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LASTNO VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA KULTURNIH USTANOV?  
NE!  
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Prispevek predstavlja odmev na stališča o lastnem varstvu arhivskega gradiva kulturnih ustanov v 
članku Mateje Jeraj na lanski konferenci. Nasprotuje popuščanju tem ustanovam, ki ne želijo izročati 
svojega arhivskega gradiva v pristojne arhive, in negira razloge, ki naj bi domnevno govorili v njihov 
prid.  
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In-house Protection of Archives in Cultural Institutions? NO! 

The paper deals with reasons under which entities under public law in the field of culture could 
themselves provide protection of their own archives as advocated by Mateja Jeraj's paper at the 
conference last year. It is against the idea of letting them follow their intention not to transfer their 
archives to the competent archival institutions and negates the reasons which supposedly speak in their 
favor.  
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1  UVOD 

V pričujočem članku, ki so ga izvale trditve Mateje Jeraj (dalje M. J.) na lanski 
konferenci (Jeraj 2012), bom poskušal dokazati, da so argumenti, ki pritrdilno 
odgovarjajo na dilemo v naslovu, v veliki meri postavljeni na nerelevantnih temeljih. 
Besedilo je namreč kompilacija člankov več avtorjev, ki govore o arhivskem gradivu, 
ki ga varujejo nearhivske ustanove. A ti članki povečini ne govore o varstvu lastnega 
arhivskega gradiva teh ustanov, temveč o tistem, ki so ga muzeji, knjižnice in drugi 
sami zbrali iz različnih virov in so zdaj del njihovih arhivskih zbirk. Tu je tudi razlog, 
da je njeno argumentiranje na nekaterih mestih zelo poljudno (to je najbolj vidno, 
ko npr. dokazuje, da so ustanove, ki so nastale prej kot arhivi, že zato kvalificirane, 
da hranijo lastno arhivsko gradivo). Pričujoči članek se vprašanja varstva tega gradiva 
ne dotika, obravnava le lastno, pri upravnem poslovanju in strokovnem delu 
ustvarjeno ali prejeto gradivo kulturnih ustanov. 
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B. Himmelreich: Lastno varstvo arhivskega gradiva kulturnih ustanov? Ne! 

M. J. v svojem članku navaja, da "kulturne ustanove pogosto izražajo željo po 
lastnem varstvu arhivskega gradiva, ki ga hranijo, vsekakor pa to velja za muzeje, 
galerije in gledališča nacionalnega pomena /.../." To je zelo posplošena trditev. 
Dokažimo to na primeru ustvarjalcev Zgodovinskega arhiva Celje (ZAC). V njegovo 
pristojnost sodi več desetin kulturnih ustanov (med njimi 14 knjižnic, 7 muzejev, 
galeriji, področna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in gledališče, 
če se omejimo le na ustvarjalce tiste vrste, ki jih izpostavlja M. J.). Od teh 25, 
naštetih v oklepaju, smo v ZAC že prevzeli gradivo od 12, pri ostalih, kjer se na 
prevzem še pripravljamo, ali pri tistih, katerih gradivo je še premlado za predajo, pa 
ob pregledih pri veliki večini ni bilo čutiti nobenega odpora do tega. Le pri treh 
izmed teh 25 obstaja nasprotovanje temu, da bi gradivo predali v ZAC. Razlogi, ki jih 
navajajo, so predvsem v tem, da "bodo, če bodo kaj potrebovali, morali hoditi v 
Celje", drugje pa je bilo povedano, "da je pri njih gradivo urejeno bolje, kot bi ga 
uredil marsikateri arhivist". Resnično je v dotičnem primeru za gradivo prav dobro 
poskrbljeno, kar pa seveda ne pomeni, da bomo v ZAC opustili vztrajanje za predajo 
arhivskega gradiva te kulturne ustanove. A v drugih dveh primerih je bilo stanje 
povsem drugačno. Pri obeh ustvarjalcih je bilo gradivo odloženo ravno tako kot 
takrat, ko so ga pred mnogimi desetletji odložili v skladišče. Svoje gradivo tako zelo 
cenijo, a "nimajo časa", da bi zanj poskrbeli. 

