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Izvleček: 

Avtor v prispevku predstavi probleme oblikovanja, razvrščanja in sortiranja podatkov v dveh 
mikroklasifikacijah. Raziskava temelji na izvedenih teoretičnih in praktičnih analizah. Teoretično 
osnovo predstavljajo usmeritve mednarodnega standarda ISAD(g)2. Mikroklasifikacija "vrste arhivskega 
gradiva" predstavlja primer enonivojske mikroklasifikacijske sheme, mikroklasifikacija "nivoji popisa" 
pa primer večnivojske mikroklasifikacijske sheme.  

Analiza njihovih implementacij v več kot 21 arhivskih informacijskih sistemih kaže na odstopanja 
posameznih rešitev od tiste, ki je predvidena v standardu. Razloge za to neusklajenost moramo iskati v 
njihovi močno poudarjeni neposredni informativni vrednosti in njihovi podrejeni poizvedovalni 
vrednosti. Problem, ki se kaže v praksi, pa je, da neusklajena razmerja med informativno in 
poizvedovalno vrednostjo vplivajo na razvrednotenja njihove normativne vrednosti. Vse skupaj pa 
neposredno vplivajo na povečano negentropijo arhivskih informacijskih sistemov.  

Ključne besede: 

mikroklasifikacijske sheme, zajemanje podatkov, sortiranje, razvrščanje, arhivske podatkovne zbirke, 
poizvedovanje, arhivsko gradivo 

Abstract: 

Micro-classifications and their Schemes in Archival Information Systems  

The paper presents the problems of design, classification and sorting of archival data of two micro-
classifications. The research is based on theoretical and practical analyses. The theoretical base is 
represented by directions of the international standard ISAD(g)2. The micro-classification "Types of 
archival material" is a practical example of a single-level scheme, whereas the micro-classification 
"Levels of description" is an example of multi-level scheme.  

The analysis of their implementations in 21 online archival information systems shows a strong 
deviation from theoretical starting points provided in the standard. Reasons for these deviations can be 
found in the over-valued informative value and in the lack of their inquiry-value. Because of that the 
process of devaluation of their authority values can be seen. The negentropy of the archival 
information systems will thus increase. 
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1. UVOD 

Med osnovne arhivske strokovne naloge urejanja in popisovanja arhivskega 
gradiva prištevamo "razvrščanje"1 in "sortiranje"2. Obe aktivnosti se lahko izvajata na 
logičnem nivoju (npr. popisi celotnega arhivskega gradiva, upravljanje elektronskega 
arhivskega gradiva) ali materialnem nivoju (npr. na fizičnem arhivskem gradivu). 
Izvajata se s pomočjo različnih tehnoloških rešitev ali neposredno s človeškimi viri. 
Za pravilno razumevanje in opredeljevanje ciljev, ki jih želimo doseči z 
razvrščanjem, je potrebno poznati klasifikacije3 in njihove klasifikacijske sheme4.  

Znano je, da osnove razvrščanja predstavljajo vnaprej določeni sistemi 
opredeljenih kategorij, ki so organizirane v področja, oddelke, skupine, razrede in 
podrazrede. Vsaka klasifikacija pa mora vsebovati pravila oblikovanja posameznih 
kategorij, vključno z njihovimi natančno določenimi medsebojnimi relacijami ter 
kriteriji razvrščanja (prim.: Šauperl, A.).  

Zakonitosti, ki veljajo za razvrščanje obravnavanih entitet v posamezne 
kategorije, so praviloma formalizirane v obliki opisov ali navodil. Lahko pa so tudi 
drugače opredeljene. Pri tem mora veljati vsaj en pogoj – n=n±0.  

Razvrščene entitete v posamezne kategorije je potrebno v nadaljnjih postopkih 
obdelav urediti po vnaprej določenem kriteriju. To imenujemo sortiranje. Pojem 
"sortiranje" se uporablja za določanje pozicij entitet znotraj posameznih kategorij. 
Zakonitosti "sortiranja" opredelimo z naslednjimi pogoji: n=n+1 (pogoj za naraščajoče 
sortiranje) in n=n-1 (pogoj za padajoče sortiranje). Algoritmi sortiranja so lahko 
različni tako za sortiranje fizičnih kot tudi virtualnih entitet. Ne glede na 
uporabljene algoritme pa velja, da so entitete obdelave pravilno sortirane, če:  

 so besedila urejena od A do Ž ali od Ž do A;  

 so števila razporejena od najmanjšega do največjega ali od največjega do 
najmanjšega; 

 je čas (datum, ura) opredeljen od določene točke v prihodnost ali preteklost po 
časovnih enotah in so entitete razvrščene po tem kriteriju.  

V ta sklop prištevamo tudi sortiranje po barvnih lestvicah, fizičnih velikostih ali 
drugih značilnostih, in to takrat, ko je mogoče entitetam sortiranja dodeliti 
spremenljivke - natančno določene vrednosti iz znanega sistema.  

V arhivski teoriji in praksi predstavlja razvrščanje in sortiranje pomembno 
metodološko sredstvo. To se kaže v segmentu oblikovanja in vzpostavljanja različnih 
arhivskih strokovnih del in opravil. Omenim naj samo oblikovanje popisnih enot, 
ustvarjanje njihovih opisov, določanje avtorstva in skrbništva nad zapisi in arhivskim 
gradivom, ugotavljanje ustreznosti tehnične opremljenosti arhivskega gradiva, 

                                                 
 
1  Pojem "razvrščati" je po SSKJ opredeljen kot: 1. delati, da pride kaj kam tako, da tvori vrsto, vrste; 2. delati, da 

je kaj v določenem zaporedju; 3. določati skupine glede na enake ali podobne lastnosti (prim.: SSKJ). 
2  Pojem "sortirati" je po SSKJ opredeljen kot: večjo količino stvari iste vrste ločevati po kakovosti, značilnosti, 

prebirati (prim.: SSKJ). 
3  Pojem "klasifikacija" opredelimo v arhivski teoriji in praksi kot organiziranje entitet strokovne obdelave v 

kategorije glede na sheme. Te identificirajo, razlikujejo in povezujejo kategorije klasifikacije. Klasificiranje pa 
je proces dodeljevanja oz. razvrščanja entitet v kategorije, ki so označene s klasifikacijskim znakom ali 
poglavjem (prim.: Glossary). 

4  Pojem "klasifikacijska shema" opredelimo kot entiteto, ki na poenostavljen način, a z bistvenimi značilnostmi 
prikazuje zakonitosti izgradnje in uporabe klasifikacije (prim.: SSKJ). 
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preverjanje celovitosti in ohranjenosti arhivskega gradiva in informacij o njem, 
poizvedovanje po arhivskih vsebinah, ugotavljanje uporabnosti in ustreznosti 
zadetkov iz arhivskih informacijskih sistemov itd. Zakonitosti veljajo tudi za 
upravljanje s celotno dokumentacijo in za njihova informativna pomagala pri 
ustvarjalcih ne glede na njihovo pojavnost in tehnološke izvedbe dokumentnih 
sistemov (prim.: Pivk, O.).  

Razumevanje zakonitosti razvrščanja in sortiranja v arhivski teoriji in praksi 
tako predstavlja enega od temeljev preverjanja konsistence v segmentu klasičnega in 
elektronskega arhivskega gradiva, pa tudi v segmentu vsebinskih, kontekstnih in 
tehnoloških metapodatkov. Hkrati s tem zagotavlja tudi aktivnosti sledenja različnim 
vsebinsko-miselnim tokovom znotraj opisov popisnih enot ter njihovih 
komplementarnih kontekstnih vsebin, kar omogoča osnovo dojemanja in razumevanja 
predvsem računalniško podprtih arhivskih informativnih pomagal (prim.: Semlič Rajh, 
Z.). 

V tem kontekstu naj omenim še komplementarne postopke in storitve 
informacijskih sistemov. Mednje prištevamo "preštevanje" oz. ugotavljanje celotnega 
števila rezultatov računalniško podprtih obdelav, referenčno povezovanje vsebinsko 
povezanih popisnih enot, postavljanje točk preverjanja konsistentnosti sistema, 
preverjanje skladnosti zapisanih podatkov sistema itd. Ti postopki so v arhivski teoriji 
in praksi prisotni tako v klasičnem kot tudi elektronskem okolju in neposredno 
podpirajo zagotavljanje razumevanja celovitosti arhivskega gradiva. Zaradi 
obsežnosti obravnavanih problemov in njihove medsebojne povezanosti in 
soodvisnosti se bomo v nadaljevanju omejili le na njihove osnovne zakonitosti v 
segmentu "mikroklasifikacij". 

