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Izvleček: 

Uporaba historične metode je v arhivistiki običajna, toda ne za znanstvena spoznanja v arhivistiki, 
temveč v zgodovinopisju. Uporaba analize vsebine (content analysis) pa je običajna metoda na drugih 
področjih družbenih ved, ne pa na področju arhivistike. Nasploh je na področju znanstvenih prispevkov 
s področja arhivistike, objavljenih v Sloveniji, zaslediti razmeroma malo opredelitev raziskovalnih 
metod in še manj metodoloških razprav. To nas je spodbudilo k predstavitvi dveh 
znanstvenoraziskovalnih metod za napredek na področju arhivistike. Historična metoda načeloma 
pomeni uporabo primarnih virov za opis dogodkov iz preteklosti. Analiza vsebine pa se kot raziskovalna 
metoda ukvarja z raziskovanjem vsebine besedila, slike ali zvoka. Posveča se ugotavljanju določenih 
značilnosti, npr. vzorcev vedenja pri socioloških raziskavah na podlagi uporabe določenih besed v 
govoru opazovanih ljudi. V arhivistiki jo lahko uporabimo za pregled vsebine zapisov v arhivskih 
inventarjih, vodnikih in podatkovnih zbirkah, da bi prišli do čim zanesljivejših podatkovnih struktur ali 
normativne kontrole za informacijske sisteme. 
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Abstract:  

Research in Archival Science: Characteristics of Two Research Methods  

The use of historical methods in the Archives is very common, however not for the research in the field 
of archival science, but in history. The use of Content Analysis is common in other social sciences, but 
not in the Archives. In general, one cannot see much identification of research methods and 
methodological discussions in the published scientific articles in the field of archival science in 
Slovenia. Therefore, the authors present two research methods to advance the field of archival 
research. Historical methods in principle indicate the use of primary sources to describe the events of 
the past. Content Analysis on the other hand is a method, which deals with research of the text, 
images or sound. It focuses on identifying certain characteristics, e.g. patterns of behavior in 
sociological research through the use of certain words in the speech of observed people. In the Archives 
it can be used to check the contents of records in archival inventories, guides and databases in order to 
come up with reliable data structures or authority controls for information systems. 
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"Osnovno napako narediš, če sklepaš, še preden imaš 
podatke. Nehote začneš izkrivljati dejstva, da bi se 
prilagodila teorijam, namesto da bi se teorije 
prilagodile dejstvom." (Doyle 1887/1995, str. 12) 

 

1  UVOD  

Čeprav njene korenine segajo daleč nazaj v preteklost, je arhivistika kot veda 
relativno mlada. V samostojno znanstveno vedo se je oblikovala v drugi polovici 20. 
stoletja.1 Kljub temu pa predvsem zgodovinarji in tudi mnogi arhivisti še zmeraj 
postavljajo vprašanje, ali je arhivistika samostojna znanstvena veda ali pomožna 
zgodovinska veda.  

Iz filozofskega zornega kota je znanost bistveni dejavnik socialnega napredka, 
instrument prakse, raziskovanja novega na temelju vedenja o zdajšnjem in 
preteklem (Lekić, 1990, cv: Semlič Rajh, 2003). Enciklopedija Slovenije opredeljuje 
znanost kot celoto metodičnega raziskovanja sveta ter sistematično urejenih in 
dokazljivih spoznanj o nekem predmetnem področju, ki je lahko vsako stvarno 
stanje, katerega je mogoče spoznati neposredno ali s pomožnimi sredstvi. Bistvo 
znanosti kot raziskovalnega in sistematičnega procesa, ki se kaže v vzročno-
posledično, tematsko, kronološko ali drugače urejenem znanju, sta metodičnost in 
disciplinarna urejenost (Enciklopedija Slovenije, 2001, cv: Semlič Rajh, 2003). 

 Znanost se razvršča v 6 glavnih skupin.2 Posamezne skupine se delijo na vede, 
te pa na discipline. Znanost je zaradi različnih raziskovalnih metod in novih znanj ter 
hitrega razvoja modernih informacijskih tehnologij vedno bolj razvejana, to pa vodi v 
nastanke novih disciplin in ved. Znanost se od vseh drugih oblik družbene zavesti 
najbolj razlikuje po svojih metodah, ki morajo temeljiti na treh bistvenih 
značilnostih:  

1. vse, kar se trdi in o čemer se sklepa, mora biti v vsaki znanosti jezikovno 
nedvoumno izraženo; 

2. znanstvena stališča morajo biti utemeljena in soodvisna z drugim utemeljenim 
znanjem; 

3. vse izsledke znanstvenega raziskovanja je potrebno praktično preveriti. 

Vsaka znanost ima svoj objekt dela ter predmet raziskovanja in nalogo, 
zasnovano na znanstvenoraziskovalni metodi. Objekt dela je lahko za več znanstvenih 
panog isti. Družboslovnim vedam pri njihovem delu ni treba razviti lastnih 
raziskovalnih metod, saj lahko uporabljajo metode, utemeljene v drugih vedah, ne 
samo družboslovnih (Gros, 1976, cv: Semlič Rajh, 2003). 

