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Izvleček: 

Hiter napredek na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in z njim povezane družbene 
spremembe zahtevajo prilagoditve tudi v načinih dela slovenskih arhivov. Digitalizacija poslovanja 
omogoča slovenski javni arhivski službi med drugim tudi povečanje možnosti na področju 
dostopanja do arhivskega gradiva. Vzpostavitev virtualne arhivske čitalnice, kot ena izmed 
ključnih aktivnosti projekta e-ARH.si: 2016–2020, bo ob uspešni tehnični realizaciji prenesla 
čitalniške postopke v virtualno okolje in tako zagotavljala vse ključne funkcionalnosti v podporo 
čitalniškim postopkom. S tem bo zagotavljala podporo različnim tipom uporabnikov, vključno z 
uporabniki iz ranljivih skupin. Virtualizacija čitalniških postopkov pa, poleg priložnosti, nezadržno 
prinaša tudi številna strokovna, tehnična in zlasti varnostna tveganja, povezana z zaščito 
podatkov, ki so varovani z zakonom. 

Ključne besede:  

virtualna arhivska čitalnica, projekt e-ARH.si, zaščiteni podatki, čitalniški postopki, e-ARH.si: VAČ 

Abstract: 
Virtualization of Archival Reading Room Tasks: From an Idea to a Concept 

Rapid development of information-communication technology and the social changes that come 
with have made it necessary for Slovenian archival institutions to make certain adjustment to their 
work. Digitization of activities in all areas of archival work enables archival public service to make 
archival material more available to its users. Virtual reading room, one of the key objectives of e-
ARH.si: 2016-2020 project, is expected to place such activities into a virtual environment, where 
they are to be further developed and optimized, so as to offer help to a number of different users, 
including those from vulnerable groups. Virtualization of reading room tasks does not, however, 
provide only benefits and opportunities, but also involves a number of professional, technical and 
especially security challenges related to legally protected data.       

Key words:  

virtual archival reading room, e-ARH.si project, protected data, reading room activities, e-ARH.si: 
VRR 
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Uvod 

Svet postaja z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij in t. i. 
digitalizacijo družbe nezadržno in večplastno vedno bolj povezan. Eksponentna rast 
nastajanja in pretoka digitalnih informacij po vseobsežnem spletu, eksponentna rast 
števila uporabnikov in spremembe njihovega obnašanja ter digitalna transformacija 
poslovanja javnih in privatnih institucij odpirajo številne nove gospodarske, socialne, 
kulturne in druge priložnosti ter izzive. Evropska komisija je marca 2010, v odgovor na 
takratno gospodarsko krizno obdobje, sprejela krovni dokument oz. strategijo Evropa 

2020,1 ki predlaga sedem vodilnih ponudb. Ena izmed teh pobud je t. i. Evropska 

digitalna agenda, ki v iskanju trajnih gospodarskih in družbenih koristi daje ključno 
vrednost ravno razvoju digitalne družbe in informacijskega sektorja.  

Glede na vpetost Slovenije v evropsko in širšo globalno »digitalno skupnost« 
procesi digitalizacije temeljito spreminjajo tudi slovensko okolje. Slovenija na sodobne 
digitalne izzive odgovarja s podobno oz. iz evropske izhajajočo strategijo Digitalna 

Slovenija 20202. Le-ta določa ključne strateške razvojne usmeritve in navedene 

strategije povezuje v enovit strateški razvojni okvir. Strategija med prednostna področja 
ukrepanja uvršča razvoj širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij, razvoj 
inovativnih podatkovno vodenih storitev, razvoj digitalnega podjetništva, krepitev 
kibernetske varnosti in razvoj vključujoče digitalne družbe. 

Digitalizacija in z njo povezane spremembe nezadržno spreminjajo tudi 
tradicionalne načine dela slovenskih arhivov. Bistveno se spreminja sam objekt 
arhivskega delovanja, poleg fizičnega arhivskega gradiva se soočamo z eksponentno 
rastjo elektronskega arhivskega gradiva. Na domala vseh področjih delovanja slovenske 
javne arhivske službe3 (dalje SJAS) s tem prihaja do temeljitih, lahko bi rekli tudi že 
revolucionarnih sprememb, ki od institucij in njihovih zaposlenih ne zahtevajo le novih 
razmislekov glede naše družbene vloge, ampak tudi temeljite prilagoditve dela. 
Spremembe posegajo na vsa področja poslovanja slovenskih arhivov; od postopkov 
prevzemanja arhivskega gradiva, postopkov dolgoročnega ohranjanja in navsezadnje 
tudi do postopkov, povezanih z dostopanjem do arhivskega gradiva. SJAS se je na izzive 
digitalne družbe odzvala že pred leti s pripravo Strategije in izvedbenega načrta razvoja 
slovenskega elektronskega arhiva 2010–2015 ter jo začela uspešno izvajati, leta 2016 
pa je Vlada Republike Slovenije potrdila že drugo različico za obdobje 2016–20204.  

V skladu z načelom dostopnosti ZVDAGA (6. člen) predstavlja omogočanje 
dostopanja do arhivskega gradiva, torej sedaj tudi do elektronskega arhivskega gradiva, 
eno izmed ključnih poslanstev SJAS. Ker smo si v okviru že omenjene strategije razvoja 
e-arhiva oz. projekta e-ARH.si, še natančneje v okviru tretjega strateškega cilja Skrb za 
nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti arhivskega gradiva, kot enega izmed 
ključnih ciljev zastavili tudi cilj omogočanja oddaljenega ali spletnega dostopanja, je 
postalo nujno, da se spopademo z izzivi virtualizacije čitalniških postopkov. V namen 
iskanja odgovorov smo analizirali domače in tuje prakse s področja oddaljenega 
dostopanja in preučili še razmeroma skopo literaturo, ki te probleme obravnava. Ker 

                                                 
1  Pridobljeno s spletne strani: http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/ekonomsko_upravljanje_in_ 

nacrtovanje/evropski_semester/strategija_evropa_2020/. 
2  Pridobljeno s spletne strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_ 

druzba/DSI_2020.pdf. 
3  SJAS sestavljajo Arhiv Republike Slovenije (ARS)  ter šest regionalnih arhivov (Zgodovinski arhiv 

Ljubljana (ZAL), Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), Zgodovinski arhiv na 
Ptuju (ZAP), Pokrajinski arhiv Koper (PAK) in Pokrajinski arhiv Nova Gorica (PANG)). 

4  Pridobljeno s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ 
Strategija_e-ARH.si/Strategija_e-ARH_si_2016-2020_1.0.pdf. 

http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/ekonomsko_upravljanje_%20in_nacrtovanje/evropski_semester/strategija_evropa_2020/
http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/ekonomsko_upravljanje_%20in_nacrtovanje/evropski_semester/strategija_evropa_2020/
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_%20druzba/DSI_2020.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_%20druzba/DSI_2020.pdf
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/%20Strategija_e-ARH.si/Strategija_e-ARH_si_2016-2020_1.0.pdf
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/%20Strategija_e-ARH.si/Strategija_e-ARH_si_2016-2020_1.0.pdf
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nismo našli ustrezne rešitve, ki bi odgovarjala zahtevam dela slovenskih arhivov, smo 
se lotili posnetka trenutnih čitalniških postopkov z namenom njihove preslikave v 
virtualno okolje in na podlagi slednjega oblikovanja lastne ideje, ki je v drugi fazi prerasla 
v vizijo in nato v tretji fazi v koncept virtualne arhivske čitalnic (dalje e-ARH.si: VAČ). 

 

Definicije in koncepti spletnega dostopanja 

Še preden pregledamo raznovrstne definicije in koncepte, se moramo vprašati, o 
čem pravzaprav govorimo, ko omenjamo pojem »virtualna arhivska čitalnica«. Namreč, 
ob poglabljanju v tematiko se pogosto srečujemo z različnimi poimenovanji za precej 
podobne koncepte. Ali je virtualna čitalnica že pregledovalnik digitaliziranega gradiva, ali 
je virtualna čitalnica tudi virtualna razstava, ali je digitalna knjižnica enako kot virtualna 
čitalnica oz. je slednja le njen ožji funkcionalni del? Kot bomo videli v nadaljevanju, je 
virtualna arhivska čitalnica kompleksen informacijski sistem, oblikovan po načelih 
storitveno orientirane arhitekture, ki vsebuje funkcionalnosti različnih spletnih oblik 
pregledovanja in rabe digitalnega gradiva.  