S pojmom "mikroklasifikacije" opredeljujemo tiste "sezname" vsebin, ki 
opredeljujejo pojavne oblike dokumentov, tehnično opremo, nivoje popisov, vrste 
informativnih pomagal, jezike, pisave, statuse arhivskega gradiva, statuse 
uporabnikov, vrste arhivskih ustanov, vrste uporabe arhivskega gradiva, vrste lokacij 
in tehnične opreme ter podobno. V arhivskih informacijskih sistemih jih običajno 
obravnavamo kot "zaprte nabore" z normativnimi ali psevdonormativnimi vsebinami, 
ki so lahko formalizirane ali pa tudi ne.  

Mikroklasifikacije se od klasifikacij razlikujejo po obsegu in kompleksnosti 
klasifikacijskih shem. Praviloma vsebujejo manjše število kategorij in so slabo 
razvejane. Njihova značilnost pa je tudi, da je v vsaki kategoriji razvrščenih veliko 
število entitet razvrščanja. Posamezne kategorije ali strukture so poimenovane s 
kratkimi imeni in ne vsebujejo posebnih klasifikacijskih oznak. V lokalno ali 
personalno omejenih arhivskih informacijskih sistemih se pojavljajo kot seznami v 
obliki geselnikov. V kompleksnejših arhivskih informacijskih sistemih so to nekoliko 
bolj sistemizirane in kompleksne strukture. Opredeljevati jih je mogoče tako: 

 glede na oblikovanje in organizacijo mikroklasifikacij so njihove sheme lahko 
linearne ali enonivojske (npr.: jeziki), hierarhične ali večnivojske (npr.: nivoji 
popisa);  

 glede na način predstavitve vsebine pa so te lahko enofasetne (npr. nivoji 
popisa) ali večfasetne (npr.: tip gradiva) (prim.: Novak, M. 2007, str. 181–187).  

S stališča uporabniških vmesnikov so te izvedene največkrat v obliki "besedilnih 
polj" in "polj s seznami". 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA 

Mikroklasifikacije imajo v različnih sistemih obravnavanja arhivskega gradiva 
različne funkcije. V klasičnih arhivskih sistemih, kjer med elementi popisovanja ni 
mogoče vzpostaviti relacijskih razmerij, je njihova funkcija predvsem informativna. 
V teh primerih je tudi njihova izvedba običajno v obliki prostega besedila, ki ga je 
potrebno neposredno zajemati. Njihove vrednosti so sicer bolj ali manj ohlapno 
normirane, a v okviru informacijskega sistema te praviloma niso formalizirane.  

V relacijskih računalniško podprtih sistemih pa tovrstne klasifikacije dobivajo 
ob osnovni informativni funkciji še poizvedovalno funkcijo. Z njeno pomočjo lahko 
omejimo tiste zapise, ki v iskalnem nizu zadoščajo kriterijem poizvedovanja. Zaradi 
poizvedovalne funkcije morajo biti vrednosti kategorij normirane. To se običajno 
dosega s pomočjo polj s seznami, spustnimi meniji, izbirnimi gumbi ali potrditvenimi 
polji. Res pa je tudi, da njihove vrednosti pogosto ostajajo na nivoju splošnega 
sporazumevanja in le v redkih primerih preidejo na nivo formaliziranih vsebin. 

Načrtovalci sodobnih arhivskih informacijskih sistemov želijo zagotoviti z 
uporabo mikroklasifikacij:  

 natančnost opredeljevanja vsebin na podlagi normativnih vrednosti,  

 visoko stopnjo pravilnosti zajetih zapisov,  

 njihovo strojno podprto primerljivost, 

 poenostavljanje postopkov poizvedovanja, 

 lažje prevajanje poimenovanj posameznih kategorij, 

 natančnost pri opredeljevanju iskalnih zahtevkov.  

Pri organiziranju posameznih mikroklasifikacij, vključno s poimenovanji in 
definicijami vsebin posameznih kategorij, prihaja v praksi do različnih vsebinskih, 
logičnih in tudi tehnološko-tehničnih problemov ter s tem povezanih rešitev. Te se v 
nadaljevanju neposredno odražajo tako pri razvrščanju kot tudi pri sortiranju entitet 
arhivske strokovne obravnave. Omenjeno neskladje ima več vzrokov. Izpostavimo naj 
samo:  

 relativno ohlapne definicije na nivoju mednarodnih arhivskih strokovnih 
standardov, 

 različne nacionalne in lokalne ter individualne strokovne prakse,  

 različnost ciljev obravnavanja arhivskega gradiva in drugih s tem povezanih 
entitet v arhivskih informacijskih sistemih,  

 pomanjkanje teoretičnih raziskav s področja razvrščanja entitet strokovne 
obdelave, kriterijev njihovega razvrščanja, implementiranih klasifikacijskih 
shem itd.,  

 omejeno poznavanje zakonitosti izgradnje mikroklasifikacij in zakonitosti 
delovanja orodij za izgradnjo podatkovnih zbirk itd.  

Omenjeni parametri neposredno vplivajo na izgradnjo tovrstnih klasifikacijskih 
shem. Pojavljajo se v različnih kombinacijah in z različnimi težišči. Končni produkti 
razvrščanja po sicer primerljivih kriterijih so lahko v različnih sistemih tudi 
diametralno nasprotni in med sabo pogosto slabo ali celo neprimerljivi.  

 108



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 12(2013) 

Glede na to, da so problemi mikroklasifikacij predvsem vsebinski oz. arhivsko-
strokovni ter semantični, jih je mogoče v praksi zaznati šele ob primerjalnih 
poizvedovanjih. Resne probleme pa pričakujemo ob vključevanju vsebinsko 
nekompatibilnih arhivskih informacijskih sistemov v različne metapodatkovne zbirke 
o arhivskem gradivu in njihove ali druge metapodatkovne iskalnike.  

Posamezne mikroklasifikacije je potrebno obravnavati tudi v odnosu do drugih 
tovrstnih rešitev. Kot primer zahtevnejšega povezovanja vsebin predstavlja uporaba 
mikroklasifikacije "nivo popisa" v odnosu do mikroklasifikacije "zvrst arhivskega 
gradiva"; mikroklasifikacija "zvrst arhivskega gradiva" do "količine in obsega" 
arhivskega gradiva. Kljub temu da vrednosti mikroklasifikacij opredeljuje standard 
ISAD(g)2 in se na nivoju prevodov standardov te ne razlikujejo, so njihove 
implementacije v posamezne podatkovne zbirke zelo različne (prim.: Novak, M. 
2012).  

Na podlagi zgornjih izhodišč moremo povzeti naslednje arhivske strokovne 
probleme opredeljevanja mikroklasifikacij: 

 problem opredeljevanja namena in cilja implementacije posameznih 
mikroklasifikacij v arhivske informacijske sisteme; 

 problem opredeljevanja imen posameznih kategorij znotraj mikroklasifikacij; 

 problem ustreznega opredeljevanja vsebin posameznih kategorij znotraj 
mikroklasifikacij; 

 problem implementacije metod razvrščanja vsebin na podlagi sprejetih 
mikroklasifikacij; 

 problem ugotavljanja relacij in vsebin znotraj posameznih klasifikacij ter v 
odnosu do drugih podatkovnih struktur znotraj entitet arhivske strokovne 
obdelave (npr. opisa popisne enote).  

 

V nadaljevanju bomo obravnavali dva primera uporabe mikroklasifikacij:  

 primer enonivojske mikroklasifikacije, ki se nanaša na vrsto arhivskega gradiva; 

 primer večnivojske ali hierarhične mikroklasifikacije, ki se nanaša na 
razvrščanje opisov popisnih enot v nivoje.  

Ob tem se bomo omejili predvsem na logiko delovanja in razumevanja vsebin 
posameznih tipov mikroklasifikacij v odnosu do z njimi povezanih pojavnih oblik 
mikroklasifikacij in arhivske strokovne probleme, ki so s tem povezani.  