Glede na to, kaj razumemo pod pojmom znanost3, ni sporno, da je arhivistika 
samostojna znanstvena veda, ne pa pomožna zgodovinska veda, to potrjujejo tudi 
sodobni priročniki in prispevki.4 

                                                 
1  H. Rumschöttel v svojem delu Die Entwicklung der Archivwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin postavlja za 

začetek moderne arhivistike delo "Archivkunde" avtorjev A. Brennekeja in Wolfganga Leescha. 
2  Po klasifikaciji OECD poznamo 6 glavnih skupin: naravoslovno-matematična, tehniška, medicinska, biotehniška, 

družboslovna in humanistična. 
3  Koželj, B. (1990). Znanost, razvoj in raziskovalno delo. Kranj; Kuhn, T. S. (1998). Struktura znanstvenih 

revolucij. Ljubljana; Hribar, T. (1991). Teorija znanosti in organizacija raziskovanja. Ljubljana; Tuđman, M. 
(1983). Struktura kulturne informacije. Zagreb. 
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Za znanstvenoraziskovalno delo velja, da je to tisto intelektualno delo, ki 
prinaša novosti, njegov začetek pa je vedno vezan na temeljito poznavanje celotne 
problematike v okviru ožjega znanstvenega področja. Gre pa tudi za proces, ki je 
odvisen od emocionalnosti in volje raziskovalca, torej od osebnosti raziskovalca. 
Znanstveno delo se pričenja s spoznavanjem znanstvene problematike, ki poteka v 
več etapah.5 Znanstvenoraziskovalno delo lahko razvrstimo v sledeče skupine: 

 Teoretično ali fundamentalno znanstvenoraziskovalno delo, katerega cilj je 
obogatitev teorije. Običajno nimajo komercialne vrednosti ali pa le-ta ne 
predstavlja pomembnega dejavnika.6 Raziskovalno delo te kategorije mora biti 
praviloma publicirano. 

 Aplikativna ali uporabna znanost, katere namen je prenos teoretičnih 
spoznanj v praktične namene. Pri aplikativnem raziskovalnem delu običajno 
uporabljamo ali modificiramo spoznanja iz teorije. Gre pa za čisto konkretne 
postopke. Cilj raziskav je običajno znan, kakor tudi raziskovalna pot.7 

 Razvojno delo, katerega namen je predvsem praktična realizacija znanja, 
spoznanja, odkritja itd., uporablja znane rezultate v neposredni praksi. Gre za 
tipično interdisciplinarno področje in običajno timsko delo, kar zahteva 
posebne sposobnosti vodenja in združevanja raznih strokovnih področij. 
Izhodišča razvojnega dela so strokovne, tehnične informacije, dobljene s 
pomočjo aplikativnih raziskav (Semlič, 2003).8  

Produkt znanstvenoraziskovalnega dela so znanstvene informacije, pod tem 
terminom pa razumemo tehnične informacije, patente, strokovne publikacije in tudi 
nepublicirane znanstvene informacije, poročila, diplomska dela, magistrska dela in 
disertacije. Vendar znanstvena informacija pomeni nekaj več kot samo sporočilo, saj 
ima kvalitativne lastnosti. Znanstvene informacije se ocenjujejo enotno po sledečih 
kriterijih: 

 Kriterij novitete predstavlja odločujoč kriterij, vendar se postavlja vprašanje, 
kaj je novost. Pri tem ni nujno, da gre za epohalna odkritja, lahko so le nove 
metode ali formulacije pomembnih teorij. Sem spadajo tudi nove interpretacije 
starih dognanj, znanstvene kritike, znanstvene diskusije in znanstvene 

                                                                                                                                               
4  Rumschöttel, H. (2000). Die Entwicklung der Archivwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin. V Archivalische 

Zeitschrift, str. 15; Cook, T. (2001). Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts. V 
Archival Science, št. 1, str. 3; Duchein, M. (1998). Clio et'l archiviste: mariage indissoluble ou union libre? V 
Miscellanea in honorem Caroli Kecskemeti. Brüssel 1998, str. 131-142; Duchein, M. (1992). The History of 
European Archives and the Development of Archival Profession in Europe. V American Archivist, 55, št. 1, str. 
15; Delmas, B. (1988). Origine et développement de l'enseignement de l'archivistique. V Archivum 34, str. 61-73; 
Bautier, R. H. (1968). La Phase Cruciale de'l Histoire des Archives: la Constitution des Dépôts d'Archives et la 
Naissance de l'Archivistique. V Archivum 18, str. 139-151. Ketelaar, E. (1996). Archival Theory and the Dutch 
Manual. V Archivaria 41; Lodolini, E. (1984). Archivistica. Principi e Problemi. 1984; Papritz, J. (1979). 
Archivwissenschaft. Marburg.; Menne – Haritz, A. (1992). Umrisse einer zukünftigen Archivwissenschaft. V 50 
Jahre Verein deutscher Archivare. Bilanz und Perspektiven des Archivwessens in Deutschland., str. 177-185.  

5  Običajne etape so: spoznavanje smisla, realnosti in spoznavanje uporabnosti (praktični vidiki). Možne pa so tudi 
druge sheme, lahko je drugačno tudi zaporedje etap. 