Najpogosteje uporabljen pojem spletnega pregledovanja gradiva je digitalna ali 
virtualna knjižnica. Pojem digitalna knjižnica se je sicer populariziral v sredini 90-ih let in 
se do danes, ko obstajajo že koncepti globalne oz. svetovne digitalne knjižnice, 
izkristaliziral v definicijo, ki pravi, da je »digitalna knjižnica specialna oblika knjižnice, ki 
hrani digitalne objekte, ki vključujejo tekste, avdio-video gradivo, shranjeno na 
elektronskih medijih skupaj s sredstvi za organizacijo, hrambo in dostopanje«. 

Mednarodno združenje Digital Library Federation5 o delovni definiciji digitalne knjižnice 

pravi, da so, »… digitalne knjižnice organizacije, ki ponujajo resurse, vključno s 
specializiranim osebjem, da izbirajo, strukturirajo, ponujajo dostop do [digitalnega 
gradiva, op. p.], interpretirajo, distribuirajo, ohranjajo integriteto in zagotavljajo 
persistenco zbirk digitalnega gradiva tako, da je le-to dostopno za uporabo s strani 
skupnosti in redno ter ekonomsko vzdržljivo«.6 Podobna je definicija oz. koncept digitalne 
knjižnice iz dokumenta Strategija razvoja dLib Narodne in univerzitetne knjižnice 
Slovenije,7 ki jo definira kot, »… organizirane zbirke digitalnih dokumentov, ki so v 
spletnem okolju na enostaven način dostopne javnosti. Vsebujejo lahko digitalizirano 
gradivo in gradivo, ki je bilo že izvorno izdelano v digitalni obliki. Digitalna knjižnica je 
torej knjižnica, ki uporabnikom nudi informacijske vire v digitalni obliki in jim s svojimi 
storitvami zagotavlja njihovo dostopnost in uporabo«. 

Pojem virtualna čitalnica lahko opredelimo kot ožji funkcionalni del digitalne 
knjižnice, ki se osredotoča predvsem na funkcionalnosti iskanja in pregledovanja 
elektronskega oz. digitalnega gradiva, tako digitaliziranega kot tudi izvorno digitalnega 
gradiva. Virtualna ali (tudi) elektronska in digitalna čitalnica je, kot bomo videli v 
nadaljevanju, manj kompleksna oblika virtualne arhivske čitalnice, ki uporabnikom 
omogoča pregledovanje elektronskega  gradiva, in kot taka predstavlja ključen 
funkcionalni del širšega pojma digitalne knjižnice. Virtualna čitalnica naj bi končnim 
uporabnikom s svojimi funkcionalnostmi omogočala postopke iskanja, naročanja in 
pregledovanja digitalnih objektov. Hkrati pa naj bi nadzornikom informacijskega sistema, 
ali sistemu samemu, zagotavljala funkcionalnosti za izvajanje postopkov obdelave 
poizvedb, priprave in posredovanja gradiva v rabo. Če virtualno čitalnico digitalnih 

                                                 
5  Dostopno na: https://www.diglib.org, 23. 3. 2018. 
6  Delovna definicija, ki se redno posodablja je v celoti dostopna nas spletni strani: http://old.diglib.org/ 

about/dldefinition.htm. 
7  Pridobljeno s spletne strani: http://www.dlib.si/documents/2007/Strategija_Dlib.pdf. 

https://www.diglib.org/
http://old.diglib.org/%20about/dldefinition.htm
http://old.diglib.org/%20about/dldefinition.htm
http://www.dlib.si/documents/2007/Strategija_Dlib.pdf


Ž. Koncilija, T. Hajtnik, G. Jenuš, A. Paulič, V. Pfajfar:  Virtualizacija čitalniških postopkov: Od ideje do koncepta 

98 

knjižnic apliciramo na specifiko arhivskega poslovnega okolja, jo lahko pravilneje 

definiramo še ožje, torej kot virtualno arhivsko čitalnico8.  

 

Virtualna arhivska čitalnica 

Arhivi se od knjižnic razlikujejo v več pogledih. Poleg osnovnih nalog prevzemanja, 
varovanja, urejanja, popisovanja in omogočanja uporabe gradiva, ki se v obsegu, 
kompleksnosti in strokovni zahtevnosti razlikujejo od knjižničnih, je temeljna razlika 
predvsem v naravi hranjenega unikatnega arhivskega gradiva, ki je po ZVDAGA (2. 
člen), »… dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in 
kulturo ali pa ima trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb«. Hkrati pa (7. 
člen) je arhivsko gradivo »… kulturni spomenik in mora biti kot takšno varovano«. 
Unikatno arhivsko gradivo mora biti organizirano in popisano (UVDAG, členi 60.–69.) po 

določeni standardizirani strukturi,9 ki le-temu zagotavlja ohranjati kontekst, v katerem je 

bilo gradivo ustvarjeno, in hkrati mrežo razmerij z namenom ohranjanja njihove 
informativne vsebine oz. zagotavljanja uporabnih in razumljivih informacij (ZVDAGA, 3. 
in 5. člen). Arhivi morajo za hranjeno arhivsko gradivo zagotavljati kontekstualne 
metapodatke, ob upoštevanju temeljnih arhivskih strokovnih načel in ob spoštovanju ter 
izvrševanju zakonodaje s področja varovanja z zakonom varovanih podatkov. Enako 
mora veljati tudi za elektronsko arhivsko gradivo.  

Skladno s tem virtualna arhivska čitalnica predstavlja kompleksnejšo obliko 
virtualnih čitalnic. Razlikuje se po naravi gradiva, s katerim operira, in s tem posledično 
tudi s kompleksnejšimi funkcionalnostmi. Virtualna arhivska čitalnica mora biti 
vzpostavljena kot varen in sodoben informacijski sistem, ki bo zagotavljal vse ključne 
funkcionalnosti v podporo temeljnim čitalniškim postopkom. Glede na kompleksnost 
sistema se s prenašanjem čitalniških postopkov v virtualno okolje pojavljajo tako nove 
priložnosti kot tudi novi izzivi. Postopki in tehnologija, povezana z virtualizacijo, so tako 
še bolj zahtevni in revolucionarni kot za digitalne knjižnice, ki operirajo z manj 
»zahtevnim« gradivom.  

 

  

                                                 
8  Ang. VARR – Virtual Archive Reading Room.  
9  Poleg zakonodajnih določil se slovenski javni arhivi sklicujejo tudi na mednarodno sprejete arhivske 

strokovne standarde: ISAD(g), ISAAR(CPF), ISDIAH in ISDF. 
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Obstoječi čitalniški postopki 

Pred prenosom postopkov v virtualno okolje je treba sprva delovati v smeri 
natančnega posnetka in morebitne uskladitve obstoječih arhivskih čitalniških postopkov 
v SJAS. Temeljni identificirani čitalniški procesi (razvidni iz slike 1) v SJAS so v osnovi 
razdeljeni v sedem glavnih skupin: registracija, identifikacija, pregled pripomočkov za 
uporabo arhivskega gradiva/pregled registra fondov, naročilo, priprava arhivskega 
gradiva, uporaba arhivskega gradiva in zaključek naročila oz. vračilo arhivskega gradiva.  

  

ČITALNICA 

glavni proces podprocesi 

Zap. 
št. 

Kratek naziv Zap. št. Opis postopkov. 

1. Registracija 1.a Izpolnitev matičnega lista. 

1.b Potrditev čitalničarja (pregled in podpis). 

1.c Vpis novega uporabnika v bazo. 

1.d Izdaja uporabniške kartice oz. dodelitev 
črtne kode. 

2. Identifikacija 2.a Uporabnik se zglasi pri čitalničarju in se 
identificira (ime in priimek). 

3. Pregled pripomočkov 
za uporabo AG/AIS 

3.a Uporabnik pregleda popise ali išče po 
AIS. 

4. Naročilo AG 4.a Čitalničar nudi informacije o naročanju 
in dostopu ali uporabnika za 
podrobnejše informacije o vsebini 
gradiva napoti na arhivista. 

4.b Uporabnik izpolni naročilnico z 
naslednjimi elementi: ime in priimek 
in/ali ID, signatura, t. e. ali p. e., datum 
naročila, datum ogleda, podpis 

4.c Čitalničar pregleda naročilnico in jo 
potrdi s podpisom oz. ob manjkajočih 
elementih prosi uporabnika za 
dopolnitev. 

5. Priprava AG 5.a Čitalniška služba pripravi gradivo. 

6. Uporaba AG 6.a Uporabnik sporoči čitalničarju, katero 
gradivo je naročeno. 

6.b Čitalničar vpiše uporabo v AIS. 