V uvodu v obravnavani članek M. J. predstavi arhivsko zakonodajo v obdobju po 
drugi svetovni vojni in načine, na katere je slednja dopuščala lastno varstvo 
arhivskega gradiva nekaterim ustvarjalcem. A tudi tu, kot še večkrat v besedilu, ni 
govora le o lastnem arhivskem gradivu, ampak tudi o poseganju v delo arhivov in 
prevzemanju arhivskega gradiva drugih ustvarjalcev, ki je sodilo v javne arhive. 
Navaja, da se je na podlagi sedaj veljavnih določil ZVDAGA potrebno odločiti, ali naj 
bi arhivsko gradivo nekaterih ustvarjalcev prevzemali arhivi ali pa naj se predloži 
pristojnemu ministru, da jim izda dovoljenje za izvajanje lastnega varstva. Zdi se, da 
se je sama že odločila, saj na štirih straneh naniza sedem razlogov za in le na eni 
strani štiri razloge proti lastni hrambi arhivskega arhiva. 

 

2 ARGUMENTIRANJE 

Pri oblikovanju svojega članka se bom zaradi preglednosti naslonil kar na 
omenjeni članek M. J. Ob uporabi njenih podnaslovov in kratkem povzemanju njenih 
argumentov bom predstavil svoje protiargumente. Njeni razlogi (povzete jih navajam  
podčrtane), zaradi katerih bi bilo "smiselno, da bi kulturne ustanove same skrbele za 
svoje arhivsko gradivo" (Jeraj 2012, str. 209), so: 

 

2.1  Zgodovinski razvoj slovenskih arhivov  

Muzeji, muzejska društva in zgodovinska društva so bila na slovenskem ozemlju 
ustanovljena precej pred arhivi, slednji so torej nastali na podlagi arhivskega 
gradiva, ki so ga zbrali različni muzeji in društva. 

Tega razloga ni moč pojmovati kot podlago za dejstvo, da so muzeji in druge 
kulturne ustanove usposobljeni za varstvo lastnega arhivskega gradiva. Sama leta 
obstoja pač niso jamstvo za tovrstno usposobljenost. Nasprotno pa, kljub temu da so 
arhivi nastali kasneje, so se po oblikovanju razvili v samostojne strokovne ustanove, z 
lastno zakonodajo in metodologijo, načini dela, z ustreznimi prostori in opremo ter z 
vrsto specialno usposobljenih zaposlenih, ki so sposobni izvajati tudi vzgojno-
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izobraževalne, svetovalne, publicistične in vse druge naloge, ki jih avtorica navaja v 
točki 7, tudi glede gradiva kulturnih ustanov. Navsezadnje to tudi dokazujemo z 
delom, saj smo slovenski regionalni arhivi že prevzeli številne fonde ustvarjalcev s 
področja kulture, tudi te vrste, ki so predmet avtoričine obravnave, in njihovo 
gradivo strokovno obdelali ter poskrbeli za njegovo dostopnost z vključitvijo v 
arhivski informacijski sistem. Avtorica se naslanja na argumentacijo v člankih Janeza 
Kopača, Branka Šuštarja in Vladimirja Žumra1 glede prvenstva nastanka, a izpušča 
dejstvo, da se večinoma nanašajo le na arhivsko gradivo, ki so ga nearhivske ustanove 
zbrale in ohranjale v obdobju, ko slovenskih arhivov sploh še ni bilo, ne pa na njihovo 
lastno gradivo. Dodajamo še primera, ki pokažeta, da so muzeji pri delu z 
arhivalijami, hranjenimi v njihovih zbirkah, iskali pomoč arhivov in ne obratno. 
Mestni muzej Celje je leta 1954 prosil Državni arhiv v Ljubljani, naj mu pošlje 
nekoga, ki bi podal oceno njihovih arhivalij (Dopis Državnega arhiva LRS Mestnemu 
muzeju Celje 1954), leta 1962 pa so se pri oceni dveh listin naslonili na mnenje 
arhivista mariborskega arhiva (Dopis Mestnega muzeja Celje Majdi Dougan - Gorišek 
1962). 