6  Namen fundamentalnih raziskav je identifikacija, klasifikacija in razjasnitev določenega pojava, dogodka, 
stanja. Rezultat fundamentalnega raziskovalnega dela je znanstvena informacija. 

7  V to kategorijo spadajo dela, ki imajo komercialno vrednost, kot so patenti, izboljšave, razvojni programi, 
prostorski načrti. V glavnem gre za kategorijo strokovno-tehničnih informacij. 

8  Produkt razvojno-raziskovalnega dela so ekonomsko-tehnične informacije. V to kategorijo pa spadajo: 
standardizacija, tipizacija, predpisi o merah, predpisi za varnost, inovacijska dejavnost pri razvoju izdelkov in 
organizacijskih sprememb ter vse vrste promoviranja racionalizacije. V to kategorijo lahko prištevamo tudi 
inženiring, marketing, projektiranje in konstruiranje, zakonodajo, dokumentacijo. 
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polemike. 

 Stopnja znanstvene vrednosti je važna kvalitativna mera za ocenjevanje, saj 
vse znanstvene informacije za znanost nimajo enakega pomena. Vendar ima 
pravico do takšnega ocenjevanja samo znanost, ki lahko oceni znanstveno 
informacijo šele po določenem času, saj morajo biti odkritja in hipoteze šele 
preverjene z raznih vidikov. 

 Stopnja popolnosti, kar pomeni, da je obvezno, da se znanstvena informacija 
javno objavi v ustrezni obliki (publikacija, referat na simpoziju ipd.), saj velja 
splošno pravilo, da znanstvena informacija, ki ni objavljena, ni znanstvena 
informacija. 

 Kriterij praktične uporabnosti pa je pomemben predvsem za prakso (Semlič, 
2003). 

 

1.1 Raziskovalno delo v arhivistiki 

Raziskovanje predstavlja sistematično metodo identifikacije problemov, 
zbiranje ustreznih in relevantnih podatkov o zadevah, pomembnih za področje in 
razvijanje uporabnih delovnih rešitev (Budd, 1992, cv: Semlič, 2003). Iz tega lahko 
zaključimo, da je raziskovanje torej vezano na določeno področje, ki ga mora 
raziskovalec dobro poznati in znati opredeliti. Tako lahko arhivistiko opredelimo kot 
kompleksno, interdisciplinarno in multidisciplinarno raziskovalno področje. To pa 
jo loči od drugih, lažje določljivih in ne tako hitro spreminjajočih se raziskovalnih 
področij.  

Arhivistika je torej samostojna veda, ki se ukvarja s preučevanjem arhivskega 
gradiva v najširšem kontekstu. Je pa predvsem uporabna veda, kar pomeni, da pri 
delu pogosto zanemarja teorijo oziroma se obravnava kot nekaj za arhivistiko 
nepomembnega, čeprav je jasno, da brez poznavanja teorije in teoretičnih izhodišč 
tudi samo raziskovanje praviloma ni mogoče.9  

Naloga arhivistike v ožjem pomenu je predvsem preučevanje teorije in prakse, 
povezane z delom arhivov.10 V širšem pomenu pa so predmet in naloge arhivistike 
tudi preučevanje zgodovine razvoja arhivov in arhivske službe, arhivske zakonodaje 
in tehnike. Tako lahko arhivistiko z ozirom na predmet njenih raziskav razdelimo na: 

 arhivsko teorijo, katere predmet je sistemizacija osnovnih pojmov, izdelava 
najvažnejših principov in metod dela v arhivih in odnos arhivistike do drugih 
sorodnih ved; 

 arhivsko prakso, katere predmet se nanaša na organizacijo dela v arhivih in 
zaščito arhivskega gradiva izven arhiva; 

 arhivsko tehniko, katere predmet je raziskovanje vseh ukrepov in postopkov, ki 
se nanašajo na fizično zaščito, konzervacijo in restavracijo arhivskega gradiva; 

                                                 
9  Že leta 1956 je F. Škerl v svojem delu O značaju arhivskih ustanova, Arhivist, 3-4, str. 40, zapisal: "V arhivistiki 

je pomemben tudi njen teoretični del. Teorija, na primer, proučuje arhivsko terminologijo, odnos med arhivi in 
drugimi dokumentacijskimi centri, kot so registrature ali upravni arhivi ... preučuje metodologijo dela v arhivih, 
izdelavo tipov urejevanja na podlagi provenience, strukture in organizacije arhivskih fondov, pravno zaščito 
arhivskega gradiva, itd." 

10  K temu prištevamo varovanje gradiva, prevzemanje gradiva, obdelavo, uporabo, publiciranje, zagotavljanje 
informacij in materialno varstvo arhivskega gradiva. 
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 zgodovino inštitucij, ki prinaša sistemizacijo zgodovinskih podatkov o 
delovanju in delu posameznih inštitucij kot ustvarjalcev arhivskega gradiva; 

 arhivsko zakonodajo, ki se ukvarja z izdelavo pravnih principov zaščite in 
lastništva arhivskega gradiva. 