7. Zaključek naročila/ 
vrnitev AG 

7.a Uporabnik sporoči čitalničarju želje o  
nadaljnji uporabi oz. neuporabi gradiva. 

7.b Čitalničar gradivo, ki bo še v uporabi, 
pospravi v pripravljalnico ali ostane v 
čitalnici. 

7.c Čitalničar gradivo, ki ne bo več v 
uporabi, pospravi v skladišče. 

 
Slika 1: Pregled temeljnih čitalniških procesov rabe arhivskega gradiva 
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V namen identifikacije čitalniških procesov znotraj celotne SJAS je bil oblikovan 
anketni vprašalnik in posredovan arhivom. Ob analizi prejetih anketnih vprašalnikov smo 
ugotavljali, da vse arhivske čitalniške službe izpolnjujejo matične liste, elektronske 
matične liste pa je možno izpolnjevati le v ARS in PANG. Čitalniški uslužbenci vseh 
anketiranih ustanov pregledajo in podpišejo matični list, medtem ko v elektronsko bazo 
uporabnikov vpisujejo vsi, razen PANG in PAK. Uporabnik se mora v vseh čitalnicah 
identificirati z imenom in priimkom, ponekod pa se zahtevajo tudi druge identifikacijske 
informacije. Povsod razen v ARS in PAM se od uporabnikov zahteva identifikacijo z 
osebnim dokumentom. Uporabnik najprej pregleda obstoječe popise ali pa išče po 
arhivskem informacijskem sistemu (v modulu scopeQuery, kjer lahko uporabnik brska 
po dveh ločenih podatkovnih bazah – ARS ali SIRAnet). Čitalničar nudi osnovne 
informacije, glede podrobnejših postopkov naročanja ali za podrobnejše informacije o 
vsebini gradiva pa uporabnika napoti do pristojnega arhivista.  

Uporabnik nato izpolni naročilnico, ki se razlikuje po arhivih in vsebuje naslednje 
elemente: ime in priimek in/ali ID, signatura, tehnična enota ali popisna enota, datum 
naročila, kdaj se bo uporabnik zglasil in podpis uporabnika. Čitalničar pregleda 
naročilnico in jo potrdi s podpisom oz. ob manjkajočih elementih prosi uporabnika za 
dopolnitev ter ga obvesti o stopnji dostopnosti gradiva. Nekateri arhivi omogočajo tudi 
naročanje gradiva z izpolnitvijo e-naročilnice v modulu scopeQuery. Sestavni deli e-
naročilnice se znotraj SJAS prav tako razlikujejo. Po prejetih naročilih čitalniška služba 
pripravi arhivsko gradivo za uporabo glede na nivo dostopnosti in morebitne omejitve (ob 
odobritvi dostopa s strani arhivske komisije). Čitalniški uslužbenec nato uporabo 
arhivskega gradiva zabeleži v scopeArhiv povsod razen v PANG, PAK in ZAL (enota 
Škofja Loka). Uporabnik arhivsko gradivo pregleda, naroči morebitne reprodukcije in 
obvešča uslužbence čitalnice o morebitni nadaljnji uporabi gradiva. Po opravljeni rabi se 
arhivsko gradivo vrne v skladišče. 

Natančna identifikacija obstoječih čitalniških postopkov in trenutnih načinov 
spletnega dostopanja do arhivskega gradiva v fazi pregledovanja dobrih praks sta bili 
osnova za prenos v virtualno okolje in prilagoditev nanj oz. za oblikovanje koncepta e-
ARH.si: VAČ. 

 

Pregled domačih in tujih praks spletnega dostopanja10 

Koncept virtualne čitalnice smo od prvotne ideje spletnega dostopanja in 
identifikacije obstoječih čitalniških postopkov nadgrajevali tudi s pomočjo analize praks 
spletnega dostopanja do digitalnega gradiva. V Sloveniji in po svetu obstajajo rešitve, ki 
kompleksnih zahtev virtualne arhivske čitalnice sicer ne izpolnjujejo v celoti. Lahko pa 
smo z analizo delovanja posamezne rešitve določali svoje specifične zahteve in se 
izogibali pomanjkljivostim, ki jih obstoječe rešitve imajo.  

Digitalne knjižnice in virtualne razstave v slovenskem prostoru predstavljajo 
dobršen del različnih oblik ponudbe digitaliziranih vsebin. Digitalna knjižnica Slovenije – 

dLib11 – npr. zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, 

umetnosti in kulture (zbirke, publikacije, literatura, časopisje itn.). Portal dLib je bil od leta 
2005 do danes deležen novih izboljšav in funkcionalnosti, s katerimi so mdr. izboljšali 
možnosti iskanja gradiva s tematskim pregledovalnikom, zbirkami in geopozicioniranjem. 
Vzpostavljen je bil nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, prek katerega 
različne ustanove posredujejo metapodatke o svojih digitalnih virih na portal evropskih 

                                                 
10  Poročilo o raziskavi dobrih praks (2017). Interni dokument projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, KC4. 
11  Dostopno na: https://www.dlib.si, 23. 3. 2018. 

https://www.dlib.si/
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digitalnih knjižnic Europeana12. Regijski portal Kamra13 je spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih 
ustanovah. Digitalizirane vsebine so dostopne z enega mesta, kreirane pa v različnih 
organizacijah. Uporabniki lahko dostopajo do zgodb s spremnimi besedili ter 
pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Portal Zgodovina Slovenije – 

Sistory14 – omogoča poleg zbiranja in urejanja raziskovalnih podatkov15 tudi 

pregledovanje digitaliziranih vsebin (monografije, serijske publikacije itn.).  

V informacijski infrastrukturi SJAS lahko trenutno najdemo več primerov podobnih 
načinov spletnega dostopanja do digitalnih objektov. Naj omenimo le dva: Zgodovinski 

arhiv Ljubljana16 npr. v razdelku »digiteka« ponuja dostop do tematsko zbranih digitalnih 

zbirk, primer virtualne razstave pa je razstava Arhivi – Zakladnice spomina17. 

Informacijski sistem SJAS trenutno že vsebuje zametke virtualne arhivske čitalnice. V 
omejenem obsegu omogoča dostopanje do arhivskega gradiva preko arhivskega 
informacijskega sistema, ki temelji na programskih rešitvah scopeArchiv podjetja Scope 

Solutions18. Trenutni sistem v modulu scopeQuery19 omogoča uporabniku registracijo 

(brez digitalnega potrdila). Uporabnik izpolni spletni obrazec in ga pošlje čitalniški službi. 
Čitalničar podatke vnese v modul Partnerji20 in ob uporabnikovem fizičnem prihodu v 
čitalnico odpre njegov uporabniški dosje.  Uporabnik lahko v scopeQueryju išče po 

podatkovni bazi ARS ali SIRAnet21, vendar le po naboru metapodatkov popisnih enot, ki 

so bili vneseni v fazi popisa. Po teh metapodatkih je uporabniku omogočen način iskanja 
po »polnem tekstu« (le po vsebinah metapodatkov), po tektoniki oz. drevesni strukturi 
arhivskega gradiva, po poljih in po deskriptorjih. Na podlagi poizvedb uporabnik prejme 
določeno število zadetkov, ki prikazujejo naslov, časovno obdobje, nivo, signaturo 
arhivskega gradiva ter odstotek ustreznosti z iskalnimi parametri. Ko uporabnik najde 
določeno arhivsko gradivo, ga lahko označi in shrani v delovno mapo za poznejši ogled 
ali obdelavo. Ko uporabnik zaključi iskanje, lahko željeno arhivsko gradivo, ob predhodni 
registraciji in odprtem uporabniškem dosjeju, naroči le za ogled v arhivski čitalnici. Po 
drugi strani pa obstoječi arhivski informacijski sistem uslužbencem arhiva omogoča 
obdelavo naročil in vodenje uporabniških dosjejev ter evidenc rabe arhivskega gradiva. 
Kot lahko opazimo, določeni nastavki virtualne arhivske čitalnice v arhivskem 
informacijskem sistemu scopeArchiv že obstajajo. Manjka pa bistven del, torej 
funkcionalnosti, povezane z oddaljeno rabo različnih zvrsti elektronskega arhivskega 
gradiva, funkcionalnosti, povezane s pripravo in posredovanjem gradiva, učinkovitejši 
načini nudenja interaktivne pomoči ter funkcionalnosti, povezane s pripravo, 

