabnikom večjo dostopnost 
do informacij in gradiva, ki jih hranijo. Kdo so pravzaprav uporabniki arhivov in njihovih 
vsebin? Tradicionalni uporabniki, ki fizično obiskujejo arhiv, se tja podajo v glavnem iz 
treh razlogov, in sicer zaradi:  

 raziskovanja iz študijskih in znanstvenih razlogov, 

 ljubiteljskega, neznanstvenega oz. nestrokovnega raziskovanja,  

 uveljavljanja pravne varnosti  (Masten, 2001, 72; Šauperl et al., 2014, 182–183). 

 

V tradicionalnem okolju, kot je to npr. arhivska čitalnica, je lahko uporabnikom na 
pomoč vedno priskočil arhivist in jim pomagal pri iskanju in morebitnem nerazumevanju 
arhivskih pomagal. Mogoče so zaradi tega vsakdanjega stika z uporabniki arhivisti sodili, 
da ni večjih potreb po razumevanju uporabniških problemov, in se zato do nedavnega 
niso pretirano ukvarjali z uporabniškimi vprašanji. Vedenje o uporabniških navadah je 
sestavljala mešanica zdravega razuma, predpostavk in predsodkov. Že leta 1998 je 
Barbara Craig opažala, da obstaja možnost, da bodo arhivi zaradi lastnih metod 
neuspešni pri zadovoljevanju potreb svojih uporabnikov. Arhivi so v primerjavi s 
knjižnicami tudi manj dovzetni za izkoriščanje možnosti, ki jih prinaša razvoj 
informacijske-komunikacijske tehnologije (Feliciati in Alfier, 2013, 83; Šauperl et al., 
2014, 175–178; Semlič Rajh, 2016b, 74; Dobreva, 2018)  

  

                                                 
1  Digitalizirano arhivsko gradivo se med drugim lahko uporablja za pedagoško-didaktične namene, kot 

terapija za pomoč starostnikom, ki obolevajo za demenco, lahko se ga uporablja za namene kreativne 
industrije (npr. za dokumentarce, animacije, aplikacije) ipd. (Novak in Horvat, 2014, Chowdhury, 2015, 
45–46). 

2  6. člen ZVDAGA pravi: »Dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine mora biti ves čas 
trajanja hrambe zavarovano pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopna pooblaščenim uporabnikom 
ali uporabnicam« (ZVADAGA 2006, 6. člen). 
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Potrebno se je zavedati, da je ta razvoj arhivom prinesel nove uporabnike. 
Podobno kot imamo več tipov uporabnikov v tradicionalnem arhivskem okolju, imamo 
tudi več tipov uporabnikov kulturne dediščine. Med temi so:  

 institucije, ki zagotavljajo dostop do vsebine kulturne dediščine (knjižnice, arhivi, 
digitalne knjižnice …); 

 institucije, ki ustvarjajo vsebino (npr. muzeji, galerije, gledališča …);  

 posamezniki, ki ustvarjajo vsebino (umetniki, glasbeniki, novinarji …);  

 razni raziskovalci in študentje; 

 turistični uporabniki (turisti, turistični delavci, informacijski centri);  

 posamezniki, ki se poslužujejo kulturne dediščine iz lastnega zanimanja 
(Chowdhury, 2015, 137–139). 

 

Za pričakovati je, da bodo zgoraj našteti uporabniki tudi posegali po digitaliziranem 
arhivskem gradivu. Če seštejemo tradicionalne uporabnike in tiste, ki jih zanima kulturna 
dediščina, lahko sklepamo, da uporabnike digitaliziranega arhivskega gradiva sestavljajo 
posamezniki iz različnega družbeno-kulturnega in izobrazbenega okolja, različnih 
starostnih skupin, prav tako pa so različno vešči uporabe arhivskih informativnih pomagal 
kot tudi sodobnih tehnologij. Vsem pa je skupno, da imajo neko informacijsko potrebo. 
Slednjo lahko definiramo kot stanje pomanjkljivega znanja, ki ga posameznik želi rešiti. 
Vendar ni nujno, da bo posameznik to potrebo znal izraziti na način, ki bi mu prinesel 
željene odgovore.  Ravno zaradi prej omenjene raznolikosti so nekateri pri tem 
uspešnejši, medtem ko drugi zelo slabo poznajo področje, po katerem poizvedujejo 
(Šauperl et al., 2014,  175–178 ).  

Za uporabnike v arhivih v glavnem velja, da poizvedujejo po znanih in neznanih 
virih. Pri znanih poznajo podatke o konkretnih dokumentih ali gradivu, pri neznanih pa 
poznajo tematiko, ne pa dejanskih podatkov. Podobna razdelitev se pojavi tudi pri 
spletnih uporabnikih. Slednje v glavnem delimo na dva tipa: na browserje oz. brskače in 
na searcherje oz. iskalce. Za prve je značilno, da sledijo povezavam zaradi lastnega 
razvedrila, želijo biti informirani na določenih področjih in v sklopu tega jih zanimajo 
informacije, ki zadostijo tem zahtevam. Pri poizvedovanju po informacijah natančnost 
iskanih rezultatov ni na njihovem seznamu prioritet. Iskalce pa na drugi strani zanimajo 
specifične informacije in po navadi težijo k čim natančnejšemu ujemanju med njihovimi 
informacijskimi potrebami, specifikacijami in dobljenimi rezultati iskanja (Šauperl et al., 
2014, 183; Feliciati, 2018, 122–123). Na podlagi teh značilnosti lahko uporabnike, ki v 
arhivih poizvedujejo po neznanih virih oz. tematiki, primerjamo z brskači na internetu, 
tiste, ki poizvedujejo po znanih virih, pa z iskalci na internetu. Se pa lahko posameznik 
znajde v obeh vlogah. Včasih posega po specifičnih informacijah, medtem ko drugič le 
brska zaradi lastnega zanimanja.  