Tako delitev arhivistike pa so zagovarjali že H. Jenkinson (1922), E. Casanova 
(1928), nato pa tudi T. Schellenberg (1956), K. Nemeth (1977), G. Enders (1981), J. 
Žontar (1973) in drugi (Semlič, 2003).  

Novak (2011) znanstvenoraziskovalno delo v arhivih opredeljuje kot poseben 
podsistem aktivnosti arhivskih strokovnih delavcev. Zaradi kompleksnosti ga je 
potrebno razdeliti na vsaj štiri obsežna področja:  

 Prvo se nanaša na raziskave zakonitosti vsebin in kontekstov arhivskega gradiva, 
zakonitosti njegove strokovne obdelave in uporabo ne glede na načine zapisa 
njegove pojavne oblike ali okolja. Področje opredelimo kot splošno 
raziskovanje arhivskega gradiva. Vedo, ki se teoretično ukvarja s temi 
problemi, pa poimenujmo "arhivologija" (Semlič Rajh in Novak, 2011).11  

 Drugo področje raziskovalnega dela obsega raziskovanje različnih historičnih 
kontekstov ustvarjalcev, vsebin, arhivskega gradiva itd. Področje opredelimo 
kot raziskovanje splošnih in posebnih zgodovinskih dejstev in kontekstov, vedo, 
ki se ukvarja s temi problemi, pa poimenujmo "arhivsko zgodovinopisje".  

 Tretje veliko področje raziskav obsega široko področje raziskav s področja 
materialnega varstva, varnosti, konzervacije in restavracije arhivskega gradiva. 
Vedo, ki se teoretično in praktično ukvarja s temi problemi, pa poimenujmo 
"tehnologije materialnega varstva in varstva vsebin".  

 Druge raziskave, ki jih praviloma izvajajo arhivski strokovni delavci, pa 
poimenujmo s pojmom "splošno zgodovinopisje" (Novak, 2011, str. 219). 

Arhivistika kot interdisciplinarna in multidiciplinarna veda pa zahteva tudi 
sodelovanje z drugimi komplemetarnimi vedami, katerih raziskovalne izsledke 
uporablja le toliko, kot ji le-ti lahko pomagajo pri reševanju teoretično-praktičnih 
vprašanj, ki se porajajo pri strokovnem arhivskem delu. Vendar se arhivistika in 
druge pomožne zgodovinske vede po predmetu in nalogah zelo razlikujejo. Arhivistika 
preučuje vsa pomembna vprašanja v zvezi z arhivskim gradivom kot celoto, medtem 
ko se pomožne zgodovinske vede ukvarjajo s posameznimi vidiki preučevanja 
dokumentov. 

Večina raziskovalnega dela se v družbenih in humanističnih vedah, kar pomeni 
tudi v arhivistiki, opravlja individualno, v nasprotju z naravoslovjem in biomedicino, 
kjer danes takšno delo praktično ne obstaja več. Vendar se tudi v arhivistiki, kjer je 
večkrat potrebno tudi interdisciplinarno raziskovanje, ki zajema več ved, že kaže 
problematika preobilice informacij, saj vsak posamezni raziskovalec ne zmore več 
slediti poplavi informacijskih virov. To problematiko je sicer možno rešiti s timskim 

                                                 
11  Arhivologija (angl. Archivology) je mednarodno uveljavljen pojem in je opredeljen kot "veda o upravljanju in 

katalogiziranju arhivskega gradiva". Njen angleški sinonim je "archival science". V slovenskem jeziku razširjeni 
pojem "arhivistika" se uporablja za "vedo, ki se ukvarja s teoretičnimi in praktičnimi rešitvami na področju 
upravljanja z arhivskim gradivom". Intenca tega programa je tudi, da etablira "arhivologijo" kot vedo, ki se 
ukvarja z različnimi teoretičnimi modeli upravljanja, hrambe in uporabe arhivskega gradiva. V tej ekvivalentni 
vedi "arhivistika" pa je potrebno razvijati konkretna praktična zanja na področju upravljanja z arhivskim 
gradivom in vzpostavljanja potrebnih kontekstov. 
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delom, vendar se timsko delo v družboslovju in humanistiki spet razlikuje od tistega v 
naravoslovju. V družboslovju je takšnega skupinskega dela manj, bolj pomembno pa 
je interdisciplinarno sodelovanje.  

Arhivistika pri svojem delu ne uporablja samo svojih, sebi lastnih raziskovalnih 
metod, ki jih je razvila zaradi svojega posebnega predmeta dela in nalog, temveč se 
poslužuje tudi metod, ki jih uporabljajo njej komplementarne vede. Izrednega 
pomena pa je povezava arhivske teorije in prakse, ki mora temeljiti na znanstveni 
podlagi. 

Arhivisti potrebujejo izdelane raziskovalne metode za raziskave na vseh 
področjih svojega dela, rezultate le-tega pa je potrebno predstaviti v skladu s 
standardi znanstvenoraziskovalnega dela. Tako Novak (2011) ugotavlja, da metode 
raziskovalnega dela posameznih področij v arhivih oz. njihova implementacija v 
konkretnih primerih ne predstavljajo problema znotraj podsistema 
znanstvenoraziskovalnega dela v arhivih.  