 

2.2 Kulturne ustanove, zlasti muzeji, že sedaj hranijo večji ali manjši del 
arhivskega gradiva kot del svojih muzejskih, galerijskih in gledaliških zbirk 

Razlogov je več. Že omenjeni zgodovinski, pa dejstvo, da so nekatere muzealije 
v pisani obliki, potem sistematično zbiranje gradiva na določeno tematiko, ki zajame 
tako muzejsko kot arhivsko gradivo, pridobitve z darili ali odkupi, ali mnenje 
posameznikov, da bodo specialne ustanove bolje skrbele za njihovo gradivo kot arhivi 
(gradivo pedagogov v Šolskem muzeju, borcev v Muzeju za novejšo zgodovino, itd.).2 
Različne nearhivske ustanove hranijo arhivsko gradivo kot del muzejskih, galerijskih 
in drugih zbirk.  

Ali dejstvo, da te ustanove "za slednje na nek način tudi skrbijo, čeprav ne 
vedno po tistih načelih, po katerih se ravnajo arhivi" (Jeraj 2012, str. 210), lahko 
obravnavamo kot razlog, da jim prepustimo v varstvo tudi pri njihovem delu 
ustvarjeno arhivsko gradivo? Mislim, da ne. Ampak drugega razloga ne navaja. 
Avtorica se glede nearhivskih ustanov, ki hranijo tudi iz različnih virov zbrano 
arhivsko gradivo, ne ukvarja z načini, kako ga hranijo, in s tem, ali ti načini že tudi 
zagotavljajo, da so zmožni strokovno neoporečno poskrbeti tudi za lastno arhivsko 
gradivo. Sledi le njihovi "želji". 

Naslednje sicer ni tema članka, a naj mi bo dovoljeno ponoviti, da so mnogi 
muzeji v preteklosti prišli do nekaterih delov arhivskega gradiva v svojih zbirkah tudi 
na način, ki mu arhivisti popularno rečemo "cufanje" ali "zbiranje ocvirkov". Poleg 
mnogih ostalih je takšen primer pobiranje spisov o revolucionarjih iz sodišč za 
nekatere druge ustanove. Slednje je sicer imelo zakonsko pokritje, a je bilo s stališča 

                                                 
1  Kopač Janez, Razmejitev arhivskega gradiva med arhivi in muzeji, Arhivi, 15 (1-2), str. 23-24. Ljubljana: 

Arhivsko društvo Slovenije; Šuštar Branko,  Muzeji in arhivi med konkurenco in sodelovanjem pri varstvu 
arhivskega gradiva, Arhivi, 15 (1-2), str. 29-36. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije; Žumer Vladimir, K 
problematiki varstva arhivskega gradiva v arhivih, muzejih, knjižnicah in drugih kulturnih ustanovah.  V M. 
Bukošek et al. (Ur.). Kulturne ustanove in arhivsko gradivo, arhivi in marketing, računalniško popisovanje 
arhivskega gradiva: Zbornik referatov 19. Zborovanja Arhivskega društva Slovenije v Bovcu 4.-6. oktober 2000 
(str. 16-28). Bovec: Pokrajinski arhiv Nova Gorica. 

2  Ob tem se avtorica v opombi 21 (Jeraj 2012, str. 210) čudi: "Čeprav obstaja Slovenski gledališki muzej, pa 
posamezna gledališča vsega arhivskega gradiva niso predala temu muzeju (vsekakor to velja /za/ Slovensko 
narodno gledališče v Ljubljani)."  Upam, da je ob zapisu tega stavka avtorica mislila drugače, kot se bere. 
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stroke napačno. Vsak takšen "ocvirek" v nearhivskih ustanovah namreč pomeni en 
nepopoln fond v arhivih. Zato ne kaže opozarjati na količine arhivskega gradiva v 
zbirkah nearhivskih kulturnih ustanov in jih izrabljati kot alibi za prepuščanje 
njihovega arhivskega gradiva v lastno varstvo.    