                                                 
12  Dostopno na: https://www.europeana.eu/portal/sl, 23. 3. 2018. 
13  Dostopno na: https://www.kamra.si, 23 .3. 2018. 
14  Dostopno na: http://sistory.si, 23. 3. 2018. 
15  Npr. popis žrtev med in po drugi svetovni vojni, popisi prebivalstva in ZIC-bazo citatov iz slovenskih 

zgodovinskih monografij, osrednjih znanstvenih časopisov. 
16  Dostopno na: http://www.zal-lj.si, 27. 3. 2018. 
17  Dostopno na: http://www.mojaslovenija.si/MuzejiInGalerije/ArhivRepublikeSlovenije/ZakladniceSpom 

ina/01_Arhivi.html, 19. 3. 2018. 
18  Dostopno na: http://www.scope.ch/en/. 
19  Modul scopeQuery je del programskih rešitev scopeArchiv, ki so namenjeni podpori arhivskemu 

strokovnemu delu  švicarskega podjetja scope solutions ag iz Basla. 
20  Modul Partnerji je del programskih rešitev scopeArchiv. 
21  Podatkovna zbirka ARS je bila vzpostavljena leta 2008, njena uporaba je omejena na Arhiv Republike 

Slovenije. Dostopno na: http://arsq.gov.si/Query/suchinfo.aspx, 27. 3. 2018.  Podatkovna zbirka SIRAnet 
je bila vzpostavljena v drugi polovici leta 2009 kot testna in od maja leta 2010 dalje kot produkcijska, 
gradijo, vzdržujejo in uporabljajo jo vsi slovenski regionalni arhivi. Dostopno na: http://www.siranet.si/ 
suchinfo.aspx, 27.3.2018 

https://www.europeana.eu/portal/sl
https://www.kamra.si/
http://sistory.si/
http://www.zal-lj.si/
http://www.mojaslovenija.si/MuzejiInGalerije/ArhivRepublikeSlovenije/ZakladniceSpom%20ina/01_Arhivi.html
http://www.mojaslovenija.si/MuzejiInGalerije/ArhivRepublikeSlovenije/ZakladniceSpom%20ina/01_Arhivi.html
http://www.scope.ch/en/
http://arsq.gov.si/Query/suchinfo.aspx
http://www.siranet.si/%20suchinfo.aspx
http://www.siranet.si/%20suchinfo.aspx
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posredovanjem in nadzorovanjem rabe elektronskega arhivskega gradiva za potrebe 
uslužbencev arhiva ter za izvrševanje zakonskih zahtev s področja varovanja podatkov. 

V okviru financiranja projekta OP RR (2013–2015) in v okviru Strategije razvoja 
slovenskega elektronskega arhiva (2010–2015) so predhodno oblikovali specifikacijo in 
orodja, ki se nanašajo na nekatere omenjene ključne funkcionalnosti virtualnih čitalnic. 
S programskimi rešitvami, ki naj bi bile integrirane v obstoječo infrastrukturo arhivskega 
informacijskega sistema, so bile ponujene rešitve za omogočanje priprave, prevzema in 
tudi uporabe elektronskega arhivskega gradiva. V okviru slednjega so mdr. izdelali 
tehnično definicijo zgradbe Dostavnega informacijskega paketa (DIP) in programska 
orodja (modul za pripravo in pregledovanje DIP za izbrane tipe elektronskega arhivskega 
gradiva).  

Globalno digitalno okolje ponuja še širšo množico različnih oblik dostopanja do 
arhivskega gradiva. Podrobneje smo si ogledali načine dostopanja do arhivskega 

gradiva nacionalnih arhivov Velike Britanije22, Združenih držav Amerike23, Švicarskega 

zveznega arhiva24, Arhineta25 in nekaterih drugih. Glavnino dobrih praks smo lahko 

ocenjevali zgolj skozi oči uporabnika, neposrednih internih informacij o delovanju 
sistemov posameznih arhivov in knjižnic ni bilo mogoče pridobiti. Pregled praks je 
pokazal, da arhivi in knjižnice pospešeno digitalizirajo gradivo, do slednjega lahko 
uporabniki dostopajo na karseda enostaven način, veliko pozornosti pa posvečajo tudi 
že omogočanju spletnega dostopanja do elektronskega arhivskega gradiva. Uporabniški 
vmesniki do določene mere ponekod že omogočajo nekatere funkcionalnosti virtualne 
arhivske čitalnice, kot so iskanje gradiva, registracija uporabnika, naročanje reprodukcij, 
uporaba gradiva, prenašanje gradiva v različnih formatih itn.  

Z nekaterimi vprašanji dostopanja do elektronskega arhivskega gradiva so se mdr. 

ukvarjali v okviru E-ARK projekta,26 kjer je bila ena izmed nalog določiti in opisati 

procese, do katerih prihaja pri uporabi arhivskega gradiva. Oblikovan je bil dokument,27 

ki opisuje: shematični prikaz in besedilni opis dostopa, uporabniške primere dostopanja, 
format E-ARK DIP in zahteve za njegovo izgradnjo ter komponente dostopa z vidika 
programskih orodij. Za izjemno pomemben dokument med pregledovanjem dobrih praks 

pa se je izkazala švicarska specifikacija VSA ASS,28 ki potrjuje vse bistvene izzive 

vzpostavitve e-ARH.si: VAČ. Švicarska specifikacija pojasnjuje definicijo virtualne 
čitalnice, ki jo razume v smislu sistema, ki ga nadzira/vodi arhivska institucija in ki 
omogoča dostop do arhivskega gradiva in njegovo uporabo tako, da poustvarja temeljne 
postopke delovanja arhivske čitalnice v virtualnem okolju.  

  

                                                 
22  Dostopno na: http://www.nationalarchives.gov.uk/, 27. 3. 2018. 
23  Dostopno na: https://www.archives.gov/, 27. 3. 2018. 
24  Dostopno na: https://www.bar.admin.ch/bar/en/home.html, 27. 3. 2018. 
25  Dostopno na: http://arhinet.arhiv.hr/, 27. 3. 2018. 
26  Dostopno na: http://www.eark-project.com/, 27. 3. 2018. 
27  D5.2 E-ARK DIP Draft Specification. Pridobljeno s spletne strani: http://www.eark-project.com/ 

resources/project-deliverables/31-d52. 
28  Koncept in katalog zahtev za virtualno čitalnico (nem. Konzept und Anforderungskatalog virtueller 

Lesesaal), katerega verzijo 1.0 je 3. 12. 2015 izdalo združenje švicarskih arhivov VSA-AAS (Verein 
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare). 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
https://www.archives.gov/
https://www.bar.admin.ch/bar/en/home.html
http://arhinet.arhiv.hr/
http://www.eark-project.com/
http://www.eark-project.com/%20resources/project-deliverables/31-d52
http://www.eark-project.com/%20resources/project-deliverables/31-d52
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Koncept e-ARH.si: VAČ 

Še pred samim konceptom je bila predhodno oblikovana vizija informacijske 
spletne storitve e-ARH.si:VAČ, ki drzno in v najširšem obsegu predvideva prenos 
klasičnih čitalniških postopkov v virtualno okolje, v katerem se jih bo nadgrajevalo, po 
potrebi avtomatiziralo in s tem optimiziralo. 

 

 
Slika 2: Shema čitalniških postopkov v e-ARH.si: VAČ 

 
Vizija rešitve e-ARH.si: VAČ z vidika končnih uporabnikov predvideva intuitiven 

grafični spletni vmesnik, kot enotno vhodno spletno točko, preko katere se bo različnim 
tipom uporabnikov omogočalo pregledne in učinkovite načine iskanja, naročanja in 
uporabe arhivskega (zlasti elektronskega) gradiva, vključno z interaktivno pomočjo in 
funkcionalnostmi izpolnjevanja spletnih obrazcev ter možnostjo plačevanja storitev preko 
sodobnih elektronskih plačilnih sistemov. Z vidika naprednih uporabnikov predvideva 
vizija e-ARH.si: VAČ učinkovite postopke upravljanja z uporabniškimi računi, upravljanje 
naročil, priprave in posredovanja elektronskega arhivskega gradiva ter nadzora nad rabo 
s posebnim poudarkom na varovanju arhivskih strokovnih zahtev in z zakonom 
varovanih podatkov. Z vidika tehničnih skrbnikov predpostavlja vizija e-ARH.si: VAČ 
vzpostavitev moderne informacijske infrastrukture, ki bo izpolnjevala predpisane zahteve 
in vzpostavljala varno okolje za izvajanje čitalniških delovnih postopkov. Pri tem bo 
upoštevala standarden referenčni model Odprt arhivski informacijski sistem (OAIS)29, 
Enotne tehnološke zahteve Arhiva Republike Slovenije, Smernice Ministrstva za javno 
upravo za razvoj in javno naročanje informacijsko-tehnoloških rešitev in Generične 

                                                 
29  Mednarodni standard ISO 14721: ang. Space data and information transfer systems. Služi kot referenčni 

model za trajno ohranjanje elektronskih podatkov in sistemov za prenos informacij. 