Rezultate znanstvenoraziskovalnega dela, ki ga arhivisti objavljajo v različnih 
publikacijah, slednji pridobivajo na osnovi raziskovalnih metod, ki pa so pogosto 
povezane z arhivskim strokovnim delom. Zato se v laični, pa tudi strokovni javnosti, 
kot ugotavlja Novak (2011), pogosto enači znanstvenoraziskovalno in arhivsko 
strokovno delo. To pa seveda ne drži, saj so razlike med enim in drugim zelo velike. 
Kažejo se v načinih in oblikah implementacije metod, predvsem pa so končni 
rezultati enega in drugega dela različni. Pomembne razlike se kažejo tudi v 
kontekstih rezultatov opravljenega dela in nenazadnje tudi v ciljih in neposredni 
uporabi rezultatov obeh načinov dela. 

Glede na to, da je metod znanstvenoraziskovalnega dela veliko,12 je potrebno – 
tako Novak (2011) – prepustiti arhivskemu strokovnemu delavcu možnosti, da za 
posamezne pojavne oblike problemov uporabi ustrezne metode. Potrebno pa ga je 
poučiti o pravilni in smotrni uporabi posameznih metod glede na pričakovane cilje 
izdelave posameznih strokovnih oz. znanstvenoraziskovalnih nalog. 

Uporaba historične metode je v arhivistiki običajna, toda ne za znanstvena 
spoznanja v arhivistiki, temveč v zgodovinopisju. Uporaba analize vsebine (content 
analysis) pa je običajna na drugih področjih družbenih ved, ne pa na področju 
arhivistike. Nasploh je na področju znanstvenih prispevkov s področja arhivistike, 
objavljenih v Sloveniji, zaslediti razmeroma malo opredelitev raziskovalnih metod in 
še manj metodoloških razprav. To vrzel želimo zapolniti s predstavitvijo uporabe 
dveh znanstvenoraziskovalnih metod za napredek na področju arhivistike. Historična 
metoda načeloma pomeni uporabo primarnih virov za opis dogodkov iz preteklosti. 
Skrbna analiza postopkov, ki so jih arhivisti uporabljali v daljni preteklosti, nam 
lahko zbistri pogled na današnje postopke, na katere ima včasih tudi neupravičeno 
velik vpliv informacijska tehnologija. Analiza vsebine pa se kot raziskovalna metoda 
ukvarja z raziskovanjem vsebine besedila, slike ali zvoka. Posveča se ugotavljanju 
določenih značilnosti, npr. vzorcev vedenja pri socioloških raziskavah na podlagi 
uporabe določenih besed v govoru opazovanih ljudi. V arhivistiki jo lahko uporabimo 

                                                 
12  Med znanstvenoraziskovalne metode štejemo induktivno-deduktivno metodo, analitično metodo, sintetično 

metodo, komparativno metodo, metodo deskripcije, metodo kompilacije, statistično metodo. K temu je 
potrebno v arhivistiki dodati še historično metodo. Novak (2011) pa že omenjenim dodaja še specifične metode 
pridobivanja podatkov, in sicer metodo anketiranja, metodo intervjuja, metodo preslikave vsebin, metodo 
abstrakcije arhivskih vsebin, metodo agregacije arhivskih vsebin, metodo valorizacije arhivskih vsebin, metodo 
osredotočanja na temeljne vsebine ter metodo zagotavljanja konsistentnosti arhivskih vsebin. 
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za pregled vsebine zapisov v arhivskih inventarjih, vodnikih in podatkovnih zbirkah, 
da bi prišli do čim zanesljivejših podatkovnih struktur ali normativne kontrole za 
informacijske sisteme. 

 

2  HISTORIČNA METODA 

2.1  Povezava med historično in arhivsko metodo 

Uporaba raziskovalnih metod pri strokovnem in znanstvenem delu v arhivistiki 
predstavlja zelo kompleksen problem. Ta kompleksnost izhaja iz narave raziskav in 
načina implementacije posameznih metod dela ter njihovega medsebojnega 
prepletanja. Historična metoda se je v arhivistiki popolnoma uveljavila, vendar pa jo 
je mogoče uporabiti oziroma prepoznati njeno vrednost in lastnosti le, če jo 
uporabljamo vzporedno z arhivsko metodo. Pri arhivskem strokovnem in znanstvenem 
delu je nujno potrebno uporabljati arhivsko strokovno terminologijo, ki jo je 
potrebno usklajevati na nacionalni ravni, prav tako pa mora biti kompatibilna tudi z 
mednarodno arhivsko terminologijo (Novak, 2011, str. 217). Pri uporabi historične 
raziskovalne metode v praksi raziskovalcem najpogosteje povzroča težave in vodi v 
napačne razlage prav pomanjkljivo razločevanje nekaterih terminoloških arhivskih 
pojmov. To se kaže tudi pri uporabi mednarodnega standarda ISAD g (2), ki jasno 
opredeljuje pojem "naziv popisne enote" kot obvezen element popisa arhivske enote, 
ki ima pri postopku raziskovanja poseben pomen in vrednost. In če le-ta ni jasno 
terminološko opredeljen, predstavlja resnično težavo za raziskovalce. 