  

3. MIKROKLASIFIKACIJA "VRSTA ARHIVSKEGA GRADIVA" 

Mikroklasifikacija "vrsta arhivskega gradiva" je po svojih osnovnih značilnostih 
dokaj enostavna enonivojska klasifikacija, kjer so vsebine kategorij opredeljene z 
eno- ali večfasetnimi podatkovnimi strukturami. Njena neposredna informativna 
funkcija se nanaša na pojavno obliko nosilca in zapisa popisne enote ter s tem 
povezano tehnologijo za interpretacijo določenih nosilcev in njihovih zapisov. Ta se 
pojavlja tako v klasičnih kot tudi elektronsko podprtih arhivskih sistemih.  

Obravnavana klasifikacija ima ob neposredni tudi različne posredne 
informativne funkcije. Te se kažejo v arhivskih materialno-tehničnih zahtevah 
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dolgoročne hrambe nosilcev in zapisov ter pri omejitvah uporabe zaradi tehnično–
tehnoloških omejitev nosilcev, zapisov in tehnoloških sredstev za njihovo 
interpretacijo.  

Njene poizvedovalne funkcije pa se nanašajo predvsem na omejevanje števila 
zadetkov pri obsežnih ali ciljno naravnanih poizvedbah.  

Z vsebinskega stališča je ta mikroklasifikacija implementirana na podlagi 
zahteve standarda ISAD(g)2, točka 3.4.4: Fizične značilnosti in tehnološke zahteve5. 
V tej zvezi standard predvideva, da morajo biti podani podatki o vseh pomembnih 
pojavnih oblikah ali tehničnih zahtevah, ki vplivajo na uporabo popisne enote. Za 
doseganje tega cilja velja pravilo, da je potrebno izpostaviti vse pomembne fizične 
pogoje, kot so zahteve po zaščiti, ki vplivajo na uporabo popisne enote. Enako velja 
za vse programske in/ali strojne zahteve za dostop do te popisne enote.  

Analiza izvedenih aplikacij te vrste mikroklasifikacije v nadaljevanju 
obravnavanih arhivskih informacijskih sistemih pokaže, da ima svojo osnovo dejansko 
v definiciji pojma "medij"6, kot ga določa standard ISAD(g)2. 

Analiza vsebine standarda ISAD(g)2 dalje pokaže, da obravnavana 
mikroklasifikacija ni predvidena v njegovi standardni podatkovni strukturi. Na drugi 
strani pa je njena implementacija v različne arhivske informacijske sisteme zelo 
dosledna in izvedena na različne načine. Če obravnavano klasifikacijo postavimo v 
relacijo do elementa popisa količina in obseg arhivskega gradiva, potem v sodobnih 
arhivskih informacijskih sistemih v veliki meri izgubi svojo informativno funkcijo. 
Izgubo informativne funkcije pa v veliki meri kompenzira s poizvedovalno funkcijo. 
Slednja sčasoma in s povečanjem obsega opisov popisnih enot zelo pridobiva na 
pomenu.  

Obravnavana mikroklasifikacija se kratkoročno praviloma ne spreminja, a je 
dolgoročno odprta, kar pomeni, da se bodo skozi čas dodajale nove vrednosti in s tem 
tudi nove kategorije. Dopolnitve bodo morale biti izvedene na podlagi splošnega 
tehnološkega razvoja družbe in uravnotežene implementacije novejših nosilcev 
podatkov in novih oblik zapisov sistemov upravljanja z dokumentacijo pri 
ustvarjalcih.  

Druga pomembna značilnost te mikroklasifikacije je, da odraža stanje in 
značilnosti arhivskega gradiva posameznega arhiva, zato ni za pričakovati, da bi se 
tovrstna klasifikacija lahko popolnoma poenotila in zaprla za določen čas in prostor. 
Večja verjetnost je tako, da se bo razvila v standardizirano obliko z zelo širokim 
naborom vrednosti, ki jih bodo posamezni sistemi lahko integrirali glede na 
značilnosti arhivskega gradiva posameznih arhivskih ustanov.  

Na podlagi spremembe njenega ponderja iz informativne na poizvedovalno 
funkcijo pa bo potrebno nadgraditi samo pojavno obliko mikroklasifikacije in metode 
dodeljevanja vrednosti v posamezne kategorije. Smeri razvoja te vrste klasifikacije 
kažeta hrvaški in ameriški primer.  

                                                 
 
5  Namen te točke je: "… to provide information about any important physical characteristics or technical 

requirements that affect use of the unit of description. Za doseganje tega namena velja naslednje pravilo: 
Indicate any important physical conditions, such as preservation requirements, that affect the use of the unit of 
description. Note any software and/or hardware required to access the unit of description." (prim.: ISAD(g)2, 
str. 29). 

6  Pojem medij (angl. Medium) je v standardu opredeljen kot "…. the physical material, container, and/or carrier 
in or on which information is recorded (i.e., clay tablet, papyrus, paper, parchment, film, magnetic tape)". 

 110



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 12(2013) 

Smer razvoja v hierarhično večfasetno mikroklasifikacijsko shemo, ki je 
implementirana v sistemu ARHiNET (prim.: Arhinet), je arhivskim strokovnim 
delavcem blizu. Zaradi tega bi jo bilo mogoče v praksi hitro implementirati. Problem, 
ki bi ga v tem primeru bilo potrebno rešiti, predstavlja sistemizacija odnosov med 
vrsto in podvrsto. Drugi problem pa predstavlja konsistenca dodeljevanja posameznih 
vrednosti njihovim nadrejenim vrednostim.  

Na drugi strani pa ima enonivojska večfasetna shema, ki je implementirana v 
klasifikaciji sistema Online Public Access v NARA (prim.: OPA), jasneje opredeljene 
vrednosti "Type of Archival Materials" v odnosu do "File Format of Archival Materials", 
ki skupaj delujeta kot faseti. To pomeni, da je njun medsebojni odnos dokaj odprt in 
dolgoročno robusten. Kljub temu bi ga bilo potrebno za evropske potrebe še dopolniti 
z nekateri pojavnimi oblikami arhivskega gradiva in s programsko podprtimi pravili 
njunega povezovanja in izdelave faset.  

Kljub različnim praktičnim rešitvam in njenim teoretičnim zahtevam glede 
vzpostavitve večnivojske in večfasetne klasifikacijske sheme mikroklasifikacije "vrsta 
arhivskega gradiva" ostaja še naprej odprto vprašanje glede njene univerzalne oblike. 
Z veliko gotovostjo pa lahko zatrdimo, da bi relativno visok strokovni standard 
pomenila že enonivojska večfasetna shema.  

 

4. MIKROKLASIFIKACIJA "NIVO POPISA" 

Mednarodni arhivski standard ISAD(g)2 opredeljuje nivoje popisovanja kot 
obvezne elemente opisov popisnih enot. S praktičnega arhivskega strokovnega 
stališča – pa tudi s stališča informacijskih sistemov – so tudi te vrednosti opredeljene 
kot mikroklasifikacije. Arhivski strokovni delavci pri popisovanju dejansko razvrščajo 
popisne enote oz. njihove opise v kategorije, ki so opredeljene kot nivoji popisov. Ti 
neposredno določajo položaj opisov arhivskega gradiva v strukturi popisnih enot 
znotraj celote arhivskega gradiva enega ustvarjalca. Prav zaradi tega klasifikacija 
temelji na večnivojski klasifikacijski shemi. Vsebine kategorij pa so opredeljene z 
enofasetnimi podatkovnimi strukturami.  

Njena neposredna informativna funkcija se nanaša na nivo popisovanja. 
Izražena je kot logična entiteta, ki se lahko odraža tudi v različnih fizičnih pojavnih 
oblikah. Omenim naj samo srajčke oz. mape zadev na nivoju popisa "file", 
registraturne fascikle na nivoju popisa serij ali podserij itd. V primeru, da ima 
obravnavana mikroklasifikacija vgrajene nadrejene kategorije, se te odražajo kot 
realne ali organizacijske entitete. V preteklih arhivskih praksah popisovanja 
arhivskega gradiva so bili podatki o nivoju popisa arhivskega gradiva navedeni npr. v 
naslovih poglavij informativnih pomagal. To pomeni, da je bila njihova informativna 
funkcija veliko pomembnejša kot poizvedovalna, ki se je v praksi izražala le skozi 
izvedena kazala informativnih pomagal.  

