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Predstavitev zbirke SI_ZAC/1028 Božič Milan (1952-1984)

• Ustvarjalec arhivskega gradiva je bil celjski fotograf Milan Božič, ki je bil najprej zaposlen pri 
Slovenskem poročevalcu, od leta 1954 naprej pa novinar pri Radiu Celje in pri predhodnikih 
(Savinjski vestnik in Celjski tednik) današnjega celjskega Novega tednika

• Prevzem arhivskega gradiva z nepopolnim seznamom negativov v Zgodovinski arhiv Celje v letih 
1986 in 1987, del njegovega gradiva hrani tudi Muzej novejše zgodovine Celje

• Različne skupine negativov je fotograf na plastičnih prozornih mapah označil s posamezno 
arabsko številko, ki se je navezovala na seznam, ki ga je fotograf vodil

• Seznam, ki ga je fotograf vodil o negativih, je z bil skupaj z njimi prevzet v Zgodovinski arhiv Celje



Predstavitev zbirke SI_ZAC/1028 Božič Milan (1952-1984)

• Na seznamu so bile ob arabskih številkah lahko (ne pa vedno) tudi različne druge osnovne 
informacije o vsebini negativov (letnica nastanka posnetka, kraj nastanka posnetka, imena oseb 
na posnetku, dogodek, ki ga je fotograf posnel ipd.), ki pa so bile, kot je že bilo omenjeno, delno 
popolne, delno nepopolne ali pa jih sploh ni bilo 

• V Zgodovinski arhiv Celje je bila prevzeta obsežna zbirka, ki je nastala v strnjenem času in nam 
pričara podrobnosti nekega obdobja - duh časa z obilico podob iz vsakdanjega življenja človeka

• Krajevni okvir posnetkov predstavlja širše celjsko območje in tudi predele izven njega



Predstavitev zbirke SI_ZAC/1028 Božič Milan (1952-1984)

• Fotograf je na filmski trak med drugim ujel podobe krajev, pokrajine, kulturnih, šolskih, 
zdravstvenih ustanov, političnih, športnih, kulturnih prireditev, tovarn, obrtnikov, političnih 
forumov (če uporabimo tedanji izraz) in še mnogo drugega

• Hkrati je na njegovih posnetkih ohranjena tudi množica podob posameznikov: pismonoš, tajnic, 
cestnih delavcev, železničarjev, pekov, zadružnikov, brigadirjev, narodnih herojev, oseb množice 
stanov, poklicev, obeh spolov, starosti, socialnega statusa in družbenega ugleda

• V letih 2016 in 2017 smo sprejeli odločitev o digitalizaciji zbirke z namenom, da postane vsebina 
negativov dostopnejša za uporabnike in prav tako iz istega razloga, da dopolnimo nepopolne in 
manjkajoče opise vsebin oziroma vsebinske metapodatke o negativih



Uporaba izraza digitalizacija v angleško govorečem svetu
(Predstavljeno že v Novičniku projekta e-ARH.si na 4. mednarodni konferenci projekta leta 2019)

• Angleško govoreči svet pozna dva različna izraza digitalisation (brit. ang. digitalisation ali am. 
ang. digitalization) in digitisation (brit. ang. digitisation ali am. ang. digitization)

• Digitalisation - preoblikovanje, sprejemanje in uvajanje digitalnih tehnologij v poslovanje 
organizacij

• Digitisation - pretvorba analogne oblike (gradiva) v digitalno obliko (gradiva)

• V slovenskem jeziku uporabljamo za oba prej omenjena primera enoten izraz digitalizacija

• Digitalizacija (SSJK - Slovar slovenskega knjižnega jezika) - pretvorba podatkov in informacij v 
digitalno obliko (primer: digitalizacija starih zvočnih posnetkov) in uvedba oz. uvajanje 
tehnologije, ki temelji na taki pretvorbi (primer: izpeljava popolne digitalizacije 
telekomunikacijskega omrežja)



Projekt digitalizacije zbirke SI/ZAC_1028 Milan Božič

• Sestava ožje ekipe: koordinator projekta, skrbnik zbirke in informatik

• Upoštevanje arhivskega zakona in podzakonskih aktov in Smernic za zajem, dolgotrajno 
ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki (različica 1.0, 2013, Ministrstvo za 
kulturo RS)

• Določitev nabora identifikacijskih, vsebinskih in tehničnih metapodatkov za arhivske enote in 
digitalizate

• Analiza gradiva v zbirki in izvedba testne digitalizacije z obstoječim optičnim bralnikom, ki smo ga 
že imeli v Zgodovinskem arhivu Celje

• Postopek nabave novega ustreznega optičnega bralnika

• Izvedba digitalizacije



Analiza gradiva v zbirki

• V Zgodovinskem arhivu Celje se takšnega projekta v takšnem obsegu v preteklosti še nismo lotili