Za dokončno zgodovinsko spoznanje je pomembno, da se seznanimo ne samo z 
osnovnimi problemi historične metode in metodologijo zgodovine, temveč tudi z 
osnovnimi značilnostmi arhivske metode. V tem smislu je zelo pomembno poznavanje 
predmeta arhivskih in zgodovinskih raziskav ter iskanje rešitev, ki bi morale podati 
odgovore na vprašanja, kot so značilnost vsebine in konteksta, v katerem se nahaja 
arhivsko gradivo, značilnost njegove strokovne obdelave in uporabe ne glede na 
obliko zapisa ali informacijski sistem. Drugo področje raziskovalnega dela zajema 
raziskovanje različnih zgodovinskih kontekstov ustvarjalcev, vsebine arhivskega 
gradiva itd. Tretje pomembno področje raziskovanja pa zajema široko področje 
raziskav na področju materialnega varstva, varnosti ter konzervacije in restavracije 
arhivskega gradiva (Novak, 2011, str. 219). 

Po drugi strani pa mora historična metoda odgovoriti na vprašanja, kot so: kaj 
je zgodovinsko dejstvo, kaj je zgodovinski čas, kaj je zgodovinski razvoj? Zgodovinska 
dejstva so tisti trenutki ali pojavi v življenju ljudi, ki jih lahko na osnovi svoje 
vzročno-posledične povezave z zgodovinskimi procesi zgodovinar uporabi v znanstveni 
rekonstrukciji, ki jo opravlja v teku raziskovalnega procesa. Potrditi neko dejstvo 
pomeni dokazati njegovo resničnost in njegov obstoj v preteklosti ali sedanjosti 
(Gros, 1980, str. 215). 

Zgodovinska dejstva so po svoji naravi družbena in so rezultat proizvodne in 
duhovne dejavnosti ljudi v preteklosti. Znanstvena rekonstrukcija zgodovinske 
stvarnosti, ki predstavlja kompleksen proces, v katerem zgodovinar rekonstruira 
zgodovinsko dejstvo, mora biti rezultat analize arhivskih virov in je možna le po 
predhodnem ugotavljanju zakonitosti arhivskega gradiva, njegovega konteksta, 
konteksta ustvarjalca, vsebine arhivskega gradiva itd. Vse to sodi v metodo 
arhivskega strokovnega in znanstvenega dela, povezano pa je z elementi uporabe 
historične metode. 
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Historična metoda pa se ne ukvarja le z zgodovinskimi dejstvi, temveč tudi s 
sistemom znanj, na osnovi katerih ta dejstva ugotavljamo in opisujemo. Zato se mora 
zgodovinar, preden prične s procesom spoznavanja in urejanja zgodovinopisnih 
dejstev po določenih kriterijih, najprej seznaniti z rezultati arhivskega strokovnega 
in znanstvenega dela, katerega rezultat je znanstvena in strokovna obdelava 
arhivskih podatkov in njihova priprava za uporabnike. Ta postopek in spoznanje 
pomagajo zgodovinarju pri prepoznavanju in razvrstitvi zgodovinskih dejstev v 
preprosta in zapletena. Za zgodovinarja-raziskovalca ni predmet njegovega 
raziskovanja samo niz posameznih dogodkov, saj izraz "zgodovinsko dejstvo" vključuje 
tudi dialektično povezavo med dogodki, strukturami in razvojem. Dogodki torej 
predstavljajo člen v verigi, ki povezuje strukture in razvoj zgodovinskega procesa. Pri 
rekonstrukciji zgodovinskega procesa ni potrebno opisati vsakega posameznega 
sestavnega dela, temveč se je potrebno osredotočiti na kontekstualni okvir, ki 
omogoča predstavitev določene in objektivne slike o preteklosti. Zato zgodovinar v 
raziskovalnem procesu razvršča zgodovinska dejstva po kriteriju njihove vrednosti s 
stališča njegovega raziskovalnega cilja (Gros, 1980, str. 217). Toda pred seznanitvijo 
s podrobnostmi o zgodovinskih dejstvih je pomembno, da se zgodovinar seznani z 
okvirnimi in splošnimi dejstvi o arhivskih fondih in zbirkah, ki jih je mogoče najti v 
informativnih pomagalih, vodnikih, inventarjih, regestih in drugih. Slednji s svojo 
vsebino pomagajo pri raziskovalnem procesu, istočasno pa predstavljajo tudi 
pomembno vez med arhivi in raziskovalci oziroma med arhivistiko in zgodovino.13 

Zgodovinska znanost ne more opisati vseh dejstev, ki so obstajala v preteklosti. 
Naloga zgodovinarja je, da pripravi rekonstrukcijo preteklih dogodkov v obliki 
zgodovinskih dejstev ter da ugotovi dejanski pomen le-teh v sistemu povezav in 
povezovanja z drugimi dejstvi. Zato je zelo pomembno, da se v raziskovalnem 
postopku seznani s kontekstom arhivskega gradiva in ustvarjalca ter obenem 
prepozna tudi druge zakonitosti, ki so v povezavi z obdelavo arhivskega gradiva. 