 

2.3  Arhivskega gradiva, ki je nastalo – in nastaja – ob delu kulturnih ustanov, je 
navadno bistveno manj kot arhivskega gradiva, ki ga te ustanove hranijo kot 
del svojih muzejskih, galerijskih in drugih zbirk  

Šolski muzej je na primer tako v preteklosti kot v zadnjih letih ustvaril za eno 
ali dve škatli arhivskega gradiva, kar je zelo malo v primerjavi s količino gradiva, za 
katero skrbi muzejski arhivski oddelek. Arhivsko gradivo, ki nastaja ob delovanju 
neke kulturne ustanove in bi praviloma sodilo v pristojni arhiv, delimo v dve vrsti: na 
splošni in posebni del.  

Avtoričin argument glede obsega gradiva lahko uporabimo tudi v nasprotno 
smer: če je lastnega arhivskega gradiva tako malo, ustvarjalec pač ne bi smel imeti 
nič proti njegovi predaji v pristojni arhiv. Saj bo tam zaradi majhne količine gradivo 
zelo hitro obdelano, popisano, njegova vsebina pa vsej svetovni javnosti dostopna 
preko arhivskega informacijskega sistema. Vsak muzealec bo torej lahko kar iz svoje 
pisarne pogledal, kaj vsebuje arhivsko gradivo njegove ustanove. Ne bo mu potrebno 
niti pogledati v njegov depo, kjer bi sicer bilo hranjeno. Poleg tega kulturnega 
spomenika nikoli ne merimo.  

Glede dveh vrst arhivskega gradiva, ki bi sodilo v arhiv, pa je moč trditi, da 
splošni del resda sodi v arhiv, ne moremo pa tega trditi za posebni del. Obstajata 
vsaj dva razloga. Gradivo, ki je povezano z evidentiranjem, pridobivanjem, 
obdelavo, varstvom, predstavljanjem itd. zbirk kulturnih ustanov, je nerazdružljivo 
povezano s temi zbirkami in prav vsak arhivist bi ocenil, da morajo ostati tam, kjer 
so. Tudi zato, in tu smo pri drugem razlogu, ker so še (čeprav morda le še zelo 
poredko) v uporabi. Še nekaj o splošnem delu gradiva. Tovrstno gradivo nastaja pri 
velikem številu ustvarjalcev in prav nobenega razloga ni, zakaj bi ga ravno kulturne 
ustanove morale same hraniti. 

 

2.4   Pomen arhivskega gradiva, nastalega ob delovanju posamezne ustanove, za 
njeno delo  

Muzejskih in galerijskih zbirk skorajda ni mogoče uporabljati brez pripadajoče 
dokumentacije, inventarnih knjig ali dokumentacije o prihodu in izposoji muzealij ali 
galerijskih eksponatov. Dokumentacija o delovanju ustanove služi za pisanje njene 
zgodovine najbolje (ker se z njo največkrat ukvarjajo sedanji ali nekdanji zaposleni 
ali vsaj posamezniki, ki so z ustanovo povezni), če se nahaja v prostorih dotične 
ustanove. 

Slednjo trditev bi mogli razširiti na kateri koli zavod, organ, podjetje, agencijo 
..., skratka, arhivi bi z uveljavitvijo tega razloga za ukinitev prevzemanja gradiva 
ostali v prihodnje brez dotoka novega gradiva. Ali o zgodovini neke galerije ali 
muzeja ni moč ničesar zvedeti, če se njuno arhivsko gradivo lista v čitalnici arhiva? K 
temu je potrebno dodati, da večji del uporabnikov ne hodi v arhive zaradi tako 
obsežnega dela, kot je "zgodovina o delovanju neke ustanove", pač pa s povsem 
konkretnimi drobnimi zahtevami (npr. podatki o posameznih predstavah ali 
ustvarjalcih pri gledališču, fotografija stavbe zavoda, plakat prireditve ...), katerim 
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lahko v arhivih zaradi organizacije dela, ustreznih popisov gradiva in ustreznih 
čitalnic hitreje in kvalitetneje ustrežemo.  