Ž. Koncilija, T. Hajtnik, G. Jenuš, A. Paulič, V. Pfajfar:  Virtualizacija čitalniških postopkov: Od ideje do koncepta 

104 

tehnološke zahteve za razvoj informacijskih sistemov ter omogočala uporabo oz. 
integracijo že izdelanih rešitev v okviru Državnega računalniškega oblaka.30 

Vzpostavljena vizija e-ARH.si: VAČ je bila s kompleksnimi metodami specificiranja 
uporabniških zahtev, v zahtevnem enoletnem obdobju dela ožje projektne skupine, 

prelita v koncept oz. natančneje v Okvirno funkcionalno specifikacijo e-ARH.si: VAČ31 

kot temeljni dokument za izvedbo javnega naročila in s tem tehnično realizacijo e-
storitve. Fazi oblikovanja Okvirne funkcionalne specifikacije e-ARH.si: VAČ je bila 
posvečena posebna pozornost, saj ta odločilno vpliva na kakovost in uporabnost 
končnega izdelka kot tudi na sposobnost nadzora nad razvojem in kakovostnega 
prevzema po postopku javnega naročanja dogovorjene storitve. Vsebino končne 
funkcionalne specifikacije tvorijo poglavja: uvod, predmet javnega naročila, analiza 
trenutnega stanja, pravni okvir delovanja, sheme temeljnih in podrejenih delovnih 
procesov, vloge uporabnikov in sistem avtentikacije oz. dodelitve uporabniških pravic, 
uporabniški scenariji, opis sistema e-ARH.si: VAČ ter uporabniškega vmesnika in opis 
modulov s seznami zahtev. 

V okviru vzpostavitve grafične podobe virtualne arhivske čitalnice se predvideva 
razvoj samostojnega spletnega uporabniškega vmesnika e-ARH.si: VAČ, ki bo 
predstavljal vstopno točko oz. prvi stik uporabnika z informacijsko rešitvijo e-ARH.si: 
VAČ. Oblikovno bo grafični vmesnik izpolnjeval sodobne koncepte spletnega dizajna, 
torej enostavnost in dopadljivost, učinkovitost, odzivnost, prilagodljivost, merljivost, 
razširljivost in možnost odpravljanja napak. Spletni vmesnik bo na tak način jasno, 
pregledno in interaktivno ponujal osnovne informacije glede delovanja e-ARH.si: VAČ in 
uporabe arhivskega gradiva. Spletni vmesnik bo tudi ustrezno prilagojen glede na tip 
uporabnika in njemu pripadajočo stopnjo uporabniških pravic s funkcionalnostmi tudi za 
prilagajanje ranljivim skupinam.32  

Bistvo koncepta informacijske rešitve e-ARH.si: VAČ je v medsebojno povezljivi 
strukturi, ki identificira in integrira čitalniške postopke v virtualno okolje. Del postopkov 
se lahko avtomatizira in na ta način optimizira. Govorimo o t. i. storitveno orientirani 
arhitekturi informacijskih sistemov, 33 ki  gradi poslovne (čitalniške) procese in 
sestavljene aplikacije na osnovi večkratno uporabljivih modulov. Koncept informacijske 
rešitve e-ARH.si: VAČ predvideva osem medsebojno povezanih modulov. Vsak modul 
smiselno zaokroža sklop funkcionalnosti in gradnikov, ki skupaj podpirajo temeljni 
čitalniški proces. V Okvirni funkcionalni specifikaciji e-ARH.si: VAČ je vsak posamezni 
modul razdeljen na podpoglavja: namen modula, analiza trenutnega stanja, opis 
pričakovane rešitve modula vključno z modeli poslovnih procesov in tabelarnimi seznami 
funkcionalnosti, potrebnih za razvoj modula. 

  

                                                 
30  Nabor rešitev oz. gradnikov in horizontalnih funkcij je dostopen na Portalu NIO: https://nio.gov.si/nio/, 27. 

3. 2018. 
31  Okvirna funkcionalna specifikacija e-ARH.si: VAČ (2017). Interni dokument projekta e-ARH.si: ESS 

2016-2020, KC4. 
32  Smernice WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines. Pridobljeno s: http://www.w3.org/TR/ 

WCAG20/. 
33  Več glej npr.: Erl, Thomas: Service-oriented architecture: concepts, technology and design, Prentice Hall 

PTR, Upper Saddle River, New Jersey 2008. 

https://nio.gov.si/nio/
http://www.w3.org/TR/%20WCAG20/
http://www.w3.org/TR/%20WCAG20/
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Koncept e-ARH.si: VAČ obsega: 

 modul »Iskanje«, 

 modul »Prijava/Registracija«,   

 modul »Upravljanje z naročili«, 

 modul »Statistika/Evidence«,  

 modul »Priprava in posredovanje«,  

 modul »Uporaba«, 

 modul »Pomoč uporabniku«,  

 modul »Virtualna razstava«.  

 

V modulu »Iskanje« se načrtuje nadgradnja obstoječih iskalnih funkcionalnosti in 
integracija novih ter s tem optimizacija iskalnih zmogljivosti.34 Predvidena je vzpostavitev 
uporabniku prijazne enotne vstopne točke, ki bo omogočala učinkovite oblike iskanja, 
vključno z iskanjem po polnem tekstu elektronskega arhivskega gradiva v samem 
repozitoriju e-ARH.si35, ne samo po popisnih elementih, temveč tako po metapodatkih 
obstoječih podatkovnih baz arhivskega informacijskega sistema kakor tudi po drugih 
vrstah metapodatkov, ki so lahko sestavni del elektronskega arhivskega gradiva ob 
prevzemu in so specifični za posamezno vrsto gradiva. Po drugi strani pa bo informacijski 
sistem vseboval aplikacijski vmesnik36 za strojno iskanje s strani zunanjih strežnikov.  

V modulu »Prijava/Registracija« se načrtuje vzpostavitev učinkovitejših 
postopkov registracije vključno z digitalnim potrdilom in vzpostavitvijo petstopenjskega 
sistema avtentikacije oz. uporabniških pravic. Predviden koncept bo končnim 
uporabnikom omogočal odprtje računov brez fizičnih obiskov in nadzor nad svojim 
uporabniškim profilom, po drugi strani pa bo uslužbencem arhivov z ustreznim sistemom 
uporabniških pravic omogočal učinkovito dodeljevanje uporabniških pravic in nadzor nad 
uporabnikovimi aktivnostmi v sistemu e-ARH.si: VAČ.  

V modulu »Upravljanje z naročili« se predvideva vzpostavitev funkcionalnosti za 
naročanje gradiva za ogled v virtualni čitalnici (s pomočjo ustreznega programskega 
orodja oz. pregledovalnika DIP37) ali za naročanja gradiva po drugih komunikacijskih 
kanalih (npr. spletno vročanje, posredovanje po spletni pošti ali preko SOVD38). Izjemno 
pomembno je, da koncept e-ARH.si: VAČ že v fazi naročanja predvideva ustrezne 
mehanizme za zaščito arhivskega gradiva, ki vsebuje varovane podatke. V primerih 
delno dostopnega arhivskega gradiva predvideva koncept e-ARH.si: VAČ možnost 
izvedbe spletnih postopkov za vložitev zahtev za odobritev izrednega dostopa ali za 
predložitev dokazil o izkazanem pravnem interesu, oz. sistem sam preveri, če uporabnik 
takšna dokazila že poseduje. Ob pozitivnih odločitvah in prejemu odločbe arhivske 
komisije oz. ustrezne listine lahko nato sistem oz. čitalničar nadaljuje s postopki priprave 
arhivskega gradiva.  