V historični metodi lahko zgodovinska dejstva delimo tudi glede na družbeno 
življenje v preteklosti, ki jo opisujemo. To pomeni, da je potrebno na vsako 
zgodovinsko dejstvo gledati z njegovega kontekstualnega vidika, prav tako pa tudi z 
vidika njegovega položaja v času in prostoru. Zgodovinarji uporabljajo različne 
kategorije časa: kratek čas, ki se meri z uro, daljši čas, ki se meri s koledarjem, in 
kronološko obdobje, ki ga sestavlja določeno število let. Določanje kronoloških, tj. 
začetnih in končnih mejnikov zgodovinskih dejstev predstavlja resen problem, če to 
dejstvo razumemo kot strukturo, ki je predmet stalnih sprememb. To dejstvo lahko 
bistveno vpliva na celotno strukturo zgodovinske raziskave. 

Pri historični metodi je pomembno vprašanje nastanka zgodovinskega dejstva. 
Za nastanek določenega zgodovinskega dejstva obstajajo vzorci, ki jih lahko 
razdelimo na glavne in vzporedne. Glavni vzorci so pomembni za obstoj danega 
dejstva, saj določajo njegove osnovne značilnosti. Vendar glavni vzorci niso neodvisni 
in samostojni, ampak se vedno pojavljajo skupaj z vzporednimi. Ti vzporedni vzroki 
pa so del celotnega konteksta vsebine dokumenta, njegove pojavne oblike ali okolja.  

 

 

                                                 
13  Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, (Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić, Tuzla 

2012) tako predstavlja pomembno znanstveno informativno pomagalo, ki ga uporabniki pogosto koristijo, hkrati 
pa pomembno vpliva na veljavnost samega raziskovalnega procesa. 
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2.2  Proces spoznanja pri zgodovinskih raziskavah 

Ena izmed najpomembnejših nalog historične metode je obvladovanje velike 
količine logičnih virov, na osnovi katerih je mogoče doseči resnično spoznanje 
predmeta raziskovanja. To je razumska dejavnost, kombinacija neposredne in 
posredne izkušnje na različnih nivojih, sklepanje oz. presoja, ki želi ugotoviti 
veljavnost resnice o določeni temi. Ta veljavnost je nemogoča brez predhodno 
sistematično izvedenega splošnega arhivskostrokovnega in znanstvenega dela. Cilj 
vsake znanosti je, da doseže čim popolnejše poznavanje svojega predmeta raziskav. 
Zgodovinsko znanost tako zanima zgodovinska resnica. To je izraz pretekle realnosti, 
ki je obstajala izven zavesti zgodovinarja, in zato je zgodovinarjev cilj, da je rezultat 
njegovega spoznanja čimbolj skladen z zgodovinskimi dejstvi, do katerih je mogoče 
priti na podlagi obravnave vsebine in konteksta relevantnega arhivskega gradiva, ki 
predstavlja zgodovinski vir. 

Ta vsebina in kontekst pa sta pomembna v procesu postavljanja vprašanj in 
iskanja odgovorov, kjer imajo bistveno vlogo hipoteze, tj. predpostavke o odgovoru 
na to vprašanje. V zgodovinskih raziskavah (historični metodi) je hipoteza vsaka 
trditev o preteklosti pred pričetkom postopka preverjanja. Hipoteze so prisotne v 
vseh fazah raziskave. Pri branju virov zgodovinar postavlja hipoteze o tem, kako se 
glasi besedilo virov, o njihovi relevantnosti, prav tako pa postavlja hipoteze tudi pri 
utemeljevanju predmeta raziskav, tj. njegove pogojenosti in vzročne povezanosti, 
njegovih pravilnosti in periodizacije. Vse to pa je v veliki meri odvisno od konteksta 
vsebine, ustvarjalcev in arhivskega gradiva. Brez poznavanja teh dejstev pa niso 
zanesljivi niti odgovori o relevantnosti, utemeljenosti in potrditvi hipoteze, to pa so 
temelji historične metode. Na tej stopnji postavljanja hipoteze se raziskovalec 
srečuje s tremi fazami, in sicer: oblikovanjem, določanjem in razlaganjem hipotez. 
Pri tem so nujno potrebna znanja in rezultati implementacije arhivske metode, to pa 
kaže na tesno povezavo med arhivistiko in zgodovino oziroma med obema metodama. 

 

2.3  Zgodovinski viri kot predmet historične metode 

Sodobno zgodovinopisje se danes osredotoča na raziskovanje in preučevanje 
širših družbenih odnosov in procesov, ki imajo zelo zapleteno strukturo, so 
dolgotrajni in se raztezajo na širša geografska območja. Zato je za ugotavljanje 
zgodovinske resnice potrebno preučevanje velikega števila zgodovinskih virov 
različnega izvora. Zgodovinsko spoznanje bo v veliki meri odvisno od kakovosti in 
količine ter zlasti ravni priprave zgodovinskih virov, prav tako pa tudi iz zbira 
posameznih dejstev, ki jih vsebujejo viri. Zato je pomembno, morda celo nujno 
vprašanje odnosa med ustvarjalnim mišljenjem in viri. Viri niso predmet spoznanja 
zgodovinarja, temveč le sredstvo za prepoznavanje zgodovinskega razvoja (Gros, 
1980, str. 242). Velik del svoje dejavnosti mora zgodovinar nameniti določanju 
vrednosti vira kot pričevalca o preteklih dogodkih. Proces pridobivanja informacij o 
zgodovinskem dejstvu iz vira, ki ga je potrebno opraviti pred klasifikacijo in razlago 
zgodovinskega dejsteva, predstavlja posebnost historične metode. Toda ta postopek 
je v veliki meri odvisen od rezultatov predhodnega izvajanja metod arhivskega 
strokovnega in raziskovalnega dela na zgodovinskih virih. 