Na prvi del sem odgovoril že pri številki 3; res ni moč uporabljati zbranega 
gradiva v kulturnih ustanovah brez ustrezne spremljajoče dokumentacije. Zato 
ponavljam: vsak arhivist, ki bi tovrstno dokumentacijo želel prevzeti, ne bi ravnal 
strokovno.     

 

2.5   Kulturne ustanove pogosto hranijo več gradiva, kot bi ga pristojni arhiv z 
navodilom o odbiranju in izločanju arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
gradiva določil kot arhivsko gradivo 

Del dokumentarnega gradiva kulturnih ustanov s "formalnega" vidika nima 
lastnosti arhivskega gradiva. Pri njihovem delovanju nastaja le malo gradiva, zato ga 
velikokrat hranijo v celoti, pogosto tudi tisto, ki ga arhivi ne bi določili kot arhivsko. 
Tudi to gradivo pa lahko včasih pripomore k poznavanju dela te ustanove; če je 
gradiva malo, je lahko pomemben prav vsak, tudi z arhivskega vidika nepomemben 
ali manj važen dokument. 

Avtorica je prepričana, da ima za imetnika del gradiva pomen, četudi ga za 
arhiv nima. Tu sploh ni nič spornega. Po odbiranju arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega imetnik obdrži slednjega, če se mu zdi smiselno ali ker ga 
zavezujejo nearhivski predpisi. Avtorica pa v nadaljevanju zaide v protislovja. Zaradi 
malih količin gradiva, ki ga po njenem mnenju ustvarjajo kulturne ustanove, hranijo 
kar vsega, kajti, če je gradiva malo, je pomemben vsak dokument. Uredba o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva v svojem 55. členu govori, da se arhivsko 
gradivo iz dokumentarnega gradiva odbere na podlagi vrednotenja dokumentarnega 
gradiva in pri tem med številnimi načeli in merili za vrednotenje dokumentarnega 
gradiva našteje tudi ohranjenost in obseg nastalega gradiva. Torej tudi arhivisti vedo, 
da je pomen gradiva obratno sorazmeren z njegovo količino, ne le zaposleni v drugih 
kulturnih ustanovah. 

 

2.6   Močna povezanost kulturnih ustanov in gradiva 

Starejše gradivo, ki so ga marsikje pridobili že veliko pred ustanovitvijo 
arhivov, je danes že marsikje del muzejske identitete. Vanj je vloženega veliko 
truda, osebnega prizadevanja, terenskega dela, upoštevati je potrebno zaupanje 
darovalcev. Prav tako so kulturne ustanove močno navezane na gradivo, ki nastaja pri 
njihovem delu. 

M. J. že nič kolikokrat ponovi isto. Govori o arhivskem gradivu, ki so ga 
nearhivske ustanove zbrale pri svojem delu, potem pa argumentacijo o nepotrebnosti 
poseganja v to gradivo s strani arhivov poveže z argumentacijo glede lastnega 
arhivskega gradiva. Resnično obstaja velika verjetnost, da so nekatere kulturne 
ustanove navezane na gradivo, ki so ga ustvarile. Prav tako je ta navezanost prisotna 
tudi pri mnogih drugih ustvarjalcih. A navezanost na gradivo je kategorija, ki je ni 
moč najti v nobenem predpisu, ki govori o varstvu lastnega arhivskega gradiva. Tudi 
najnovejši predlogi sprememb ureditve te problematike govore le o "utemeljenih 
strokovnih in tehničnih" razlogih. 
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2.7   Uporaba arhivskega gradiva 

Iz čustvenega odnosa do gradiva izhaja tudi skrb za njegovo popularizacijo in 
uporabo. Za varstvo (ki obsega tudi sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, 
dajanje nasvetov, publiciranje3) svojega gradiva pa so posamezne kulturne ustanove 
najbrž najbolje usposobljene. 