Z razvojem elektronsko podprtih arhivskih informacijskih sistemov se je 
spremenilo njeno težišče. V ospredje je stopila njena poizvedovalna funkcija. Nanaša 
se predvsem na omejevanje števila zadetkov pri obsežnih ali ciljno naravnanih 
poizvedbah. V tem moremo tudi iskati njen status obveznega elementa popisa v 
standardu ISAD(g)2.  

Kategorije obravnavane mikroklasifikacije, ki se nanašajo na arhivsko gradivo, 
so poimenovane kot: fondi (angl. Fonds), podfondi (angl. Sub-fonds), serije (angl. 
Series), podserije (angl. Sub-series), združeni dokumenti (angl. File) in kos (angl. 
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Item) (prim.: ISAD(g)2, str. 16). Tem nadrejene kategorije so v mnogih informacijskih 
sistemih: skupine fondov, organizacijske enote, arhiv, skupina arhivov, skupine 
arhivskega gradiva itd.  

V nadaljevanju se bomo omejili le na razvrščanje opisov popisnih enot v tiste 
elemente obravnavane klasifikacije, ki so določeni v standardu ISAD(g)2, in se 
neposredno nanašajo na arhivsko gradivo. Pri tem bomo posvetili posebno pozornost 
načelom delitve za vsak nivo popisa. Izhodišče razvrščanja opisov popisnih enot v 
kategorije te klasifikacije predstavlja načelo delitve realnega obstoja popisne enote. 
Vsaka popisna enota7 mora obsegati eno ali več entitet, katerih vsebine so lahko 
predmet razvrščanja po nivojih8.  

Izhodiščna enota razvrščanja opisov popisnih enot je "arhivski fond". Načela 
razvrščanja teh entitet v "kategorijo fondi" temeljijo na definiciji pojma "arhivski 
fond"9. Ob doslednem upoštevanju terminološke opredelitve tega pojma izhaja, da je 
opise ohranjenega arhivskega gradiva mogoče razvrščati v skladu s to klasifikacijo le 
za tiste celote, ki so nastale na podlagi provenienčnega principa. Tako lahko v 
kategorijo "fondi" razvrščamo vse celote arhivskega gradiva (fonde), ki so jih ustvarile 
korporacije ali fizične osebe – ustvarjalci. Teoretični in s tem tudi praktični arhivski 
strokovni problem razvrščanja gradiva v to kategorijo predstavlja tisto arhivsko 
gradivo, ki ga opredeljujemo kot "arhivske zbirke" 10 . Te nastanejo na podlagi 
pertinenčnega principa.  

Obstoječa praksa razvrščanja arhivskih zbirk v kategorijo "fondi" je izvedena po 
inerciji razvrščanja tovrstnega gradiva iz preteklosti, ko je bila namera, da se 
arhivske zbirke izpostavi kot pomembne celote arhivskega gradiva. V sodobni praksi 
razvrščanja tega gradiva pa kmalu naletimo na praktične probleme, še posebej, če to 
želimo izvesti v skladu z arhivskim strokovnim standardom.  

Razvrščanje arhivskih zbirk v nivoje popisovanja lahko interpretiramo in 
izvedemo na več načinov:  

 Arhivsko zbirko ustvari ustvarjalec (oseba, družina ali korporacija). Ta sicer 
ustvarja arhivsko gradivo po provenienčnem principu in ga je mogoče razvrstiti 
v kategorijo "fondi". V tem primeru je logično, da gradivo, ki nastane po 
pertinenčnem principu, v skladu z načeli delitve opredelimo kot serijo znotraj 
tega fonda. Na ta način bi tisto gradivo, ki je bilo zbrano na podlagi 
pertinenčnega principa, dobilo ustreznejši kontekst glede na ustvarjalca in 
njegove predhodnike. Hkrati pa bi izgubilo obstoječi status, saj bi bilo potrebno 
vse arhivske zbirke opredeliti v odnosu do arhivskih fondov kot hierarhično 
podrejene entitete. 

                                                 
 
7  Pojem "popisna enota" (angl. Unit of description) je v standardu opredeljena kot "…a document or set of 

documents in any physical form, treated as an entity, and as such, forming the basis of a single description" 
(ISAD(g)2, str. 11). 

8 Iz definicije izhaja, da ni mogoče razvrščati tistih opisov popisnih enot, ki so obstajale v preteklosti in so bile v 
procesih arhivskih strokovnih opravil izločene. Razvrščanje popisnih enot v nivoje pa je kompleksno tudi za 
ohranjeno arhivsko gradivo (prim.: Glossary).  

9  Fond (angl. Fonds) je opredeljen z entiteto arhivske strokovne obravnave "fond" in je definiran kot "… the whole 
of the records, regardless of form or medium, organically created and/or accumulated and used by a particular 
person, family, or corporate body in the course of that creator's activities and functions" (ISAD(g)2, str. 10). 

10  Arhivska zbirka (angl. Collection) je v ISAD(g)2 standardu opredeljena kot "… an artificial assemblage of 
documents accumulated on the basis of some common characteristic without regard to the provenance of those 
documents. Not to be confused with an archival fonds" (ISAD(g)2, str. 10). 
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 V obravnavani mikroklasifikaciji je potrebno opredeliti posebno kategorijo 
"zbirke". V njo bi razvrščali gradivo, ki je bilo zbrano na podlagi pertinenčnega 
principa (prim.: OPA in LAC). Na ta način bi rešili problem v zvezi z 
razvrščanjem zbirk v nižje popisne nivoje, hkrati pa bi tovrstno gradivo ohranilo 
obstoječ status.  

 Čeprav arhivske zbirke ustvarjajo različni ustvarjalci, še posebej arhivske 
ustanove ali njihovi predhodniki, te razvrščamo v mikroklasifikaciji v kategorijo 
"fondi" in jih popišemo na nivoju fonda. Predpogoj pa je, da kategorijo "fondi" 
natančneje poimenujemo in pri tem uporabimo pripono "zbirka". Na primer: 
fond/[zbirka] (prim.: SIRAnet).  

Problem razvrščanja arhivskega gradiva, ki je bilo zbrano že pri ustvarjalcu na 
podlagi pertinenčnega principa, moremo najti tudi na nižjih nivojih popisov. V skladu 
s principi večnivojskega popisovanja ga je potrebno razvrstiti v kategorijo serije, 
podserije ali celo združenih dokumentov. Pri tem je potrebno v naslovu popisne 
enote dosledno dodati predpono "zbirka".  

Kategorija "podfondi" (angl. Subfonds) temelji na opredeljevanju vsebine pojma 
podfond11. Podfond je opredeljen na podlagi organizacijske strukture ustvarjalca in 
konteksta nastanka njegovega arhivskega gradiva. Pri tem je pomembno, da se 
opredeljene celote podfondov obravnava v skladu s provenienčnim principom. Iz tega 
izhaja logično spoznanje, da obsežnejše popisne enote, ki so nastale na podlagi 
pertinenčnega principa in bi jih bilo mogoče opredeliti kot podfonde ali podzbirke, 
moremo v skladu s to doktrino razvrščanja opredeliti le kot serije, podserije ali 
združene dokumente.  

Kategorija "serije"12 (angl. Series) temelji na opredelitvi vsebine pojma serija. 
Ta je kot entiteta arhivskega strokovnega dela opredeljena na podlagi sistema 
odlaganja gradiva pri ustvarjalcih in na podlagi kriterija, ki opredeljuje določeno 
pojavno obliko sestavnih delov serije.  

Arhivski strokovni delavci pridejo na nivoju serij v neposredno korelacijo do 
logično vsebinskih celot arhivskega gradiva pri ustvarjalcih. Mapiranje serij 
arhivskega gradiva ustvarjalcev mora biti izvedeno neposredno na razrede 
klasifikacijskih načrtov, ki so bili implementirani v sistemih za odlaganje dokumentov 
pri ustvarjalcih. Pri tem velja tudi obratna relacija. Vsak zaključen razred iz 
klasifikacijskega načrta pri ustvarjalcu je unikatna serija arhivskega gradiva v okviru 
arhivskega informacijskega sistema. Logično je tudi, da se zato vsaka vsebinska 
sprememba klasifikacijskega načrta odraža kot posebna serija, s potrebnimi 
vsebinskimi metapodatki, ki jasno določajo njeno unikatnost. 