A v nasprotju s tradicionalnim arhivskim okoljem je uporabnik, ki poizveduje po 
spletnih arhivskih vmesnikih in digitalnih zbirkah, sam za računalnikom ali katero drugo 
napravo. Kot je že bilo omenjeno, je lahko uporabniku v čitalnici pomagal arhivist. 
Vendar, zakaj pa bi ta sploh rabil pomoč arhivista? Že zgoraj smo omenili, da uporabniki 
včasih težko izrazijo svojo informacijsko potrebo na način, ki bi jim prinesel željene 
rezultate. Še pomembnejše pa je, da sama narava in kompleksnost arhivskega gradiva 
mnogokrat prispevata k neuspešnemu poizvedovanju. Problem se pojavi pri 
razumevanju oz. nerazumevanju osnovnih arhivističnih konceptov; vlogo »dešifranta« 
le-teh so v tradicionalnih arhivskih okoljih pogostokrat igrali in še igrajo arhivisti (Feliciati, 
2018, 122–123). 
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Uporabnik na spletu pa ne more računati na pomoč arhivista. Problem je še toliko 
večji, ker arhivisti sami, zaradi pomanjkanja uporabniških raziskav, lastnih uporabnikov 
ne poznajo zadosti. Vendar se število omenjenih raziskav vseeno povečuje. Nekaj jih je 
izpostavilo najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo uporabniki, ki poizvedujejo po 
arhivskih zbirkah na spletu. Te težave so naslednje:  

 Arhivistična terminologija. Ta predstavlja eno večjih ovir, s katero se srečujejo 
uporabniki, ki poizvedujejo po spletu. Arhivski žargon in preveč tehnični jezik ne 
predstavljata samo težave pri razumevanju popisov, ampak povzročata tudi 
probleme pri uporabi nadaljnjih iskalnih funkcij. Zato se kaže potreba po 
»prevodu« arhivističnega žargona v bolj preprost in razumljiv jezik.   

 Hierarhična struktura. Uporabniki imajo dostikrat težave z navigacijo in 
gibanjem po večnivojskih, hierarhičnih popisih. Zato raje uporabljajo iskalne 
funkcije za priklic informacij kot pa brskanje po nivojih popisa.  

 Iskalna orodja. Večina uporabnikov je mnenja, da iskanje poteka podobno kot 
iskanje po knjižničnih spletnih iskalnikih in da so arhivska spletna pomagala 
zgrajena podobno kot knjižnična. Poleg tega uporabniki mnogokrat pričakujejo, 
da se bodo rezultati izpisali glede na pomembnost in relevantnost (bistvenost), 
podobno kot se zgodi, ko npr. iščemo kaj po Googlu. Večina arhivskih popisov 
pa je nevtralnih in ne vsebujejo nekih ocenjevalnih vrednosti, preko katerih bi 
se določala relevantnost zadetkov.  

 Prikazana vsebina. Domneva se, da uporabniki preferirajo opise oz. popise z 
manj vsebine (Feliciati in Alfier, 2013, 85–87). 

 

Kot opažata Feliciati in Alfier, pri arhivistih obstaja odsotnost zavedanja razmejitve 
med standardi za arhivsko popisovanje in med smernicami za prikaz rezultatov za 
končnega uporabnika. Arhivist ocenjuje, da že samo skladnost s standardi za 
popisovanje zadostuje za učinkovito poizvedovanje po spletnih arhivskih zbirkah oz. da 

je »input« (vnos) enakovreden »outputu« (izpisu)3. Feliciati in Alfier poudarjata, da so 

standardi za arhivsko popisovanje, kot sta ISAD(g)2 in EAD, »output« nevtralni. To med 
drugim izpostavlja tudi sam standard ISAD(g)2. Zaradi odsotnosti arhivistove pomoči na 
spletu obstaja potreba po izgradnji takšnih spletnih vmesnikov in informacijskih pomagal, 
ki bi vključevala »dekodirno« shemo, ki bi uporabniku omogočala razumevanje 
prikazanih informacij in lažje poizvedovanje po njih. Čeprav je splet povečal dostop do 
arhivov in njihovih digitalnih zbirk, to samo po sebi ne zagotavlja tudi večje dostopnosti. 
Zelo poveden je naslov članka, ki ga je objavila Semlič Rajh leta 2016, v katerem 
predstavlja raziskavo uporabe SIRAnet, in sicer Kdor zna iskati, ta najde. Ta nakazuje, 
da so za uspešno poizvedovanje potrebni posebna znanja in veščine. Če arhivi želijo 
dostopati do večjega števila uporabnikov na spletu, se od njih ne bi smelo zahtevati večje 
poznavanje arhivskih strokovnih pojmov in posebnih veščin (Feliciati in Alfier, 2013, 82–
84, Semlič Rajh, 2016a; ISAD(G) 2000). 