• Najprej podrobna analiza o stanju gradiva v zbirki

• Tip gradiva – negativni posnetki na črno-belih 35 milimetrski filmi

• Količina (ocena) – med 10.000 in 12.000 posnetki

• Ohranjenost – relativno dobra, manjše praske ter površinska umazanija, del gradiva, okrog 10% 
je kazal znake propadanja

• Del filmskih trakov shranjen v namenskih 138 plastičnih tulcih, del filmskih trakov razrezan na 
trakove 1-6 posnetkov in shranjen v prozornih plastičnih srajčkah (del le-teh lepljiv in zlepljen)



Izvedba testne digitalizacije

• Določitev minimalnih osnovnih parametrov, ki jih mora optični bralnik dosegati - ločljivost 4800 
dpi, 8-bitna sivinska lestvica za sivinsko digitalizacijo in izhodni slikovni format TIFF

• Testna digitalizacija z obstoječim optičnim bralnikom v hiši – možnost vstavljanja samo 6 
posnetkov naenkrat, kvaliteta digitalizatov ustrezna, čas trajanja 1 posnetek 14 minut (predolgo 
glede na količino negativov) 

• Za izvedbo projekta v roku 1 ali največ 2 let smo potrebovali nov zmogljivejši optični bralnik

• Glede na arhivske predpise, smernice, analizo gradiva v zbirki in izvedeno testno digitalizacijo z 
obstoječim optičnim bralnikom smo opravili raziskavo tržišča in zbrali ponudbe za nabavo 
zmogljivejšega optičnega bralnika  



Nabava in testiranje novega optičnega bralnika

• Nabava novega optičnega bralnika, ki je vseboval 8 nosilnikov filma, po 2 za vsak format

• Uporabili smo nosilnik za negativ 35 mm, v vsakega so se dali vstaviti 3 trakovi po 6 posnetkov, 
torej 18 posnetkov na nosilnik

• Namestili smo ustrezno programsko opremo za zajem negativov, ki smo jo prejeli ob nabavi 
optičnega bralnika

• Nato smo opravili testno digitalizacijo z novim optičnim bralnikom

• Glede na stari optični bralnik se je po naših izračunih število delovnih dni, ki bi jih porabili za 
digitalizacijo iz 700 zmanjšalo na 100 (številki predstavljata predviden čas, ki bi jih za delo porabil 
optični bralnik in vanj niso všteta vsa preostala dela, ki so bila potrebna in so del celotnega 
projekta digitalizacije zbirke)



Izvedba digitalizacije

• Pred začetkom digitalizacije smo definirali osnovne korake delovnega procesa (priprava 
negativov na digitalizacijo, optično branje in kontrola, končna obdelava in shranjevanje 
digitalizatov ter njihova pretvorba za predogled ter popisovanje negativov)

• Pri rokovanju s filmskimi trakovi smo uporabljali rokavice

• Priprava gradiva – ekstrakcija filmskih trakov iz prozornih srajčk, praviloma jih je bilo treba 
razrezati, ker so bili filmski trakovi sprijeti z njimi

• Pri filmskih trakovih, ki so bili v plastičnih tulcih, smo naleteli na težavo, ker so bili filmski trakovi 
dolgo zviti, zato so se nam tudi po razrezu ukrivljali in oteževali vstavitev v nosilnik optičnega 
bralnika



Izvedba digitalizacije

• Čiščenje prahu iz filmskih trakov s čopičem ali čistilno krpo iz mikrovlaken

• Nekatere mape so bile lepljive in posledično so bili lepljivi tudi v njih vstavljeni negativi, po 
strokovnem nasvetu iz Centra za restavriranje in konzerviranje pri ARS, smo se lotili čiščenja s 96-
odstotnim alkoholom (počistil negative lepljivosti in mehansko ni poškodoval negativov) 

• Optično branje z novim optičnim bralnikom s pripadajočo programsko opremo

• Programsko opremo smo nastavili na profil naprednega načina s 4800 dpi, 8-bitno sivinsko 
lestvico za sivinsko digitalizacijo, izhodnim formatom TIFF, samodejnim zaznavanjem negativov 
ter onemogočitvijo dodatnih filtrov, da bi bili posnetki kar se da podobni izvirnikom



Izvedba digitalizacije

• Novi optični bralnik je za branje enega nosilnika z 18 posnetki porabil okrog 45 minut

• Po vsakem zajemu enega nosilnik se je najprej opravila kontrola ustreznosti zajema, če le-ta ni 
ustrezala postavljenim kriterijem, se je moral postopek zajema ponoviti