  

                                                 
34  Ang.  SEO – Search Engine Optimization. 
35  E-repozitorij je vzpostavljen in deluje na odprtokodni platformi Fedora Commons. 
36  API – ang. Application Program Interface 
37  SIP (sprejemni informacijski sistem), AIP (arhivski informacijski paket) in DIP (dostopni informacijski 

paket) so temeljni pojmi standarda OAIS. 
38  SOVD – Spletno odložišče velikih datotek. Pridobljeno s: https://sovd.gov.si/vsebina/sovd, 18. 2. 2018. 

https://sovd.gov.si/vsebina/sovd
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Modul »Priprava in posredovanje« je namenjen izključno naprednim 
uporabnikom in ne bo viden končnim uporabnikom na spletnem vmesniku e-ARH.si: 
VAČ. Modul obsega funkcionalnosti, povezane s postopki priprave in posredovanja 
elektronskega arhivskega gradiva. Trenuten ogled elektronskega arhivskega gradiva (le 
nestrukturiranih datotek in podatkovnih baz), ki se ga pripravi z ustreznimi lastnimi 
rešitvami (urejevalniki DIP), je možen na terminalih v čitalnici in ne omogoča oddaljenega 
dostopa. Koncept e-ARH.si: VAČ predvideva nadgradnjo funkcionalnosti za pripravo oz. 
ustrezno obdelavo tudi drugih vrst elektronskega arhivskega gradiva, poleg tega pa mora 
omogočati funkcionalnosti za posredovanje elektronskega arhivskega gradiva po 
različnih že omenjenih komunikacijskih kanalih. 

Postopek priprave elektronskega arhivskega gradiva oz. DIP-ov: Ob prejetem 
naročilu informacijski sistem izvozi naročeno vsebino arhivskega informacijskega paketa 
(AIP) v obliki dostavnega informacijskega paketa (DIP0). V tej fazi, ki je ključna za 
zagotavljanje varovanja arhivskih strokovnih zahtev in zahtev s področja varovanja z 
zakonom varovanih podatkov, mora imeti napredni uporabnik možnost ustrezne 
obdelave paketa (npr. zaščita arhivskega gradiva, izločitev posameznih enot arhivskega 
gradiva, anonimizacija, pretvorba itn.). Po obdelavi se spremenjeno gradivo (DIPu) 
posreduje končnemu uporabniku. V primeru, da napredni uporabnik presodi o 
smiselnosti ohranitve obdelanih paketov za daljše časovno obdobje, se paketu podeli 
poseben status (DIPp) z namenom kasnejše ponovne uporabljivosti.  

Bistvo koncepta e-ARH.si: VAČ je v vzpostavitvi možnosti oddaljene rabe 
elektronskega arhivskega gradiva v pregledovalniku elektronskega arhivskega gradiva 
ali DIPu. Modul »Uporaba« bo ob upoštevanju obstoječih funkcionalnosti DIP-
pregledovalnika za nestrukturirano gradivo in podatkovne baze, z ustrezno integracijo 
tudi preostalih gradnikov, uporabnikom omogočal učinkovito pregledovanje oz. rabo 
vseh vrst elektronskega arhivskega gradiva, in to ob strogem spoštovanju pogojev 
dostopanja. 

Ostali trije moduli koncepta e-ARH.si: VAČ vsebujejo podporne funkcionalnosti. 
Modul »Statistika/Evidence« je namenjen vzpostavitvi funkcionalnosti spletnega 
vodenja in obdelave evidenc oz. statistik povezanih z delovnimi postopki e-ARH.si: VAČ. 
Funkcionalnosti so namenjene zgolj naprednim uporabnikom in morajo izpolnjevati 
ustrezne določbe ZVDAGA ter UVDAG. Modul »Pomoč uporabniku« predvideva 
integracijo sodobnih interaktivnih komunikacijskih kanalov (spletni obrazec, virtualni 
asistent, »live chat« itn.), ki na enostaven in učinkovit način nudijo informacije o sistemu 
e-ARH.si: VAČ in o uporabi arhivskega gradiva. Hkrati koncept e-ARH.si: VAČ na 
vstopnem spletnem vmesniku predvideva vzpostavitev povezave modula »Virtualna 
razstava«, ki bo na uporabnikom prijazen način omogočal pregledovanje tematsko 
zbranih digitalnih objektov. 
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Pravna tveganja 

Uporabo arhivskega gradiva v javnih arhivih opredeljujeta ZVDAGA (63.–70. člen) 
in UVDAG (70.–86. člen) ter iz njiju izpeljana navodila za uporabo arhivskega gradiva v 
čitalnicah arhivov (čitalniški redi), ki jih določijo posamezni arhivi. Slovenska arhivska 
zakonodaja uporabo arhivskega gradiva opredeljuje kot eno izmed temeljnih nalog 
slovenskih arhivov, saj le-to po definiciji uporabnikom služi kot zgodovinski oz. pravni vir. 
V slovenskih arhivih je arhivsko gradivo, ki je nastalo pred konstituiranjem Skupščine 
Republike Slovenije (17. 5. 1990), javno dostopno brez omejitev, razen tistega gradiva 
oz. njegovih delov, ki vsebuje z zakonom varovane kategorije podatkov – bodisi tajne ali 
občutljive osebne podatke (ZVDAGA, 65. člen) oz. podatke, katerih uporaba je omejena 
zaradi avtorskih pravic, davčne ali poslovne tajnosti (ZVDAGA, 63.člen). Arhivska 
zakonodaja se glede uporabe arhivskega gradiva tako usklajuje tudi z drugo področno 

zakonodajo (npr. ZVOP, ZASP, ZAGOPP, ZTP, ZIL itn.)39. Slovenski arhivi tako ločimo 

med javno dostopnim, delno dostopnim in tudi nedostopnim arhivskim gradivom. Varstvo 
z zakonom nedostopnih podatkov v arhivskem gradivu je tako ena ključnih nalog 
slovenskih arhivov, hkrati pa tudi eden pomembnejših izzivov, s katerimi se arhivi danes 
soočajo.  

V primerih uporabe arhivskega gradiva, ki vsebuje varovane kategorije podatkov, 
tako slovenski arhivi glede na namen uporabe ločijo tudi različne vrste uporabnikov: 
splošne uporabnike, uporabnike z znanstvenim ali publicističnim namenom (66. člen 
ZVDAGA) in uporabnike s pravnim interesom (68. člen ZVDAGA). Vse naštete skupine 
pa imajo različne pravice glede uporabe arhivskega gradiva. V primeru splošnih 
uporabnikov je arhivsko gradivo z varovanimi kategorijami podatkov podvrženo 
anonimizaciji. V primeru uporabnikov z znanstvenim ali publicističnim namenom je bil na 
podlagi 66. člena ZVDAGA ob pomoči arhivske komisije v preteklih letih dosežen 
nekakšen 'status quo', ki omogoča, da na podlagi odločbe arhivske komisije tovrstni 
uporabniki dostopajo do širših oblik arhivskega gradiva v neanonimizirani obliki. V 
primeru izkazanega pravnega interesa po 68. členu pa je arhivsko gradivo prav tako 
dostopno brez anonimizacije podatkov, vendar le za uporabnike, ki gradivo potrebujejo 
za upravne ali sodne postopke, kar morajo ob napovedi uporabe arhivskega gradiva 
ustrezno dokazati. Uporaba arhivskega gradiva se tako v 'fizičnem svetu' kaže kot zelo 
kompleksen proces. Zlasti ukrepi varstva z zakonom varovanih kategorij podatkov oz. 
anononimizacije, kot strokovno-tehnični ukrep, so se v preteklih letih izkazali kot zelo 
zahtevni in časovno zamudni. Hkrati pa je potrebno opozoriti, da se je anonimizacija še 
posebno izkazala kot koristna, saj je vzpodbudila digitalizacijo in osveščenost javnosti 
(tako strokovne kot laične) o pomenu arhivskega gradiva in vrednosti informacij, ki se v 
njem hranijo (Petkovič in Kramberger, 2018; Malec 2018).  

Z natančnim posnetkom čitalniških postopkov in prenosom v virtualno okolje pa bo 
varstvo nedostopnih kategorij podatkov in informacij postalo še bolj pomembno. Po eni 
strani se s tem za arhive odpirajo številne nove možnosti, a hkrati tudi nove naloge. 
Virtualizacija čitalniških postopkov in s tem tudi prenos arhivskega gradiva v e-okolje 
namreč prinaša številna strokovna, tehnična, pravna in zlasti varnostna tveganja oz. 
vprašanja. Temeljni cilj VAČ je omogočanje oddaljenega dostopanja do (elektronskega) 
arhivskega gradiva, vendar pa pri tem nikakor ne smemo zanemarjati varnostnega 
tveganja zaradi morebitnega razkritja z zakonom varovanih kategorij podatkov. Slednje 
od arhivov zahteva dodatne napore. Slovenskim arhivom, ki imajo z upravljanjem 
arhivskega gradiva, ki vsebuje z zakonom varovane kategorije podatkov, veliko dela že 

                                                 
39  ZVOP – Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZASP – Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ZAGOPP 

– Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta, ZTP – Zakon o tajnih 
podatkih, ZIL – Zakon o industrijski lastnini. 
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v 'fizičnem svetu', virtualizacija čitalniških postopkov prinaša nove izzive. Kako zagotoviti 
ustrezno identifikacijo različnih tipov čitalniških uporabnikov? Kako zagotoviti varstvo 
gradiva, ki vsebuje varovane kategorije podatkov, in urediti dostop?  