  

                                                 
3  Znotraj arhivskega strokovnega dela obstajajo namreč tri področja upravljanja informacij: »input« oz. 

vnos, proces in »output« oz. izpis. Prvo področje se nanaša na identificiranje gradiva, ki ga hranijo in 
prevzemajo arhivi, proces obsega urejanje, popisovanje in hranjenje gradiva, medtem ko se zadnje 
področje nanaša na storitve, ki spodbujajo uporabo gradiva (publikacije, izobraževalni programi, 
informacijska pomagala oz. iskalni pripomočki), in je namenjeno predvsem končnim uporabnikom 
(ISAD(G) 2000; Cook 1999, 37–40). 
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Se pa arhivi vseeno začenjajo zavedati pomena uporabniških vprašanj. Tako so 
tudi slovenski arhivisti izvedli raziskavo uporabe spletnega vmesnika SIRAnet, ki pokriva 
podatke o arhivskem gradivu vseh šestih regionalnih arhivov v Sloveniji in omogoča 
poizvedovanje na štiri načine: po polnem tekstu, po tektoniki arhiva, po poljih in po 
deskriptorjih. Raziskava je bila izvedena preko dveh programskih orodij, in sicer Google 
Analytics in Query Log Viewer. Raziskava se je osredotočila na število uporabnikov in 
načine, kako ti poizvedujejo po bazi. Pokazala je, da se število uporabnikov skozi leta 
povečuje, in da se večina uporabnikov (89 %) poslužuje uporabe deskriptorjev, katerim 
sledi poizvedovanje po polnem tekstu (9 %). Kar pa je presenetljivo, je, da se velika 
večina uporabnikov (99 %) poslužuje le enega načina poizvedovanja. To si lahko 
razlagamo s tem, da uporabniki niso seznanjeni z načini poizvedovanja ali pa da 
odnehajo s poizvedovanjem takoj, ko ne dobijo željenih rezultatov, v prepričanju, da tega 
gradiva pač ni. Pri vsej kompleksnosti arhivskega gradiva to niti ni presenetljivo in 
pričakovati je, da se uporabniki znotraj arhivskega informacijskega sistema ne bodo 
znašli (Semlič Rajh 2016a, 93–108). 

Arhivi so tako postavljeni pred velik izziv. Na eni strani morajo zagotoviti popise, ki 
bodo v skladu z osnovnimi arhivističnimi načeli in standardi, po drugi strani pa morajo 
prilagoditi spletne vmesnike, ki bodo enostavni za uporabo in jih bodo lahko razumeli 
tudi uporabniki, ki ne poznajo osnovnih arhivističnih konceptov.  

 

4.1 Učinkoviti spletni vmesniki   

Eden izmed načinov, kako lahko uporabniku olajšamo poizvedovanje po digitalnih 
zbirkah, je,  da zgradimo uporabniško prijazen spletni vmesnik. Slednji je vezni člen med 
uporabnikom in računalniškim sistemom in omogoča uporabo slednjega. Za večino 
uporabnikov spletnih vmesnikov velja, da so usmerjeni v reševanje svojih informacijskih 
problemov oz. potreb. Pri tem želijo vložiti kar se da manj napora, da se pozitivno 
odzivajo na prijetne oz. prijazne vmesnike, pri poizvedovanju želijo biti avtonomni in 
neodvisni. Zato je potrebno razviti takšne vmesnike, ki so za uporabnika nezahtevni in 
omogočajo čim učinkovitejše in enostavnejše poizvedovanje (Vilar in Žumer, 2008, 42–
44; Zajšek, 2014, 202). 

Pri poizvedovanju uporabniki pogosto naletijo na razne težave. Uspešnost 
poizvedovanja je odvisna tudi od raznih dejavnikov, kot so starost, izobrazba, stroka in 
spol uporabnika. Pri načrtovanju uporabniškega vmesnika je potrebno ta dejstva 
upoštevati in vmesnik prilagoditi tako, da bo omogočil poizvedovanje tudi tistim, ki tega 
niso najbolj vešči. Pri neuspešnem poizvedovanju lahko hitro pride do frustracij in to 
lahko doprinese k razvoju negativnega stališča do sistema poizvedovanja. Načeloma 
uporabnike zelo moti, kadar jih vmesnik upočasnjuje, obremenjuje in zmede, zato 
preferirajo načine poizvedovanja, ki zahtevajo manj kognitivnega napora. 
Poenostavljeno povedano, imajo raje take vmesnike, pri katerih dobijo rezultate po liniji 
najmanjšega odpora (Vilar in Žumer 2008). 

Kakšne smernice pa naj bi upoštevali pri izgradnji spletnih vmesnikov? Oziroma, 
kako doseči uporabniško prijaznost? Če strnem, je potrebno:  

 vključiti konsistentnost  (podatki morajo biti prikazani na standarden način), 

 omogočiti upoštevanje uporabniških napak (npr., če se uporabnik zmoti pri 
tipkanju, ga sistem opozori na morebitno napako), 

 čim manj obremenjevati uporabnikov kratkoročni spomin, 

 omogočiti uporabo bližnjic, 

 pri uporabniku vzbujati občutek nadzora,  
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 ponuditi povratne informacije, 

 omogočiti, da dialog s sistemom tvori logično celoto, 

 omogočiti enostavno vračanje na posamezen korak (Vilar in Žumer, 2008, 50). 

 

Pri vmesnikih je tudi pomembno, da ima uporabnik na voljo pomoč, če se slučajno 
ne znajde pri delu s sistemom. Obstaja več vrst pomoči: od navodil za uporabo, spletnih 
učbenikov, obvestil o napakah, do vodenj uporabnikov. Tudi pomoč mora biti dobro 
zgrajena, oblikovana, pregledna in jasna. Poleg tega mora biti terminološko usklajena z 
ostalim sistemom. Le dobro zgrajena pomoč lahko dejansko pomaga različno izkušenim 
uporabnikom ter prispeva k ublažitvi pomanjkanja arhivistove asistence oz. pripomore k 
prej omenjenemu »dekodiranju« (Vilar in Žumer, 2008, 48).  