Gradivo, ki ni bilo odloženo po klasifikacijskem načrtu in na njem niso možni 
arhivski strokovni posegi razen vzpostavitve prvotne ureditve, je potrebno razvrstiti 
na nivo serije. Takšni primeri so npr. kartoteke s kartotečnimi listi, mikrofilmi s 

                                                 
 
11  Podfond je definiran kot "… a subdivision of a fonds containing a body of related records corresponding to 

administrative subdivisions in the originating agency or organization or, when that is not possible, to 
geographical, chronological, functional, or similar groupings of the material itself. When the creating body has a 
complex hierarchical structure, each sub-fonds has as many subordinate sub-fonds as are necessary to reflect 
the levels of the hierarchical structure of the primary subordinate administrative unit" (ISADg2, str. 11). 

12  V standardu je opredeljena kot "…documents arranged in accordance with a filing system or maintained as a unit 
because they result from the same accumulation or filing process, or the same activity; have a particular form; 
or because of some other relationship arising out of their creation, receipt, or use. A series is also known as a 
records series" (ISADg2, str. 10).  
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posnetki arhivskega gradiva, celota kosovnic na pavs papirju ali ozolitu, zbirka 
podatkov v elektronskem delovodniku itd. V primeru podrobnejšega popisa je te 
potrebno razvrščati v nivoje podserij oz. dokumentov (angl. Item). Pri tem pojavna 
oblika oz. nosilec zapisa popisne enote ne sme biti glavno načelo delitve. Tipičen 
primer predstavlja mikrofilmano vsebino zadeve na mikrofišu. Tako popisno enoto je 
potrebno v skladu z zgornjimi izhodišči razvrstiti v nivo združenih dokumentov (angl. 
File).  

Serijam podrejeni nivoji opisov popisnih enot so "podserije" (angl. Subseries). 
Te s stališča razvrščanja tvorijo kategorijo "podserije". Kategorija je opredeljena na 
podoben način kot kategorija "serije". Kategorija "podserije" je vedno podrejena 
kategoriji "serije". Logično vsebinsko je povezana s posameznim klasifikacijskim 
znakom podrazreda ali podskupine v okviru natančno določenega oz. veljavnega 
klasifikacijskega načrta odlaganja pri ustvarjalcu. Ker se vsebine kategorij in 
klasifikacijskih znakov pri ustvarjalcu skozi čas spreminjajo, je potrebno to tudi tukaj 
upoštevati pri poimenovanju nivoja popisa serija oz. podserija. Naslov serije oz. 
podserije je potrebno opredeliti glede na skupne oz. posamezne klasifikacijske znake 
in ga v skladu s pravili izdelave naslova dodatno omejiti s časovnim obdobjem 
veljavnosti opredeljene skupine ali posameznega klasifikacijskega znaka pri 
ustvarjalcu (prim.: Zajšek).  

V kategorijo "združeni dokumenti"13 (angl. File) razvrščamo opise popisnih enot, 
ki so nastali kot spis, zadeva ali dosje, bodisi zaradi poslovanja pri ustvarjalcu ali v 
procesu arhivskega urejanja. Posamezne entitete se nanašajo na isto zadevo, 
dejavnost ali poslovanje. Združeni dokumenti so običajno osnovna enota, ki je 
podrejena seriji ali podseriji, redkeje nivoju fonda ali podfonda. Načelo delitve v to 
kategorijo izhaja iz vsebine in iz postopka, v katerem je ta enota nastala. Pojavna 
oblika združenih dokumentov lahko predstavlja le korektivni element razvrščanja. 
Probleme, ki se pojavljajo pri razvrščanju v to kategorijo, lahko opredelimo kot 
problem razvrščanja "združenih dokumentov v združenih dokumentih". Tak primer 
predstavljajo elektronska sporočila z vsebovanimi oz. priloženimi drugimi 
elektronskimi sporočili. Rešitev je kompleksna in jo je potrebno iskati v kombinaciji 
med razvrščanjem v nivoje in metodami vzpostavljanja potrebnih referenc med opisi 
popisnih enot glede na njihov prvotni izvor.  

V kategorijo "kos" 14  (angl. Item) razvrščamo opise tistih popisnih enot, ki 
predstavljajo najmanjšo, nedeljivo arhivsko enoto, npr. pismo, memorandum, 
poročilo, fotografijo, tonski zapis. Za to kategorijo veljata dve načeli delitve. Po 
prvem načelu v to kategorijo razvrščamo tiste entitete, ki jih je mogoče opredeliti 
glede vsebine in pojavne oblike. Po drugem načelu pa morajo biti te entitete sestavni 
deli združenih dokumentov, če gre za gradivo, ki je zbrano po provenienčnem 
principu. Če pa je bilo zbrano po pertinenčnem principu ali popisne enote niso bile 
neposredni predmet postopka pri ustvarjalcu ali v arhivu (npr. mikrofilmski trak, 
kartoteka, elektronski delovodnik itd.), so to lahko podrejene entitete serij oz. 
podserij. Pogoj za tako opredelitev je, da na teh popisnih enotah ni bilo izvedeno 

                                                 
 
13  V standardu je opredeljena kot … organized unit of documents grouped together either for current use by the 

creator or in the process of archival arrangement, because they relate to the same subject, activity, or 
transaction. A file is usually the basic unit within a record series (ISADg2, str. 10). 

14  V standardu je opredeljena kot … the smallest intellectually indivisible archival unit, e.g., a letter, 
memorandum, report, photograph, sound recording (ISADg2, str. 11). 
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vsebinsko urejanje. Če pa so bile arhivsko strokovno obravnavane, pa so to podrejene 
entitete nivoja združenih dokumentov v skladu z definicijo pojma "file".  

Osnovna pravila podrejanja nivojev popisov in s tem tudi načel delitve opisov 
popisnih enot v mikroklasifikacijo "nivoji popisov" je potrebno ob programsko 
opredeljenih zakonitostih nadgraditi z arhivskimi strokovnimi pravili. Slednje pa 
standardizirati vsaj na nacionalnem nivoju. 

Podobno kot pri predhodni mikroklasifikaciji lahko tudi pri tej ugotavljamo 
njeno dvojno funkcijo – informativno in poizvedovalno. Pri tem se težišče 
pomembnosti v sodobnih arhivskih informacijskih sistemih prestavlja iz njene 
informativne v poizvedovalno funkcijo. Kljub temu, da klasifikacijska shema te 
mikroklasifikacije ni obsežna, bo potrebno nadgraditi metode dodeljevanja v 
kategorije, predvsem pa načela delitve v posamezne kategorije. Glede tipa 
mikroklasifikacije lahko ugotovimo, da hierarhična in enofasetna mikroklasifikacijska 
shema zadošča zahtevam po normativni opredelitvi nivojev opisov popisnih enot.  

 

5. IMPLEMENTACIJE MIKROKLASIFIKACIJSKIH SHEM V RAZLIČNIH AIS 

Za potrebe te raziskave je bila izvedena analiza mikroklasifikacije "nivo popisa" 
in mikroklasifikacije "vrsta arhivskega gradiva". Analiza je bila opravljena za izbrane 
arhivske informacijske sisteme, ki so dostopni preko spleta in imajo sistemsko 
implementirani obravnavani mikroklasifikaciji.  

V izboru se nahajajo tisti sistemi, ki so implementirani v profesionalnih 
arhivskih ustanovah iz Avstrije, Hrvaške, Kanade, Luksemburga, Nizozemske, 
Slovenije, Švice in Združenih držav Amerike in hranijo arhivsko gradivo ustvarjalcev 
regionalnega pomena in višje.  