Ta trditev me je napotila, da sem si ogledal spletne strani nekaterih 
ustvarjalcev, ki bi utegnili biti tisti, ki želijo izvajati lastno varstvo arhivskega 
gradiva, kot omenja M. J. Omejil sem se na muzeje, galerije, gledališča, knjižnico in 
zavod za varstvo kulturne dediščine.4 Če bi jim lastno arhivsko gradivo pomenilo tako 
veliko, bi ga gotovo ponosno omenili med drugimi zbirkami, uspehi in prireditvami ali 
pa pri opisu svoje zgodovine morda predstavili svoj ustanovni dokument, prvi statut, 
seznam eksponatov, fotografijo prvega direktorja ... Pa ni bilo moč najti nič 
podobnega. To bi sicer bilo upravičeno pričakovati, saj se mnogi med njimi na svojih 
spletnih straneh po drugi strani ponosno postavljajo s svojimi internimi knjižnicami. 

Poskusil sem še po drugi poti. Med tistimi, ki imajo objavljen katalog informacij 
javnega značaja (takih je med upoštevanimi pet), le dva v seznamu zakonov, 
podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zavoda 
omenjata ZVDAGA, preostali trije pa ne. In takšnim zavodom bi prepuščali njihovo 
arhivsko gradivo v lastno varstvo? Kako, ko pa lastnega arhivskega arhiva nikjer ne 
omenjajo (kaj šele publicirajo), ne poznajo pa niti zakonske osnove, ki določa 
njihove obveznosti glede varstva le-tega?! 

 

3  ZAKLJUČEK 

Razlogi, ki govore v prid drugi možnosti, torej da bi kulturne ustanove morale 
svoje arhivsko gradivo predati v pristojne arhive, so po mnenju M. J. naslednji: 
pravni vidik (arhiv, ki mora spremljati ustvarjalca, ki varuje lastno arhivsko gradivo, 
še vedno odgovarja za odločitve ustvarjalca gradiva), izguba družbene veljave 
arhivov ob odpovedi varstva tega gradiva, dejstvo, da večina  kulturnih ustanov še ne 
izpolnjuje vseh pogojev, ki jih zahteva ZVDAGA, ter slabe izkušnje iz preteklosti ob 
uničevanju gradiva izven nadzora arhiva. K temu ob koncu članka doda tudi dejstvo, 
da gradivo, ki bi ga hranile ustanove same, ne bi bilo vključeno v informacijski sistem 
SIRAnet in podatkovno zbirko ARS.  

Vsem tem razlogom je moč samo pritrditi in v njihovo podkrepitev navesti še 
nekaj dejstev. Spremljanje ali nadzor izvajanja določil (v kakršni koli obliki bodo že 
sprejete) glede lastnega varstva gradiva s strani arhiva bo obseg njegovega dela le 
širilo. Arhivi in prava narava njihovega dela so v primerjavi z vedenjem o muzejih ali 
drugih kulturnih ustanovah za širšo javnost še vedno neznanka. Javnost ne pozna naše 
dejavnosti. Gradivo prominentnih kulturnih ustanov, ki bi ga hranili, bi naši 
prepoznavnosti le koristilo, zato ga ni smotrno prepuščati ustanovam, ki so med 
ljudmi bolj prepoznavne. Avtorica ugotavlja, da še nobena od omenjanih kulturnih 

                                                 
3  Našteto je avtorica povzela po članku Jožeta Žontarja (Žontar, 1981,  str. 8), ki pa je to obravnaval le v 

kontekstu arhivske stroke.   
4 Narodna galerija; Moderna galerija; SNG Opera in balet; SNG Drama; Narodna in univerzitetna knjižnica; 

Prirodoslovni muzej; Tehniški muzej Slovenije; Slovenski etnografski muzej; Narodni muzej; Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Muzej novejše zgodovine Slovenije; 
Slovenski gledališki muzej; Slovenski šolski muzej. 
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ustanov ni predala svojega gradiva v ARS in da ga same nezakonito hranijo. Neznanka 
je, do kolikšne mere gre omenjeno neizpolnjevanje pogojev, saj njen članek ne poda 
stanja, v katerem je to gradivo. Še nekaj glede slabih izkušenj: v eni od knjižnic so 
ob selitvi našli gradivo iz 40., 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Pa ni šlo za kakšno 
neznatno količino, morda fascikel ali dva, ki bi se pač lahko založila, temveč za 
skoraj šest tekočih metrov gradiva. Ki ga niso nikoli pogrešali!  