Že pri načrtovanju manj kompleksnega spletnega vmesnika je treba upoštevati 
raznolikost uporabnikov in njihovih veščin. Pri načrtovanju arhivskih spletnih vmesnikov 
pa še toliko bolj. Zato je zelo pomembno, da arhivi poznajo lastne uporabnike in da dajejo 
čim več pomena uporabniškim raziskavam. Te se lahko izvajajo že pri samem projektu 
izgradnje spletnega vmesnika, kjer bi uporabniki dajali povratne informacije, ki bi služile 
izboljšanju (Feliciati 2018, 128–129). 

Zavedati se je tudi potrebno, da iskanje po arhivskih spletnih vmesnikih poteka le 
po podatkih, ki so vneseni v sistem. Ti morajo biti kar se da bogati in enakovredni. Poleg 
tega je treba upoštevati, da se arhivsko gradivo razlikuje od knjižničnega in muzejskega 
gradiva, saj je pri njem pomembno, da je umeščen v kontekst nastanka in primarne 
uporabe, kar se tudi mora odražati v popisih. Ta specifika arhivskega gradiva lahko pri 
določenih uporabnikih povzroči probleme pri poizvedovanju in razumevanju. Do težav 
lahko pride že pri imenih, saj ta lahko vsebujejo več različnih zapisov (dvojezični zapisi, 
spremembe imena skozi čas itd.). Omenjeni problem je mogoče rešiti z uporabo 
normativnih zapisov, kot to predvideva mednarodni standard ISAAR (CPF). Uporaba 
tega in ostalih standardov (ISAD(G), ISDF, ISDIAH) prispeva h kvaliteti informacij, saj 
predvidevajo vključevanje podatkov o času obstoja, historiatu, povezanih krajih, 
genealogiji oseb itd. Za ustrezen priklic informaciji je zato zelo pomembno, da so 
vnesene informacije čim bolj bogate in kvalitetne (Semlič Rajh, 2011, 351–352; Šauperl 
et al., 2016, 124–125; Semlič Rajh, 2016b, 79; Zajšek, 2014, 205). 

 

5 PRIMERJAVA DVEH SPLETNO DOSTOPNIH ARHIVSKO 
PODATKOVNIH ZBIRK  

Za namene demonstracije dostopnosti do digitaliziranega arhivskega gradiva na 
spletu se bomo sedaj postavili v vlogo uporabnika, ki ga zanima, kaj vse lahko najde o 
določeni tematiki, torej v vlogo »browserja« oz. brskača. Poimenovali ga bomo Marko. 
Ta je 26-letni natakar in je gledal dokumentarec o prvi svetovni vojni ter bi sedaj želel o 
njej izvedeti malo več, zato se odloči, da bo skušal najti digitalizirano gradivo o tej 
tematiki znotraj dveh spletno dostopnih arhivskih zbirkah, ki ju obišče prvič. Marko se 
odloči, da bo pregledal ameriški The National Archives and Records Administration 
(NARA) in slovenski SIRAnet.  

Lahko sklepamo, da Marko pričakuje, da poizvedovanje po spletnih arhivskih 
zbirkah poteka podobno kot na spletu. Zato bomo v oba spletna vmesnika vnesli pojem 
»Prva svetovna vojna« oz. »First World War« in skušali priti do rezultatov.  
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Pri tem pa bomo skušali še ugotoviti, ali NARA in SIRAnet vsebujeta »dekodirno 
shemo«, zato bomo posebno pozornost posvečali še naslednjim področjem:  

 Terminologija – ta predstavlja eno večjih težav, s katerimi se uporabniki pri 
poizvedovanju po spletnih zbirkah srečujejo. Kot je že bilo povedano, je 
terminologija za njih pogostokrat preveč strokovna. Za namene tega prispevka 
bomo strokovnost definirali kot uporabo izrazov, ki so lastni oz. se uporabljajo 
znotraj arhivistične stroke in jih drugje po navadi ne srečamo.  

 Pomoč in informacije za uporabnike – ker slednje lahko ublaži odsotnost 
arhivista, bomo preverili strukturiranost pomoči in informacij. Za lažje 
razumevanje bomo pomoč uporabnikom definirali kot informacije na posamezni 
spletni strani, ki pomagajo uporabnikom pri sami uporabi strani in njenih funkcij 
ter navigiranju po njej. Zanima nas predvsem, ali je uporabnikom pojasnjena 
struktura urejanja arhivskega gradiva (fond, serija, združen dokument) in ali je 
pojasnjeno in predstavljeno samo poizvedovanje po arhivski zbirki.  

 Spletni vmesnik – tukaj ne moremo ocenjevati ustreznosti ali neustreznosti 
določenega spletnega vmesnika, ampak bomo le pregledali, kako je zgrajen, 
kakšne možnosti pregledovanja rezultatov nudi, kako je dostopen in ali je 
samostojen ali pa vgrajen v spletno stran.  

 

5.1 The National Archives and Records Administartion 

Ko Marko obišče NARO, ima na voljo več načinov poizvedovanja. Sam vmesnik je 
vgrajen v spletno stran nacionalnega arhiva. Dostop do spletne zbirke je sicer ponujen 
že takoj na prvi, uvodni strani, vendar tu iskanje ni omejeno le na dokumente spletne 
zbirke, ampak tudi po sami vsebini spletne strani (npr., lahko najdemo kak članek ali 
kako drugo vsebinsko sekcijo). Marko v tem primeru lahko sproži iskanje s ključno 
besedno zvezo »First World War« in dobi rezultate, ki jih potem lahko zoži na rezultate 
iz arhivske spletne zbirke, a vendar v tem primeru niso razvidni tisti zadetki, ki bi mu 
nudili digitalizirano gradivo, niti jih ni mogoče kakorkoli filtrirati. Če želi Marko dostopati 
do samega arhivskega vmesnika, mora narediti nekaj korakov, in sicer na uvodni strani 
klikniti na »Research our Records«, potem pa še na »Search the Catalog« (glej sliko 1), 
kjer se mu ponudi spletni vmesnik. Ta ima dve obliki, osnovno in napredno (ang. Advace 
Search), obe sta dokaj preprosti za uporabo. Prva vsebuje le eno polje za vnos ključnih 
besed, medtem ko napredne možnosti nudijo iskanja po identifikacijski številki, oznakah, 
datumu, vrsti gradiva ipd. Če Marko v osnovno obliko vnese pojem »First World War«, 