Kot smo že omenili, v 'fizičnem svetu' vrste uporabnikov glede na namen uporabe 
delimo v tri temeljne skupine: splošne uporabnike, uporabnike z znanstvenim ali 
publicističnim namenom in uporabnike s pravnim interesom. Identifikacija teh 
uporabnikov se opravi v čitalnicah arhiva ob izpolnitvi matičnega lista in seveda v 
pogovoru z uporabnikom v neposrednem stiku. V primeru e-ARH.si: VAČ je ta ločnica 
med uporabniki bolj zapletena. Ne le da z uporabnikom praviloma nimamo 
neposrednega fizičnega stika, svoje zahteve postavlja tudi njegov način prijave oz. 
uporabe storitev e-ARH:si: VAČ. Tako v okviru e-ARH.si: VAČ ločimo petih vrst 
uporabnikov, od katerih je odvisen ustrezen nivo uporabniških pravic:  

 anonimni uporabnik; 

 registriran uporabnik brez digitalnega potrdila; 

 registriran uporabnik z digitalnim potrdilom; 

 napredni uporabnik (čitalničar, pristojni arhivist, vsebinski skrbnik); 

 tehnični skrbnik. 

 

Sistem e-ARH.si: VAČ predvideva za vsako od navedenih uporabniških skupin 
svoj nivo uporabniških pravic. Anonimni uporabnik tako lahko npr. uporablja na spletu 
dosegljiva iskalno-informativna pomagala, pregleduje podatkovne zbirke in dostopa do 
javno objavljenega elektronskega arhivskega gradiva. Registriran uporabnik brez 
digitalnega potrdila ima poleg tega še možnost naročanja, uporabe in reprodukcije javno 
dostopnega (elektronskega) arhivskega gradiva ter možnost izpolnjevanja spletnih 
obrazcev in njihovega tiskanja. Registriran uporabnik z digitalnim potrdilom ima dodatne 
možnosti dostopanja tudi do delno dostopnega (elektronskega) arhivskega gradiva na 
podlagi odobrenega izjemnega dostopa na podlagi odločbe arhivske komisije ali ob 
izkazanem pravnem interesu. Poleg tega ima omogočeno funkcionalnost spletnega 
podpisovanja, spletnega vročanja in možnost spletnega plačevanja storitev.  

Uporabniške pravice naprednih uporabnikov so predvidene za zaposlene v arhivih 
in tehnične skrbnike sistemov e-ARH.si: VAČ. Obsegajo nabor vseh pravic uporabe in 
dostopanja do podatkovnih zbirk ter vsega arhivskega gradiva, ki jih potrebujejo skupine 
čitalničarjev, pristojnih arhivistov oz. vsebinskih skrbnikov. Napredni uporabniki imajo 
pravice za upravljanje z zahtevami in računi končnih uporabnikov, pravice izstavljanja 
spletnih obrazcev in njihove obdelave ter imajo omogočen vpogled v statistike in 
evidence povezane z rabo arhivskega gradiva. Pri tem je glede vpogledov v elektronsko 
arhivsko gradivo, ki vsebuje varovane podatke, potrebno izpostaviti, da bo tudi pri 
naprednih uporabnikih ločnica. Upravljanje z elektronskim arhivskim gradivom, ki 
vsebuje z zakonom varovane kategorije podatkov, bo namreč omejeno na pristojne 
arhiviste, enako je z vpogledi v tovrstno gradivo. S tem se želimo izogniti varnostnim 
luknjam, ko bi bilo občutljivo elektronsko arhivsko gradivo dostopno vsakomur, ki je 
zaposlen v arhivu. Elektronsko arhivsko gradivo, ki vsebuje z zakonom varovane 
kategorije podatkov, bo namreč arhivistom dostopno na »podlagi potrebe po vedenju«. 
Iz tega sledi, da bodo tudi tehnični skrbniki, ki so odgovorni za sistemsko administracijo 
in vzdrževanje informacijskega sistema VAČ, imeli v sistemu sicer najvišje 
administratorske pravice, kar pa ne velja za nivo pravic vpogledov v elektronsko arhivsko 
gradivo. 
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Z vidika varnostnega tveganja in varnostne politike predstavlja e-ARH.si: VAČ oz. 
virtualizacija čitalniških postopkov zelo pomembno problematiko SJAS, s katero se bodo 
arhivi morali soočati v prihodnosti. Iz statistike Arhiva RS izhaja, da z vidika namena 
uporabe arhivskega gradiva prevladuje znanstvenoraziskovalni ali publicistični namen. 
Če pogledamo v evidenco, kateri fondi glede uporabe izstopajo, ugotovimo, da so to prav 
tisti fondi in zbirke, ki vsebujejo z zakonom varovane nedostopne podatke. Od slabih dva 

tisoč fondov in zbirk, ki jih hrani Arhiv RS, je takšnih sicer le okoli desetina40, a prav ti 

uživajo največ zanimanja (Jenuš in Pfajfar, 2015). Pričakovati je, da bo tako tudi v 
primeru uporabe elektronskega arhivskega gradiva v e-ARH.si: VAČ. Kako torej 
zagotoviti varstvo gradiva, ki vsebuje varovane kategorije podatkov, in urediti njegovo 
dostopnost v e-okolju? Odgovor bi se sicer zdel zelo preprost. Elektronsko arhivsko 
gradivo, ki vsebuje z zakonom varovane kategorije podatkov, ne bi smelo biti dostopno 
v e-ARH.si: VAČ. Toda s takšnim pristopom bi e-ARH.si: VAČ izgubil svoj namen. Ravno 
varnostna tveganja, ki izhajajo iz upravljanja z arhivskim gradivom, ki vsebuje z zakonom 
varovane kategorije podatkov, so bila eden od povodov, da e-ARH.si: VAČ predvideva 
skupino t. i. registriranih uporabnikov z digitalnim potrdilom. Tovrstnim uporabnikom bo 
sistem namreč omogočal, da na podlagi odločbe arhivske komisije dostopajo na daljavo 
tudi do gradiva z varovanimi kategorijami podatkov.   

Posebni vidik varstva podatkov oz. pravnega tveganja e-ARH.si: VAČ prinaša tudi 
nova evropska politika o varstvu osebnih podatkov. Splošna Uredba (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki se začne uporabljati 
25. 5. 2018, daje velik poudarek preventivnim ukrepom varstva osebnih podatkov v 

okviru novega temeljnega načela, t. i. načela odgovornosti41, ki poudarja in obenem 

zahteva preventivno in proaktivno ravnanje upravljavcev in obdelovalcev podatkov. 
Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov, kot jih opredeljuje 35. člen General Data 
Protection Regulation (Clarke, 2009), predstavljajo enega ključnih konceptov v okviru 
načela odgovornosti. Iz tega določila izhaja, da morajo biti osebni podatki, zbrani v 
postopkih upravljanja oz. delovanja javnega organa, dostopni organom, ki jih obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij. 