• Po uspešni kontroli ustreznosti zajema je bila vsakemu posnetku ali digitalizatu avtomatično 
kreirana signatura oziroma ime digitalizata, ki je izhajala iz signature negativa, ki smo ga 
istočasno ob digitalizaciji popisovali v programskem orodju scopeArchiv

• Digitalizate smo shranili v formatu TIFF (velikost okrog 50 MB na digitalizat), ki smo jih shranili 
kot arhivske kopije



Izvedba digitalizacije

• Prav tako smo iz TIFF formata ustvarili format JPEG z 10 odstotno kompresijo, 1250 dpi po dolgi 
stranici ter velikost okrog 500 KB, za lažje in hitrejše pregledavanje digitalizatov, JPEG smo 
shranili kot uporabniške kopije

• Vsi digitalizati (arhivski TIFF in uporabniški JPEG) so shranjeni na repozitoriju ZAC

• Z novim optičnim bralnikom smo prejeli dva nosilnika za negative

• Tako smo lahko v 45 minutah, ko je optični bralnik zajemal en nosilnik, za prejšnjega uspešno 
zajetega opravili vsa nadaljnja potrebna dela, kot je končna obdelava in shranjevanje digitalizatov
ter njihova pretvorba za predogled, popisovanje in tehnično opremljanje negativov ter pripravo 
novega nosilnika



Izvedba digitalizacije

• Negative smo popisali v programskem orodju scopeArchiv (serije smo ustvarili na podlagi 
arabskih številk na mapah, in seznamu, ki jih je ustvaril fotograf, znotraj serij smo popisali vse 
posamezne posnetke)

• Že zajete negative smo nato vstavili v nove prozorne mape velikost 260 x 317 mm, ki imajo 7 
žepkov v velikosti 42 x 230 mm (vanje se shranjujejo 35-mm filmski trakovi v dolžini 6 posnetkov, 
mape so iz poliestra in imajo Photo Activity Test (PAT))

• Negative smo na mapah ustrezno označili s signaturami, ki smo jih kreirali v programskem orodju 
scopeArchiv, mape hranimo v škatlah (na police so odložene vodoravno) v klimatiziranem 
prostoru

• Obenem se je v tem času (45 minut) lahko pripravil tudi nov nosilnik za novo serijo optičnega 
branja



Izvedba digitalizacije
• V projekt sta bila kmalu po začetku vključena tudi dva zaposlena preko javnih dela

• Njuno delo je obsegalo ustvarjanje identifikacijskih in vsebinskih metapodatkov, tehnično 
opremljanje negativov (nove mape in ustrezno signiranje) in fizična izvedba digitalizacije (po 
potrebi čiščenje negativov, zlaganje negativov v nosilnik filmov optičnega bralnika in izvedba 
digitalizacije s programsko opremo)

• Zaposlena preko javnih del sta bila različnih starosti, predvsem starejši gospod (letnik 1960) se je 
pri tem delu izkazal kot velika prednost, saj je pri vsebinskem delu projektu, predvsem 
popisovanju, pokazal veliko mero znanja in iznajdljivosti ter tudi poznavanja okolja in časa, iz 
katerega so izvirali posnetki

• V primerih posnetkov, ko je bil opis pomanjkljiv ali pa ga sploh ni bilo, je poizkušal ugotoviti, kaj 
je bilo na njem, katere osebe, kateri kraji, katere zgradbe, kateri dogodki ipd., pomagal si je tudi s 
spletom na primer tako, da je zgradbo na posnetku primerjal z zgradbo na spletu ipd.  



Izvedba digitalizacije
• Skrbnik zbirke je spremljal in nadzoroval njuno delo na vsebinskem področju (urejanje, 

popisovanje ter tehnično opremljanje gradiva v zbirki)

• Informatik je spremljal in nadzoroval njuno delo v tehničnem delu izvedbe digitalizacije 
(vzpostavitev in skrb za pravilno delovanje strojne in programske opreme ter kontrola ustreznosti 
digitalizatov)

• Zbirko smo začeli digitalizirati 8. 6. 2017 in jo zaključili 30. 10. 2018

• Zajetih je bilo 14.945 posnetkov (3.000 več od prvotne ocene)

• Z zaključkom digitalizacije in popisovanjem v programskem orodju scopeArchiv smo dosegli 
prvotno zadani in najpomembnejši cilj projekta, to je večja dostopnost vsebine negativov za 
uporabnike, kar pa je tako ali tako eno izmed poslanstev arhivov, da je arhivsko gradivo, ki ga 
hranimo v arhivih (v skladu z arhivskim zakonom) dostopno za uporabnike



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

Zaključek: nekaj zanimivih digitaliziranih posnetkov



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



Zaključek: nekaj zanimivih digitaliziranih posnetkov

Sprejem strelk ob dnevu žena, 1962 (SI_ZAC/1028/001_00717)