se mu ponudi skoraj 32.000 rezultatov4. Do digitaliziranega gradiva pride preprosto tako, 

da med zadetki klikne na možnost »Availible Online« oz. »Dostopno preko spleta«, kjer 
se nato izločijo rezultati popisov, ki vsebujejo digitalizirano arhivsko gradivo.  Poleg tega 
vmesnik nudi več možnosti filtriranja, ki omogoča zoževanje rezultatov na spletne strani, 
gradivo z video posnetki, po datumu, vrsti gradiva itd. (NARA 2019; NARA: Research 
Our Records 2019, NARA: National Archives Catalog 2019, NARA: National Archives 
Catalog – Advance Search 2019) 

  

                                                 
4  Ne nanašajo se vsi rezultati na tematiko prve svetovne vojne. Nasveti za natančno poizvedovanje so 

navedeni znotraj sekcije »Search tips« oz. Nasveti za iskanje.  



Moderna arhivistika, III., 2020, št. 1 

 

106 

 

Slika 1: Struktura spletne strani NARA (NARA 2019) 

Če se Marko slučajno ne bi znašel, pa lahko poseže po informacijah in pomoči za 
uporabnike, ki so razpršene znotraj raznih kategorij (glej sliko 1). Tako lahko najdemo 
več vrst informacij:  FAQ (Frequently asked questions oz. pogosto zastavljena 
vprašanja), Getting started oz. Kako začeti, ki nudi potem povezavo na Gather 
information about your Topic oz. Zbiranje informacij o raziskovalni tematiki, Search tips 
oz. Nasveti za iskanje, povezavo na Help oz. Pomoč znotraj samega vmesnika, ki odpre 
članek oz. informacije o Using the catalog oz. Uporaba kataloga itd. Te sekcije pokrivajo 
razna področja uporabe spletne strani. Sama spletna stran je zasnovana tako, da 
uporabnika vodi od ene strani z informacijami do druge. Pomoč oz. informacije tako niso 
centralne, dostopne z ene skupne točke, ampak razbite na več sekcij in so verižno 
povezane preko klikov na referenčne povezave. Izpostavili bi še, da pri NARI nismo 
opazili glosarja, kjer bi bili razloženi in pojasnjeni posamezni arhivistični pojmi (NARA: 
National Archives Frequently Asked Questions 2019, NARA: Using the Catalog 2019, 
NARA: National Archives Catalog Search Tips 2019, NARA: Gather Information about 
your Topic 2019).  

Če bi Marko želel razumeti, kako je arhivsko gradivo urejeno, bi moral pregledati 
kategorijo Gather information about your Topic. Tukaj so uporabnikom predstavljene 
same informacije o arhivu; kje lahko poiščejo določene informacije in ali je za to potrebno 
iskati v arhivu ali knjižnici; katere informacije so pomembne, da jih uporabnik pozna za 
začetek poizvedovanja po arhivski zbirki; predstavljeni pa so tudi načini hrambe in 
urejanja gradiva znotraj arhiva ter principa provenience in prvotne ureditve (NARA: 
Gather Information about your Topic 2019). 
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Če se osredotočimo na razlago osnovnih arhivističnih pojmov znotraj prej 
omenjene sekcije Gather Information about your Topic, lahko opazimo, da so slednji 

povečini razloženi brez uporabe strokovnih arhivističnih izrazov.5  

Opazimo lahko, da sta oba osnovna principa opisana brez dejanskega 
poimenovanja, a kljub temu je predstavljeno njuno bistvo.  

Tudi sami popisi imajo relativno malo strokovnih izrazov. Za primer bomo vzeli 
izraze za naslednje popisne elementi: tektonika, historiat popisne enote oz. ustvarjalca 
in deskriptor. Za slednje menimo, da so precej strokovni; preverili bomo, kako so ti izrazi 
poimenovani znotraj NARE. Pri tem bomo pogledali en popis in njegovo višjo popisno 

enoto6. Tektonika je v tem primeru poimenovana kot Record Hierarchy oz. hierarhija 

fonda, historiat ustvarjalca je naveden kot Administrative History Note oz. Opomba o 
administrativni zgodovini, deskriptor pa je naveden kot Subjects Represented in the 
Archival Material(s) oz. Predmeti in osebe, ki se pojavljajo v arhivskem gradivu. Opazimo 
lahko, da ti elementi niso poimenovani preveč strokovno, ampak so navedeni bolj opisno 
in v samem poimenovanju pojasnijo definicijo elementa. Še posebej je to opazno pri 
poimenovanju deskriptorjev (NARA: World War II Honor List of Dead and Missing Army 
and Army Air Forces Personnel from Iowa 2019, NARA: War Department. The Adjutant 
Generals Office. Administrative Services Division. Strength Accounting Branch. 1946-
9/18/1947 Organization Authority Record 2019). 