  Mikroklasifikacijska shema: 

Arh. 
sistem 

Nivo popisa Vrste arhivskega gradiva 

AIS OeStA 

Akt, Archiv (ÖStA), Abteilung, 
Unterabteilung (wird nicht 
verwendet), Bestandsgruppe, 
Bestand, Teilbestand, Serie, 
Unterserie, Geschäftsbücher 
(Indizes, Protokolle, 
Karteien), Karton (Faszikel), 
Akt (Sammelakt, Grundzahl., 
Konvolut, Dossier, File), 
Einzelstück (digitales 
Objekt), Einzelstück 
(Aktenstück, Bild, Karte, 
Urkunde) 

Akten, Akten und Geschäftsbücher, 
Ansichtskarten, Audio, Bildliche 
Darstellung (Zeichnung, Aquarell 
usw.), Brief, Buch, CD, Digitale 
Fotografie, Druck, DVD, Film, 
Flugschrift, Fotografie, 
Geschäftsbücher, Handschriften, 
Handschrift (gebunden), Index, 
Karte, Kartei, Litographie, Patent, 
Plan, Protokoll, Urkunde, 
Verschiedene Archivalientypen ohne 
genauere, Spezifizierung, 
Videokassette VHS 

ANLUX 

Archive, Grupe de fonds / 
Bestandgruppe, Fonds, Sous-
fonds, Série, Sous-série, 
Dossier, Sous-dossier, 
Document, Ragistre / Register, 
Entree d'index, Zonede 
travail, Departement  
 

Acte/document, Affishe, Article de 
presse, Atlas, Audio, Calendrier, 
Carte, Carte postale, Cartularie, 
Charte, Copie numerique, Dessin, 
Diapositive, Facsimile, Film Image, 
Instrumentum publicum, Lettre, Livre 
de correspondance,Microfilm, 
Minutes, Photo, Plan, Plaque de 
verre / Negative, Registre, Vue 

ARHINET 
Fond, Zbirka, Podfond, Serija, 
Podserija, Dosje, Predmet, 
Komad, Analitički komad 

– Vrsta: Tekstualni zapisi, Grafični 
listi, Fotografije, Kartografsko 
gradivo, Planovi i nacrti, Pokretne 
slike, Muzikalije, Elektroniški 
zapisi, Objekti. 
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- Podvrsta: Arhitektonski nacrt, 
Atlas, Bakrorez, Crtež, Dijagram, 
Dokument, Film, Font, Fototisk, 
Globus, Grafički prikaz, Igra, 
Isprave, Knjige, Linorez, 
Litografija, Mješano, Model, Mrežni 
sustav, Nadorez, Neodređeno, Ostalo, 
Otisak, Plakati, Plan, Podaci, 
Pregled, Položajni nacrt, poprečni 
presjek, Prezentacijski list, 
Program, Razglednice, Tukopisi, 
Sitni tisak, Skica, Slika, Spisi, 
Tehnički nacrt, Tlocrt, Videosnimka, 
Vizualna projekcija, Zemljopisna 
karta, Zvuk 

ARS 
Arhiv, Skupina fondov, Fond, 
Podfond, Serija, Podserija, 
Združeni dokumenti, Dokument, 
Slika 

Arhitekturne in tehnološke risbe, 
Časopisno gradivo, Elektronsko 
gradivo, Filmsko gradivo, Grafično 
gradivo, Kartografsko gradivo, 
Listinsko gradivo, Muzikalije, 
Rokopisno gradivo, Tiski, Zvočni 
zapisi 

BAR 
Archiv, Hauptabteilung, 
Beständeserie, Bestand, 
Teilbestand, Akzession, Serie, 
Dossier, Subdossier, Dokument 

Papir, Analog audio-visuel, Digital 

BBB 

Institution, Bereich, Fonds, 
Klasse, Bestand, Teilbestand / 
Kapitel, Serie, Konvolut/ 
Codices/ Bände, Akten/ 
Dossier/ Graphik/ Bandteil/ 
Korrespondenz, Codex 
Produktionseinheit, Codex 
Inhalt, Zusätzliches Bild, 
Weitere Daten 

Audio / Ton, Bild, Film, Multimedia, 
Objekt, Plan, Schriftdokument 

DAVEL 

Archives, Section, Sous-
section, Fonds, Sous-fonds, 
Sous-sous-fonds, Série, Sous-
série, Sous-sous-série, 
Dossier, Sous-dossier, Sous-
sous-dossier, Pièce, Passe-
partout, xx-Fonds/Admin, xx-
Atelier de restauration 

1 boite, 1 volume 

DICS 
Archives, Département, Fonds, 
Sous-Fonds, Série, Sous-série, 
ss-série, sss-série, 
Actes/Dossier, Pièce 

Acte, Actes/documents, Audio, Film, 
Image, Plan 

LAC Fonds/Collections, Series, 
Files; Item, Accession 

Architectural and technical 
drawings, Art, Film and Videos, Map 
and cartographical material, 
Photographic material, Stamps and 
postal material, Sound recordings, 
Textual material 

LIAS 

Root, Archiefinstelling, 
Subarchiefinstelling, Fonds, 
Subfonds, Archief, 
Deelarchief, Afdeling, 
Onderafdeling, Rubriek, 
Subrubriek, Reeks - 
meervoudige beschrijving, 
Reeks, Deelreeks - meervoudige 
beschrijving, Deelreeks, 
Bestanddeel - meervoudige 
beschrijving, Bestanddeel, 
Subbestanddeel - meervoudige 
beschrijving, Subbestanddeel, 
Stuk, Digitaal stuk 

Dia, Digitale drager, Film, 
Microfilm, Papir, Perkament, Textil, 
Video 
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OPA Record Group15, Collection16, 
Series, File, Item 

- Type of Archival Materials: 
Architectural and Engineering 
Drawings, Artifacts, Data Files, 
Maps and Charts, Moving Images, 
Photographs and other Graphic 
Materials, Sound Recordings, Textual 
Records, Web Pages 
- File Format of Archival Materials: 
ASCII Text, Audio Visual (Real Madia 
Video Stream, Audio Visual File 
(AVI), Audio Visual File (MOV), 
Audio Visual File (MP4), Audio 
Visual File (WMV), Image (BMP), 
Image (GIF), Image (JPG), MS Excel 
Spreadsheet, Microsoft PowerPoint 
Document, Microsoft Word Document, 
Portable Document File (PDF), Sound 
File (MP3), Sound File (WAV), World 
Wide Web Page 

Query 
SBS 

Archiv, Abteilung, Fonds, 
Bestand, Serie, Dossier, 
Dokument 

Akte, Bewegtbild (Film), Bild, 
Digitales Speichermedium, 
Drucksache, Gegenstand, Mikroform, 
Plan, Tonaufzeichning, Urkunde 

SAZH 
Archiv, Abteilung, 
Unterabteilung, Gruppe, 
Bestand, Teilbestand, Serie, 
Dossier, Dokument 

Akten, Amtliche Druckschriften, 
Druckschriften (auserhalb der 
Stadtverwaltung), Filme (Spielfilme, 
Dokumentarfilme), Fotografien, 
Fotographien, Gegenstände 
(dreidimensionale); Gemälde-
Grafiken-Zeichnungen, Kontrolle-
Kartei-Register-Kopierbücher-
Rechnungsbücher, Mikrofichen, Mikro-
filme, Plakate, Pläne, Protokolle, 
Urkunden, Zeitunsausschnitte-
Pressedokumentation 

SIRAnet 

Skupina arhivov, Arhiv, 
Organizacijska enota, Skupina 
fondov, Fond/zbirka, Podfond, 
Serija, Podserija, Združeni 
dokumenti (zadeva, spis), 
Dokument 

Arhitekturne in tehnološke risbe, 
Digitalno arhivsko gradivo, Filmsko 
gradivo, Fotografsko gradivo, 
Grafično gradivo, Kartografsko 
gradivo, Listinsko gradivo, 
Mikrografsko gradivo, Muzikalije, 
Ostalo, Rokopisno gradivo, Spisovno 
gradivo, Tiskano arhivsko gradivo, 
Zvočni zapisi, 3D predmeti 

StAA 

beheerder, archief/collectie, 
deelcollectie/archiefblok, 
collecties, archiefvormer, 
rubriek, serie, dossiertitel, 
Microniveau, boek/artikel, 
knipsel/document, afbeelding, 
audio/video, 
tijdschrift/periodiek, 
jaargang, aflevering/nummer 

Artikel, Boek, Dia, Digitaal 
bestand, Document, Dossier, Foto, 
Kaart, Krant, Negatief, (nog niet in 
gebruik), Prent, Tekening, 
Tijdschrift 

StALU 
Archiv, Tektonik, Provenienz, 
Bestand, Akzession, Gruppe, 
Archiveinheit, Subdossier, 
Teileinheit, Repräsentation 

Akte, Audio, Band, Bandeintrag, 
Bild, Darin, Digitale Daten, Film, 
Importirte Datenstruktur, Mikrofilm, 
Plan, Siegel, Siegelstempel, Urkunde 