Na koncu le na kratko: morda bo pričujočemu članku očitano, da oživlja 
arhivski fundamentalizem v stilu gesla "Vse arhive v arhive". Nič takega ni bilo namen 
članka. A v Sloveniji imamo arhivsko mrežo, ki je sposobna izvajati varstvo 
arhivskega gradiva prav vseh ustvarjalcev, zato ni potrebno prepuščanje le-tega v 
lastno varstvo nekaterih izbranih. Navajanje razloga za izjeme nima prav nobene 
teže, razen kadar gre za res specifično gradivo. A ker zakonodaja to dopušča, bo 
potrebno dosledno izvajanje (zaenkrat šele predloga) sprememb določil 62. člena 
ZVDAGA. Takrat se bo videlo, kaj bo ostalo od želja po lastnem varstvu arhivskega 
gradiva. 
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SUMMARY 

IN-HOUSE PROTECTION OF ARCHIVES IN CULTURAL INSTITUTIONS? NO! 

The paper deals with reasons under which entities under public law in the field 
of culture could themselves provide protection for their own archives as advocated 
by Mateja Jeraj's paper at the conference last year. It is against the idea of letting 
them follow their intention not to transfer their archives to the competent archival 
institutions and negates the reasons which supposedly speak in their favor.  
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By presenting the work of the Historical Archives in Celje, the paper rejects the 
idea that cultural institutions in the field of culture tend to express their wish not to 
transfer their archives to competent archives. Only three out of 25 institutions in the 
area of the Historical Archives in Celje have done so. 

The author rejects seven arguments stated by Mateja Jeraj in favor of the in-
house protection of archives of cultural institutions. Only the fact that many Slovene 
museums and other cultural institutions were established long before archives does 
not make the first mentioned competent to provide protection of archives properly. 
Many collections kept in museums, galleries or theatres consisting of archives do not 
make these cultural institutions able to process their own archives as well.  
Especially because some of these collections should have been transferred to the 
archives in the first place. The small quantity of documents produced by cultural 
institutions is one reason more to let them provide their protection by themselves, 
says Mateja Jeraj. This argument could be used in a reverse way: if so, why not 
transfer them to the competent archives. The archives could process them and make 
their content accessible through an information system. Collections in cultural 
institutions indeed cannot be used without their documentation, inventory books or 
documentation on accession or borrowed materials, but one has to reject the idea 
that other documentation of the institution can be best used only within the 
premises of institution. Some parts of the documentation may have significance for 
the creator even though the competent archives does not declare it as archives. This 
argument is beyond dispute and such documentation can be kept by the creator. But 
the feeling of attachment to all of its documentation should not be a basis for a 
creator (not only in the field of culture) to avoid the transfer of its archives. Creators 
in the field of culture supposedly protect their documents in the best way possible, 
its popularization and use included. This statement can be negated easily by the fact 
that they do not even mention their archives on their websites nor they mention the 
Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act. 

Mateja Jeraj lists four reasons in favor of the solution that all cultural 
institutions would be obliged to transfer their archives to archival institutions: legal 
aspect; the loss of  significance of the archival institution if not being in position to 
protect these archives; the fact, that almost all cultural institutions do not comply 
with the mentioned Act; destroying the documents in the past and the possibility, 
that these archives would not be included into the informational system of Slovene 
archives. 

Slovene archival network is fully capable to ensure the protection of archives of 
all creators and that is why there is no need to let some of them provide in-house 
protection. But Documents and Archives and Archival Institutions Act gives some of 
them the right to do so and only the strict implementation of the forecoming changes 
of the regulation could make creators to reconsider their view.  

  