  

                                                 
5  Na primer, znotraj informacij o delovanju arhiva se skriva definicija principa provenience: »An archives 

provides access to original records that were created and/or accumulated by a person, family, 
organization, or government institution in the course of its "life" or daily business. Because these records 
usually cannot be replaced, security and preservation of the records play an important role in making 
them available to the public« . (NARA: Gather Information about your Topic 2019) (Lasten prevod: »Arhivi 
zagotavljajo dostop do izvirnih dokumentov, ki so bili ustvarjeni in/ali zbrani tekom delovanja osebe, 
družine, organizacije ali vladne institucije. Ker so taki dokumentni nenadomestljivi, veljajo pri tem 
posebna pravila, kar se tiče varnosti in hrambe takega gradiva in dajanja le-tega v uporabo.«) 
Kmalu zatem naletimo na pojasnitev principa prvotne ureditve: 

  »Examine records grouped together, not handed to you as separate pieces of paper. When you request 
records from the stacks, they will come to you in boxes and folders that are ordered in a sequence that 
preserves the filing system implemented by the organization that created and used the records. In an 
archives, it is as important to preserve and maintain the filing system of the records as it is to preserve 
and maintain the records themselves.«  (NARA: Gather Information about your Topic 2019) (Lasten 
prevod: »Preglejte  dokumente kot celoto, in ne kot posamezne liste papirja.  Ko boste prejeli dokumente, 
bodi ti dosegljivi v škatlah in mapah, ki so urejene tako, da ohranjajo sistem odlaganja in hrambe, ki ga 
je vpeljala organizacija, ki je ustvarila in uporabljala te dokumente. V arhivih je tako pomembno, da se 
ohranja in vzdržuje ta sistem odlaganja, saj na ta način ohranjamo in vzdržujemo same dokumente.«) 

Urejanje na podlagi fonda oz. v tem primeru »record group« je pojasnjeno tako: 

»Once you determine that the National Archives is where you want to research your topic, you should 
become familiar with the concept of record groups. All records are part of a Record Group associated 
with a records creator: an agency, bureau, commission, or other entity of the Federal government. 
Knowing which part of the government created the records you want to see will help you narrow your 
search to a Record Group, and from there you'll narrow your search even further to a series of records 
within a Record Group.«  (NARA:  Gather Information about your Topic) (Lasten prevod: »Ko se odločite, 
da boste svojo raziskavo začeli v Nacionalnem Arhivu, je pomembno, da se seznanite s konceptom 
fonda. Vsi dokumenti so del fonda, povezanega z njegovim ustvarjalcem: agencijo, pisarno, komisijo ali 
katero drugo zvezno vladno ustanovo. Poznavanje, katera ustanova je ustvarila dokument, ki ga želi 
videti, vam bo pomagalo zožiti raziskavo na določen fond, znotraj tega pa potem nadalje na serijo.« 

6  Za primer smo vzeli naslednji popis NARA: World War II Honor List of Dead and Missing Army and Army 
Air Forces Personnel from Iowa 2019. Ker popis nima vseh elementov, smo tako pregledali še njegovo 
višjo popisno enoto oz. v tem primeru popis ustvarjalca NARA: War Department. The Adjutant Generals 
Office. Administrative Services Division. Strength Accounting Branch. 1946-9/18/1947 Organization 
Authority Record 2019.  
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Ocenimo lahko, da je spletni vmesnik znotraj NARE dokaj enostaven za uporabo 
in s pomočjo filtrov vodi uporabnika k željenim rezultatom. Upoštevati moramo, da je do 
njega potrebno narediti nekaj korakov. Pomoč in informacije za uporabnike nudijo 
razlago osnovnih arhivističnih pojmov, pri čemer uporabljajo terminologijo, ki je nevtralna 
in ne preveč strokovna. Do določene mere tako nudijo »dekodirno shemo«, je pa 
potrebno upoštevati, da te informacije niso centralne in so razprašene skozi več kategorij 
in sekcij, med katerimi se lahko uporabnik tudi zgubi.   

 

5.2 SIRAnet  

Kot smo že omenili, nudi SIRAnet štiri različne možnosti poizvedovanja: iskanje po 
polnem tekstu, iskanje po tektoniki, iskanje po poljih in iskanje po deskriptorjih (SIRAnet 
2016). Uporabnik Marko se zato odloči, da bo poskusil  kar  prvo možnost, iskanje po 
polnem tekstu.  

V polje vnese besedno zvezo »prva  svetovna vojna«. Presenečen ugotovi, da ima 
na voljo samo 17 zadetkov. Klikne na nekaj zadetkov in opazi, da ni na voljo 
digitaliziranega gradiva, ampak da so to popisi o fizičnem gradivu, ki se hrani v arhivu. 
Odloči se za drugo taktiko in klikne na »Prikaži druge možnosti iskanja«, kjer se mu 
odpre več možnosti iskanja. To omeji na časovno obdobje med letoma 1914 in 1918 in 
ponovno izvede iskanje. Dobi precej zadetkov. Odloči se, da jih bo nekaj pregledal. Tudi 
tokrat ne najde digitalizatov. Svoje poizvedovanje ponovi. Ponovno vnese omenjeno 
obdobje in pri vrsti gradiva izbere digitalno. Prikažejo se trije zadetki, med katerimi ni 
digitalizatov. Potem pa označi, naj se prikažejo le »online dostopne slike«, in še enkrat 
določi izbrano časovno omejitev. Sedaj se mu vendarle izpišejo relevantni rezultati, ki jih 
lahko pregleduje – dobi 347 zadetkov, ki imajo znotraj popisa priložen digitalni posnetek. 
Marko teh rezultatov ne more filtrirati, tako kot pri NARI, lahko pa jih sortira po naslovu 
oz. abecedi, datumu, nivoju in signaturi (SIRAnet: Iskanje po polnem tekstu 2019). 