StASG 
Archiv, Abteilung, Fonds, 
Bestand, Teilbestand, Serie, 
Dossier, Teildossier, Dokument 

Amtsdrucksache, Antrag, Bild(er), 
Botschaft Bericht, Buch/Bücher, CD 
(Daten), CD (Musik), Dokument, 
Dokument(e), Dokumente, DVD (Daten), 
DVD (Musik), Elektronische Akte(n), 

                                                 
 
15  Po definiciji je "Record group" "…. a collection of records that share the same provenance and are of a 

convenient size for administration" (prim.: Glossary). 
16  Po definiciji je "Collection" "… a group of materials with some unifying characteristic. - 2. Materials assembled 

by a person, organization, or repository from a variety of sources; an artificial collection" (prim.: Glossary). 
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Erlass, Film(e), Fotoalbum/-alben, 
Fotografi(en), Karte/Karten, KR 
Gesetzgebung, Microfische(n), 
Mitgliederliste, Noten(Musik), 
Objekt(e), Plan/Pläne, Summarisch, 
Tonband.-bänder/Tonkassette(n), 
Urkunde(n), Video(s) 

StATHUR: 

Staatsarchiv, 
Archiv/Sammlungen, 
Hauptabteilung, Abteilung, 
Hauptfonds, Fonds, 
Archiveinheit, Dossier, 
Dokument 

Pendent 

StAZH: 
Archiv, Hauptabteilung, 
Abteilung, Fonds, Klasse, 
Dossier, Subdossier, Dokument 

Band, Bild, Dossier, Film, 
Fotografie, Fragment, Kartei, 
Mikroform, Objekt, Plan/Karte, Ton, 
Urkunde/Urkundenabschrift. 

UAW: 

Archiv, Abteilung, 
Bestandesgruppe, Bestand, 
Serie, Akt, Geschäftsbuch, 
Amtsbuch, Kodex (Akt), 
Dokument (Einzelstück), 
Dokument (Bildnis/Foto), 
Dokument (Urkunde), Dokument 
(Objekt) 

Akt/Dokument, Autograph, Bild, 
Druckschrift, 
Geschäftsbuch/Handschrift, Medaille, 
Musealobjekt, Nachlas/Vorlass, 
Personalbogen, Plan, Siegel, 
Tonträger, Urkunde, Urkunde/Libell. 

 
Analiza izvedbe mikroklasifikacije "vrste arhivskega gradiva" kaže, da je večina 

njihovih izvedb enonivojska in enofasetna z dodanimi priponami. Od te osnovne 
pojavne oblike odstopata:  

 mikroklasifikacijska shema sistema hrvaškega arhivskega informacijskega 
sistema, ki prestavlja večnivojsko večfasetno mikroklasifikacijo (prim.: 
AHINET);  

 mikroklasifikacijska shema Nacionalnega arhiva v Washingtonu, ki predstavlja 
enonivojsko večfasetno shemo z dodanimi priponami (vrste datotek: AVI, MOV, 
MP4, GIF, JPG, PDF, MP3, WAV) (prim.: OPA).  

Sintaksa poimenovanj posameznih kategorij je odvisna od splošnih slovničnih 
pravil uporabljenih jezikov informacijskih sistemov. Kljub temu je v zgoraj 
predstavljenih primerih mogoče najti posamezne sintaktične odklone v obliki 
podvojenih poimenovanj, nedosledno rabo ednine oz. množine ali uporabo velikih in 
malih črk. 

Z arhivskega strokovnega stališča pa je problematičen predvsem semantični 
vidik obravnavanih klasifikacij. Pri tem posebej izstopa dejstvo, da se v enonivojsko 
in enofasetno klasifikacijsko shemo:  

 lahko razvrščajo vsebine na podlagi različnih kriterijev (npr.: način zapisa, 
medij, pojavna oblika),  

 so opredelitve posameznih kategorij zelo blizu sinonimnim vrednostim (npr. 
časopisno gradivo in tiski),  

 so opredelitve posameznih kategorij preširoke in ne odražajo ustreznega stanja 
(npr.: elektronsko gradivo je poseben razred, filmsko gradivo, ki je zase 
kategorija, pa je lahko tudi v elektronski obliki; podobno velja za ostale 
kategorije). 

Odklone je mogoče zaznati tudi v temeljni sistematiki klasifikacijske sheme. 
Tako je v nekatere kategorije potrebno razvrščati na podlagi več različnih načel 
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delitve (npr.: Gemälde-Grafiken-Zeichnungen, Kontrolle-Kartei-Register-
Kopierbücher-Rechnungsbücher).  

V osnovi ima enonivojska in enofasetna klasifikacijska shema poimenovanja 
kategorij s priponami, kar skupaj asociira na večfasetne sheme (prim.: CD (Daten), 
CD (Musik); DVD (Daten), DVD (Musik). Pri tem so dvojna načela delitve v eno 
kategorijo (npr.: tip nosilca in vrsta arhivskega gradiva). 

V tem kontekstu so kot strokovni izziv zanimive tudi implementacije ednine in 
množine pri poimenovanju posameznih kategorij. Trenutno obroben problem lahko 
postane pomemben pri nekaterih kontekstih razumevanja zajetih vsebin.  

Analiza izvedbe mikroklasifikacije "nivo popisa" v obravnavanih arhivskih 
informacijskih sistemih kaže, da je ta praviloma večnivojska in enofasetna. 
Implementacije dvojnega načela delitve (strukturni vidik arhivskega gradiva in vidik 
organizacijske strukture) je upoštevan pri 66,66 % obravnavanih arhivskih 
informacijskih sistemih. Pri 33,3 % obravnavanih arhivskih informacijskih sistemih pa 
je implementirano le eno načelo delitve (vidik arhivskega gradiva).  

Sintaksa nazivov posameznih kategorij je tudi v tem primeru odvisna od 
splošnih slovničnih pravil jezika zapisa.  

Kot odkloni pri izvedbi klasifikacije se pojavljajo:  

 relacije med istimi oznakami kategorij kot sinonimi ali kot podrejene oz. 
nadrejene vrednosti (npr.: "Fond" in "Bestand", "Hauptfonds" in "Fonds" itd.);  

 uporaba pripon v oklepaju, kjer se kot atributi pojavljajo podatki o vrstah 
arhivskega gradiva (prim.: Akt (Sammelakt, Grundzahl, Konvolut, Dossier, File); 

 uporaba pripon v oklepaju, kjer se kot atributi pojavljajo opombe o uporabi 
posamezne kategorije (prim.: Unterabteilung (wird nicht verwendet);  

 uporaba pripon v oklepaju, kjer se kot atributi pojavljajo tehnična oprema 
(prim.: Karton (Faszikel);  

 v okviru večnivojske enofasetne klasifikacije se pojavljajo pripone, ki delujejo 
kot večfasetne izvedbe (prim.: Einzelstück (digitales Objekt), Einzelstück 
(Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde); 

 sortiranje poimenovanj kategorij po abecednem vrstnem redu in ne v skladu z 
opredeljeno strukturo (prim.: Akt, Archiv, Abteilung …); 

 dodajanje nivojev pod najnižjim nivojem popisovanja "item" (npr.: slika, 
analitički komad, Accession itd.); 

 opredeljevanje dodatnih nivojev popisovanja arhivskega gradiva, ki niso 
opredeljeni s standardom in so brez kontekstne normativne vsebine (npr.: 
Tektonik, Gruppe, Representation itd.); 

 dodajanje nerazrešenih ali dokumentiranih pripon kot npr. "XX-" ali njihovih 
izvedb, kot so "SS"/"SSS" za označevanje podrejenih nivojev (Sous-sous, Sous-
sous-sous);  

 kot sistemski odklon od standarda moremo opredeliti tudi uporabo kategorij, ki 
se pojavljajo nad nivojem popisa "fond". 57 % obravnavanih sistemov ima kot 
najvišji nivo popisovanja opredeljen kategorijo "arhiv", pri 14 % sistemov je to 

 119



M. Novak: Mikroklasifikacije in njihove sheme v arhivskih informacijskih sistemih 

kategorija "fond" in pri 29 % sistemov je to drugo (npr.: skupina arhivov, root, 
institution itd.).  