 

Tveganja uspešnosti od ideje do koncepta in uvedbe e-ARH.si: VAČ v 
redno rabo 

Razvoj in prenos rešitve e-ARH.si: VAČ v redno rabo sodi gotovo med zahtevnejše 
informacijsko-tehnološke (IT) projekte, saj vključuje različna področja informacijske 
tehnologije, od strojne, sistemske, programske in komunikacijske opreme pa do različnih 
baz podatkov in razvojnih orodij, s pomočjo katerih bo mogoče virtualizirati sedanje 
čitalniške postopke. Za takšne projekte pa je znano, da je njihov uspeh odvisen od vrste  
dejavnikov. Osnovni pogoji, to je podpora vodstva, so bili za realizacijo zastavljene 
naloge izpolnjeni že s tem, da je to postalo del s strani Vlade RS potrjene Strategije 
razvoja in izvedbenega načrta slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si za obdobje 
2016–2020 in tudi del projekta, financiranega s strani EU, s tem pa ima naloga tudi polno 
podporo vodilnih v SJAS. Vendar pa podpora vodstva pogosto ni zadosti, saj eno ključnih 
tveganj za neuspeh IT-projekta predstavlja možnost, da končni uporabniki niso 
pripravljeni sprejeti nove informacijske rešitve. Do tega praviloma pride v primeru, ko 

                                                 
40  To je ocenjena vrednost stanja do maja 2015. Arhivisti sproti obveščajo pristojno službo, ki vnaša 

podatke o dostopnosti/nedostopnosti v bazo Scope, podatki se lahko spreminjajo. 
41  Ang. accountability. 
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imajo uporabniki občutek, da jim je nekdo, za katerega so prepričani, da niti ne razume 
dobro njihovih potreb, rešitev enostavno podtaknil. Da bi se temu izognili v projektu 
vzpostavitve e-ARH.si: VAČ, smo že pri snovanju ideje in nato v vseh fazah izgradnje 
koncepta e-ARH.si: VAČ in njegove specifikacije vključevali končne uporabnike 
intenzivno v celoten proces iskanja ustrezne rešitve, saj je ne nazadnje ta namenjena 
njim. Končni uporabniki bodoče e-ARH.si: VAČ so bili del skupine, v kateri niso samo 
sodelovali pri oblikovanju zahtev, ampak so imeli tudi možnost odločanja. Pri tem smo 
se uspešno spopadli tudi z dejstvom, da imajo uporabniki pogosto nekritična in 
neselektivna pričakovanja glede izpolnjevanja vseh zahtev, za katere menijo, da bi bile 
dobre ali celo nujno potrebne. V specifikaciji smo zato jasno označili, katere so tiste 
zahteve, ki so res nujne, katere pa so »opcijske«. Večje tveganje v nadaljevanju lahko 
predstavlja to, da bomo avtomatizirali in virtualizirali obstoječe čitalniške postopke in pri 
tem morda ne bomo poiskali ustreznih odgovorov na vprašanja, zakaj in na kakšen način 
te postopke izvajati bolj učinkovito. Nismo namreč iskali dokončne potrditve, ali so 
obstoječi čitalniški postopki dejansko dobro urejeni ali pa bi jih lahko v fazi informatizacije 
bolje uredili in s tem naredili bolj učinkovite. To tveganje zmanjšujemo tako, da smo v 
okviru javnega razpisa zahtevali, da mora izbrani ponudnik skupaj z naročnikom izdelati 
projekt za izvedbo (PZI). S tem bomo dosegli, da bodo končni uporabniki dejansko 
sodelovali in odločevali pri oblikovanju končne specifikacije pred samo izdelavo 
aplikacijske programske opreme za podporo delovanja e-ARH.si: VAČ. 

Omeniti moramo še dva dejavnika, ki pogosto vplivata na neuspeh projekta – čas 
in denar. Med bolj učinkovitimi rušitelji projektov sta prav gotovo priganjanje in naglica. 
V našem primeru smo dobro leto v ožji delovni skupini oblikovali idejo in izdelali koncept 
VAČ ter na podlagi tega okvirno funkcionalno specifikacijo. V naslednjem koraku smo 
izvedli javno naročilo, ki ga ravno v teh dneh zaključujemo z izbiro enega od ponudnikov. 
Pridobljene ponudbe niso presegale razpoložljivih sredstev na projektu, torej smo se 
uspešno izognili tudi tveganju, da bi imeli za razvoj e-ARH.si: VAČ na voljo premalo 
finančnih sredstev. Težko je bilo namreč izdelati ocenjeno vrednost projekta, saj 
primerljivih rešitev nismo našli. Tudi za izdelavo aplikacijske programske opreme, z 
vsemi testiranji in prehodom v redno rabo, smo v nadaljevanju namenili skoraj leto in pol 
časa.  

Katera so potem tveganja, ki bi lahko povzročila neuspeh projekta vzpostavitve e-
ARH.si: VAČ in s tem tudi virtualizacijo čitalniških postopkov? Žal obstajajo. Za razvoj e-
ARH.si: VAČ smo pridobili dovolj evropskih sredstev. Skladno s projektnim planom bi 
moral biti konec naslednjega leta zaključen razvoj e-ARH.si: VAČ in le-ta prestavljena v 
redno rabo. Kaj pa potem? Znano je, da informacijske rešitve potrebujejo redno 
vzdrževanje ali pa vsaj sredstva, s katerimi je mogoče zagotoviti njihovo nemoteno 
delovanje. Ta se običajno gibljejo med 10 % do 20 % investicije na letni ravni, odvisno 
od same investicije in ostalih dejavnikov (npr. pogajanj). Teh sredstev v projektih, 
financiranih s strani Evrope, žal ni. Zato eno največjih tveganj pri izvajanju IT-projektov, 
financiranih s strani Evropske unije, predstavlja dejstvo, da s temi sredstvi lahko izdelaš 
rešitev, za njeno nemoteno in učinkovito delovanje pa sredstva niso zagotovljena. Zato 
bi morala naša država ob tem, ko delno financira s strani Evrope podprte razvojne 
projekte, zagotoviti tudi sredstva za tekoče vzdrževanje razvitih rešitev iz proračunskih 
sredstev Republike Slovenije tudi po zaključku projekta. To smo kot opozorilo zapisali v 
dokument Strategijo in izvedbeni načrt slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki 
ga je Vlada RS leta 2016 tudi potrdila. V kolikor sredstev ne bo, se kaj hitro lahko zgodi, 
da smo porabili ogromno časa in sredstev (tudi proračunskih) za razvoj orodja, ki ga 
potem ne bomo mogli uporabljati. 
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Rapid development of information-communication technology and the ensuing 
social changes have all had an effect on the work of Slovenian archival institutions as 
well. Almost all work areas of the Slovenian archival public service are currently 
undergoing a considerable change, which is forcing archival institutions and their 
employees to not only re-define their role in society, but also to make some major 
adjustments to their work. Changes cover all segments of work, encompassing 
everything from the tasks of acquiring archives, their long-term preservation, as well as 
making such material available for users.  

One of the key tasks of Slovenian archival public service is to provide access to 
archives. Such access to and use of archives is regulated by Slovenian archival 
legislation (Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act 
(PDAAIA), Electronic Business and Electronic Signature Act, Regulation on Documents 
and Archives Protection and other acts in the field) and by reading room procedures that 
derive from such legislation. The so-called virtualization of archives reading rooms was 
a challenge we soon realized needed to be faced in order to provide remote access to 
archives for various groups of users. This has always been a key priority in our effort to 
improve access to archives and has been stated as such by the eARH.si project, which 
is defined in the Strategy and Implementation Plan for the Development of Slovenian 
Electronic Archives 2016–2020. 

To get the answers that we needed, we first had to carry out a detailed analysis of 
all current reading room procedures. We then examined the existing practices of 
providing remote access to digital archival recorss in Slovenia and abroad, and studied 
a somewhat insufficient literature on this subject. Since we found no solution that would 
work well with the specifics of the work performed by Slovenian archival institutions, we 
embarked on creating and implementing our own concept, developed by specifying 
users’ requirements and finalized in the document titled “Functional Specification 
e.ARH.si: VARR” as a basis for technical implementation of an information solution.  

Virtual reading room will provide key functionalities needed to support all stages of 
reading room work. By enabling online access, it will also offer help to a number of 
different users, including those from vulnerable groups (blind, visually impaired, deaf and 
hard of hearing). It will provide efficient automation of work and interactive 
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communication in offering expert help. By providing innovative and modular information 
system structure, such reading room is the answer to the challenges of the future.    

However, making an exact replica of reading room activities and their placement 
in a virtual environment does not only offer a number of new possibilities, but brings new 
challenges as well. Virtualization of reading room work and archival records opens new 
professional, technical, legal and especially security risks and issues. The goal of VARR 
is to enable remote access to archives, but due to its nature such access requires 
archival institutions to put in extra work. According to our legislation, archival records in 
Slovenia are publicly accessible, partly accessible, or inaccessible.  Documents created 
prior to the constitution of the Assembly of the Republic of Slovenia on May 17, 1990, 
are available without restrictions, except for those that contain personal data, protected 
by Article 65 of the PDAAIA. We could say that such documents are only “partly 
available” since the personal data that they contain have to be covered (anonymised) 
before they are offered to visitors for reviewing. Also, visitors can only gain access to 
such documents if they are granted prior approval for exceptional access by the Archival 
Commission, or if they prove their legal interest for the purpose of official procedures. 
Slovenian archival institutions face problems in managing archives that contain protected 
data already in our analogue world, let alone in a virtual environment, which poses a 
number of new challenges, such as how to ensure proper identification of various users, 
how to enable access to documents that contain protected data or how much material 
should be made available to our users. 
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