Če primerjamo terminologijo SIRAneta in NARE, lahko opazimo, da je pri prvem ta 
precej bolj strokovna.  

To je mogoče opaziti že ob vstopu na uvodno stran, kjer najdemo izraza Iskanje 
po tektoniki arhiva in Iskanje po deskriptorjih. Ta sta bolj ali manj lastna arhivski stroki. 
Pojasnitev prvega lahko najdemo že v glosarju, medtem ko razlage deskriptorjev tam ni. 
Kar se tektonike tiče, bi uporabniku morebiti bil bližje izraz struktura. Navodila o uporabi 
deskriptorjev pa so sledeča: »Iskanje deskriptorjev v tezavru. Kliknite na povezavo imena 
za neposredno iskanje arhivskih enot, ki so povezane s tem deskriptorjem. Alternativno 
lahko na seznam dodate posamezne izraze za kasnejše iskanje arhivskih enot, ki so 
povezane s temi deskriptorji«. Poleg izraza deskriptor imamo tukaj še dva strokovna 
izraza: tezaver in arhivska enota. Slednja je razložena v Besednjaku, medtem ko izraz 
tezaver ni pojasnjen. Kar se pa tiče same terminologije popisov, so v veljavi izrazi, s 
katerimi operiramo, torej tektonika, historiat in deskriptor. Od tega je v Besednjaku 
pojasnjena le tektonika (SIRAnet 2019, SIRAnet: Iskanje po deskriptorjih 2019, SIRAnet: 
Besednjak 2019; SIRAnet: Kopialna knjiga gospostva Turnišče, 2019).  

Marko bi si ob poizvedovanju po SIRAnetu lahko pomagal s Pomočjo, do katere je 
priložena povezava. A ker uporablja brskalnik Google Chrome in na uvodni strani ni 
prebral, da je priporočena uporaba Internet Explorerja ali FireFoxa,  ob kliku na »Pomoč« 
naleti na naslednje obvestilo, kot ga lahko vidimo na sliki 2.   
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Slika 2: Obvestilo, ki se pojavi ob kliku na pomoč (SIRAnet: Pomoč 2019) 

Ker razume angleški jezik, klikne na »here«, kjer potem vendarle pride do pomoči. 
Problem bi se pojavil, če bi šlo za osebo, ki obvestila ne bi razumela. Čeprav je na uvodni 
strani jasno napisano, kateri brskalniki so priporočeni, ni nujno, da uporabnik to prebere, 
poleg tega pa je Google Chrome najbolj uporabljan brskalnik (W3 Coounter 2019). Ne 
smemo pozabiti, da je večina uporabnikov nagnjena k poizvedovanju po liniji 
najmanjšega odpora. Ko enkrat dostopamo do pomoči, je sama navigacija po pomoči v 
angleškem jeziku, razlaga pa v slovenskem. Uporabniku, ki ne pozna angleščine, bi to 
lahko predstavljalo težavo.  

 

 

Slika 3: Struktura Pomoči SIRAnet (SIRAnet: Pomoč 2019) 

 

Sama Pomoč je zgrajena tako, da uporabnika vodi po funkcijah, ki jih nudi spletni 
vmesnik (glej sliko 3). Tako so predstavljene same funkcije, ki so na voljo (možnosti 
iskanja, prejšnja iskanja, koš naročil, delovne mape itd.), razlaga posameznih iskalnih 
možnosti, razlaga možnosti uporab seznama zadetkov, podrobnega pogleda, delovnih 
map, upravljanja z naročili in informacije glede upravljanja z uporabniškim računom. 
Uporabnikom je do določene mere pojasnjena uporaba samih funkcij, a pri tem je 

podanih dokaj malo primerov7. Prav tako nismo opazili same razlage osnovnih 

arhivističnih principov in načinov urejanja gradiva, ki bi jo mogoče lahko zasledili znotraj 
razlage uporabe tektonike, a ta je bila zgolj nakazana, ne pa definirana. Če uporabnik 
ne ve, da se gradivo ureja in uvršča v fonde na podlagi samega izvora, je malo verjetno, 

                                                 
7  Primer je npr. podan pri razlagi funkcij iskanja po polnem tekstu: »Ali naj iskanje upošteva različne 

pregibe besed? Primer: iskanje po pojmu „zveza“ najde tudi pojem „zveze“. Opozorilo: namesto te 
funkcije uporabljajte možnost iskanje po poljih, kjer vnesete koren (npr. "zvez" najde tudi "zveze"). Ko 
ste našli zadetke npr. za en fond, uporabite opcijo Iskanje znotraj zadetkov in nadaljujete iskanje po 
poljih.« 
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da bo znal brez ustrezne pomoči poiskati gradivo. Pri podanih informacijah in Pomoči 
tudi nismo zasledili, da bi bili kje podani nasveti, kako začeti s poizvedovanjem in 
raziskovanjem (SIRAnet: Pomoč 2019). 

Vendar ima uporabnik na voljo še en pripomoček, ki bi mu morebiti pomagal pri 
iskanju in »dešifriranju«, in sicer Glosar oz. Besednjak (uporabljena sta bila oba izraza). 
Skozi definicije arhivskega fonda, arhivske zbirke, popisne enote in provenience so 
predstavljeni nekateri osnovni principi, vseeno pa ni nikjer izpostavljen pomen 
poznavanja izvora oz. provenience in kaj slednje pri samem poizvedovanju po gradivu 
pomeni. 