Če pa primerjamo mikroklasifikacijo "nivo popisa" z mikroklasifikacijo "vrsta 
arhivskega gradiva", lahko ugotovimo, da imata dve tretjini obravnavanih sistemov 
jasno opredeljena načela delitve v eno ali drugo klasifikacijo; ena tretjina pa teh 
načel nima jasno opredeljenih, kar pomeni, da se iste ali podobne vsebine pojavijo v 
obeh mikroklasifikacijah. V primeru transferov podatkov iz obravnavanih arhivskih 
informacijskih sistemov v nadnacionalne metapodatkovne sisteme po vzoru 
bibliotekarjev (prim.: Šauperl) bo prišlo do obsežnih semantičnih problemov. Hkrati s 
tem se bo njihova poizvedovalna funkcija in s tem tudi njihova normativna vrednost 
zelo zmanjšala. Težišče funkcionalnosti obeh obravnavanih klasifikacij pa se bo 
omejilo le na njihovo informativno funkcijo. Podobnost z informativnimi pomagali na 
papirju bo velika, kar bo dejansko negentropično delovalo na celoten nadnacionalni 
arhivski informacijski sistem.  

 

6. ZAKLJUČEK 

Konec leta 2012 in v začetku 2013 je bila izvedena primerjava dveh 
mikroklasifikacij in njunih klasifikacijskih shem iz 21 "on line" dostopnih arhivskih 
informacijskih sistemov. Prva mikroklasifikacija se nanaša na "vrste arhivskega 
gradiva" in predstavlja primer enonivojske mikroklasifikacijske sheme. 
Mikroklasifikacija "nivoji popisa" pa predstavlja primer večnivojske 
mikroklasifikacijske sheme.  

Analiza njihovih implementacij kaže na različna odstopanja posameznih rešitev 
od sheme, ki je predvidena v mednarodnem arhivskem strokovnem standardu 
ISAD(g)2. Ugotovitev velja predvsem za mikroklasifikacijo "nivoji popisa", čeprav 
obstaja tudi nemalo semantičnih arhivskih strokovnih problemov znotraj 
mikroklasifikacije "vrste arhivskega gradiva". 

Razloge za neusklajenost je potrebno iskati v različnih smereh. Omenimo naj 
samo obstoječo arhivsko strokovno prakso, doseženo stopnjo standardizacije 
razvrščanja, razvitost in obseg arhivskih informacijskih sistemov itd. Skupna 
značilnost obravnavanih odklonov je njihova močno poudarjena neposredna 
informativna vrednost in njihova podrejena poizvedovalna vrednost.  

Neusklajena razmerja med informativno in poizvedovalno vrednostjo 
obravnavanih klasifikacij neposredno vplivajo na razvrednotenje njihovih normativnih 
vrednosti, ki ga dosegajo z zapisi v okviru postopkov popisovanja arhivskega gradiva. 
Razvrednotenje normativne vrednosti in zmanjšanje njihove poizvedovalne funkcije 
neposredno vpliva na povečano negentropijo arhivskih informacijskih sistemov.  

Obravnavani problem pa je veliko obsežnejši v perspektivi bodočih izmenjav 
podatkov, saj se težišča informativnih, poizvedovalnih in normativnih vrednosti 
posameznih klasifikacij lahko spreminjajo glede ponorna okolja. To spreminjanje pa 
ne izhaja iz ponorih sistemov, ampak iz podatkovnih struktur in vsebin, ki jih arhivski 
strokovni delavci ustvarjajo znotraj obstoječih (lokalnih) arhivskih informacijskih 
sistemov.  
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7. ARHIVSKI INFORMACIJSKI SISTEMI  

1. AIS OeStA, Österreichisches Staatsarchiv Archivinformationssystem. Pridobljeno 19. 1. 2013 s 
spletne strani: http://www.archivinformationssystem.at/suchinfo.aspx. 

2. ANLUX. Archives nationales de Luxembourg Online queries. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne 
strani: http://query.an.etat.lu/Query/suchinfo.aspx. 

3. ARHINET, Hrvaški arhivski informacijski sistem. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://arhinet.arhiv.hr/index.aspx. 

4. ARS, Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki Arhiva Republike Slovenije. Pridobljeno 19. 1. 
2013 s spletne strani: http://arsq.gov.si/Query/suchinfo.aspx. 

5. BAR, Schweizerisches Bundesarchiv – Online Recherche. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne 
strani: https://www.swiss-archives.ch/suchinfo.aspx. 

6. BBB, Burgerbibliothek Bern Online-katalog. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://katalog.burgerbib.ch/suchinfo.aspx. 

7. CAIN, Canadian Archival Information Network. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://www.archivescanada.ca/english/search/BasicSearch.asp. 

8. DAVEL, Inventaires des Archives cantonales vaudoises. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://www.davel.vd.ch/suchinfo.aspx.  

9. DICS, Archives de l'Etat de Fribourg Online Inventory. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://appl.fr.ch/aef_query/suchinfo.aspx. 

10. LAC, Library and Archives Canada. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search-recherche/arch.php?Language=eng/. 

11. LIAS, Leuvens Integraal Archiveringssysteem. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://134.58.15.223/Query/suchinfo.aspx. 

12. OPA - Online Public Access, The National Archives and Records Administration. Pridobljeno 19. 
1. 2013 s spletne strani: http://research.archives.gov/description/306076. 

13. QuerySBS, Online Archivkatalog des Staatsarchivs Basel-Stadt. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne 
strani: http://query.staatsarchiv.bs.ch/query/suchinfo.aspx. 

14. SAZH, Online Archivkatalog des Stadtarchivs Zürich. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://amsquery.stadt-zuerich.ch/suchinfo.aspx.  

15. SIRAnet, Vzajema podatkovna zbirka slovenskih regionalnih arhivov. Pridobljeno 19. 1. 2013 s 
spletne strani: http://www.siranet.si. 

16. StAA, Zoeken in Digitaal Erfgoed Almere. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://digitaalerfgoed.almere.nl/home_en.aspx. 

17. StALU, Query State Archives of Lucerne. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://query.staatsarchiv.lu.ch/suchinfo.aspx. 

18. StASG, Online Catalogue of the State Archives St. Gallen. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne 
strani: http://scope.staatsarchiv.sg.ch/suchinfo.aspx. 

19. StATHUR, States Archive online queries in archival fonds. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne 
strani: https://query-staatsarchiv.tg.ch/suchinfo.aspx. 

20. StAZH, State Archives of Zürich ONLINE CATALOGUE. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/suchinfo.aspx. 

21. UAW, Archiv der Universität Wien. Pridobljeno 19. 1. 2013 s spletne strani: 
http://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/suchinfo.aspx. 
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SUMMARY 

MICRO-CLASSIFICATIONS AND THEIR SCHEMES IN ARCHIVAL INFORMATION 
SYSTEMS 

At the end of 2012 and in early 2013 a detailed research relating to the 
comparison of two micro-classifications and their classification schemes analyzed 21 
available on-line archival information systems. Its focus were micro-classifications 
referring to the "Type of archival material" that represent examples of single-level 
micro-classification schemes and micro-classifications "Levels of description" that 
represent examples of multi level micro-classification schemes. 

The analysis of their implementations shows a number of deviations. Individual 
solutions were not harmonized with the scheme provided in the international 
professional archival standard ISAD(g)2. This applies to micro-classification "Levels of 
descriptions". There are also some archival-semantic problems within the micro-
classification "Types of archival material". Reasons for non-harmonized values in the 
classifications must be searched in different directions, e.g. the existing archival 
professional practice, the degree of standardization of classifications, development 
and dimensions of archival information systems etc. The common characteristic of 
the deviation can be found in their over-valued informative value and in the lack of 
their inquiry-value. 
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http://www2.archivists.org/glossary
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
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The inconsistent relationship between their information and the inquiry value 
affect the devaluation of their authority values which were achieved by description 
of unit of descriptions in the context of archival professional work. The devaluation 
of normative values and deducting of their inquiry-value have direct impact to the 
increasing of negentropy of archival information systems in the future. 

The present problem is much broader in perspective of future data exchanges 
on the international level. The centre of gravity of information, inquiry and authority 
values of individual classifications may vary in the destination environment. These 
changes will not appear due to destination systems, but they will be a result of the 
data structures and content created by the archival professionals within the existing 
(local) archival information systems. 
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