Na podlagi naše demonstracije hipotetičnega uporabnika in pregleda SIRAneta 
lahko ocenimo, da je ta zgrajen preprosto, a je precej strokoven. K temu prispeva 
pomanjkanje razlage osnovnih arhivističnih pojmov in povezave med izvorom oz. 
provenienco ter ureditvijo gradiva kakor tudi preveč strokovna terminologija, zato ne 
moremo reči, da sistem nudi »dekodirno shemo«. Poleg tega pri uporabi SIRAneta 
pogosto prihaja do javljanja napak. 

Kar se nam je pri SIRAnetu zdelo zelo dobrodošlo, čeprav gre za lastno za opazko, 
je, da je sam vmesnik preprosto zgrajen in da se uporabnik ne izgublja v množici funkcij, 
kategorij, podatkov in nadaljnjih povezav. Tudi sama struktura Pomoči je zgrajena 
preprosto in uporabniku omogoča enostavno pregledovanje in premikanje med 
kategorijami.  

 

6 ZAKLJUČEK  

Arhivi so z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in posledično z 
digitalizacijo arhivskega gradiva pridobili nove uporabnike. Za razliko od tradicionalnih 
uporabnikov so ti arhivom postali nevidni, saj za sabo puščajo le sledove s števili obiskov 
na določeni spletni strani. Ti novi uporabniki niso omejeni le na zgodovinarje, študente 
ali kake druge raziskovalce. Uporabnik je lahko dejansko vsak, ki zna uporabljati internet. 
Arhivi so tako postavljeni pred poseben izziv. Na eni strani se ti do nedavnega niso 
pretirano ukvarjali z uporabniškimi vprašanji. S temi so tako ali tako prišli v stik v arhivski 
čitalnici. Sedaj pa se je pojavila množica novih, njim nevidnih uporabnikov. Ampak tudi 
sami arhivisti so tem uporabnikom postali nevidni, saj se je zgubil stik, ki ga je bilo možno 
prej doseči znotraj čitalnice. 

Ne glede na pomanjkanje fizičnega stika je tudi uporabnikom preko spleta 
potrebno omogočiti čim boljši dostop do gradiva. Tako do informacij o gradivu, ki ga arhiv 
hrani, kot do digitaliziranega gradiva. Omenili smo, da je to gradivo specifično in terja 
poseben način obravnavanja, popisovanja in hranjenja, pri čemer je potrebno slediti 
osnovnima arhivističnima principoma provenience in prvotne ureditve. Poleg naštetega 
arhivsko gradivo spremlja še posebna terminologija, ki se je na podlagi izvedenih 
uporabniških raziskav pokazala kot ena izmed večjih ovir pri razumevanju in uporabi 
spletno dostopnih arhivskih podatkovnih zbirk.  

Tako smo se postavili v vlogo hipotetičnega uporabnika, ki ni seznanjen z 
osnovnimi arhivističnimi pojmi, in skušali poiskati digitalizirano arhivsko gradivo znotraj 
dveh spletnih zbirk, in sicer ameriškega državnega arhiva The National Archives and 
Records Administration oz. NARA in slovenskega SIRAnet. Pri tem nas je zanimalo, ali 
informacije za uporabnike ponujajo »dekodirno shemo«, ki bi omogočala lažjo in 
samostojno poizvedovanje ter razumevanje arhivskega gradiva. Poleg tega pa smo tudi 
pogledali, s kakšno terminologijo so te informacije in popisi digitaliziranega gradiva 
opremljeni.  



J. Huber: Možnosti dostopa do digitaliziranega arhivskega gradiva znotraj spletno dostopnih arhivskih podatkovnih zbirk 

 

111 

Kakorkoli je pomembno, da zgradimo dober vmesnik in ponudimo dobre 
informacije za uporabnike, pa so vseeno potrebni dobri in kvalitetni arhivski popisi. Brez 
tega spletni vmesnik praktično ne bo uporaben. Kar je pa še pomembnejše – brez 
kvalitetnih informacij v popisih bosta digitalizirano arhivsko gradivo in njegova vsebina 
uporabniku nedostopna. Zato je za samostojno poizvedovanje po spletni zbirki in 
uporabo digitalizatov potrebno oboje. Tako informacije, ki pojasnijo, kako in kaj iskati, 
kakor tudi informacije, ki pojasnijo, kaj sploh pregledujemo. 
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With the development of information-communication technologies, archives have 

gained new users that seek instant information online. Opposite to the traditional archival 
users, they are not limited to historians, students or other researchers but present a much 
wider scale of profiles. Archives now need to offer access to their records online. The 
best way to do so is to digitize archival records and put it on the internet. However, it is 
not that simple.  

Archival records are specific and need to be processed according to basic archival 
principles. Their origin and primary purpose of use must be indicted in archival finding 
aids. If a user is not familiar with these principles and how archival records are structured, 
it may cause problems both with searching through online archival collections as well as 
with understanding results (archival descriptions).  

Conducted researches about user experiences have shown that users have most 
problems with the terminology with which archival collections and descriptions are 
equipped. They find the language too technical and it causes problems with 
understanding.  

Most of the mentioned issues were resolved inside an archival reading room and 
have therefore not presented bigger problems. . A user could always ask an archivist for 
help if he or she did not understand something. Now a user is alone in front of his/her 
device and cannot seek help when he encounters a term that he/she does not 
understand or does not know how to find something that they are looking for. That is why 
it is important that archives provide integrated help and information for users within online 
archival collections so they can independently browse through user interfaces and look 
for information they wish to find.  

If archives want to provide access to digitized records, they need to acknowledge 
the need for user-oriented researches.  You can only build a good and effective online 
collection if you understand your users. Therefore, it is important that archives provide a 
user-friendly interface as well as archival descriptions that give rich and quality 
information. 
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