Izpovedna vrednost vsakega vira je mnogovrstna in je odvisna od vprašanj, ki si 
jih zgodovinar postavlja o viru v skladu z medsebojno povezanostjo zgodovinskih 
dejstev. Ta povezava se kaže na osnovi konteksta vsebine zgodovinskih virov 
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(arhivskega gradiva). Vsak vir mora dati podatke o različnih plateh nekega 
zgodovinskega dogodka ali pojava. 

Pri historični metodi je pomembno tudi vprašanje razvrščanja virov. V historični 
teoriji in praksi obstajajo različne klasifikacije. Grafenauer (1960) poudarja, da mora 
mora klasifikacija virov temeljiti na njihovem pomenu za poznavanje preteklosti in 
na nalogah in oblikah kritike virov. Vire deli na primarne in sekundarne. Taka delitev 
ima dva vidika. Viri, ki so nastali neposredno v času določenega zgodovinskega 
dogodka, so primarni, tisti, ki govorijo o tem dogodku prek posrednika, pa so 
sekundarni (Grafenauer, 1960, str. 254). Branislav Đurđev (1963) meni, da virov ni 
mogoče deliti glede na njihov pomen za prepoznavanje zgodovinskih dejstev, zato jih 
deli na tiste, kjer je s tehničnimi sredstvi ohranjena njihova naravna slika, na 
ostanke, spomenike in dokumente, pričevanja, tradicijo in sledi (Đurđev, 1963, str. 
44). Ta delitev je v zgodovinski teoriji in praksi doživela številne kritike. 

Obstajajo tudi druge delitve virov, kot so delitev na pisane in nepisane, 
posredne ali neposredne, predmetne in nepredmetne. Za proučevanje novejše 
zgodovine dobivajo vse večji pomen t. i. nekonvencionalni viri, ki so nastali na osnovi 
razvoja novih tehnologij, zlasti informacijskih. To so viri na novih nosilcih informacij. 
Uporaba teh virov v raziskavah, pri katerih se uporablja historična metoda, je v veliki 
meri odvisna od uporabe arhivskih strokovnih in znanstvenih metod, povezanih s 
strokovno obdelavo in pripravo virov za uporabo v znanstvene in druge namene. Ta 
proces mora biti prilagojen potrebam zgodovinske vede, vendar na način, ki upošteva 
in je v skladu z arhivskimi načeli, pravili in standardi. 

V historični metodi sta zelo pomembna zaporedje in uporaba postopka v 
raziskovalnem procesu. Po Mirjani Gros (1980) je potrebno potem, ko določimo 
osnovne kategorije virov, ugotoviti, kako na tej podlagi graditi zgodovinsko 
spoznanje. Zato mora raziskovalni proces vključevati sledeče stopnje: 

 Izbira področja raziskovanja 

 Oblikovanje raziskovalnih vprašanj 

 Zbiranje in razvrščanje virov, na osnovi katerih bo mogoče odgovoriti na 
raziskovalno vprašanje – hevristika 

 Branje virov  

 Zunanja kritika (ugotavljanje avtentičnosti) 

 Notranja kritika - hermenevtika (ugotavljanje verodostojnosti) 

 Ugotavljanje dejstev 

 Razlaga povezanosti dejstev in 

 Konstrukcija in sinteza - odgovor na raziskovalno vprašanje (Gros, 1980, str. 
253). 

Po zbiranju potrebnih virov zgodovinar pristopi k njihovemu branju. Naloga 
kritike teksta je, da zagotovi raziskovalcu zanesljivo besedilo oziroma tekst, ki je 
enak izvirniku. Pri branju virov v raziskovalnem procesu so pomembna načela vsebine 
in konteksta arhivskega gradiva, kakor tudi notranja in zunanja kritika virov. To se 
imenuje tudi analiza virov. Zunanja kritika ugotavlja vse zunanje značilnosti 
informacije. Da bi ugotovili, ali vir res izvira iz določenega časa in prostora, moramo 
pogosto prodreti globlje v vsebino in kontekst arhivske informacije (vira) oziroma v 
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vsebino splošnih in posebnih zgodovinskih dejstev in konteksta. Zunanjo kritiko pa je 
mogoče razumeti v širšem in ožjem smislu. V ožjem smislu se nanaša samo na 
zunanje obrise vira, v širšem pa na branje vira in raziskave zunanjih značilnosti vira 
samega. Zunanja kritika omogoči rekonstrukcijo besedila vira, oceno njegove 
pristnosti in ugotavljanje avtorja besedila. Zgodovinarju pomeni vir le sredstvo, ki ga 
mora dobro spoznati, da lahko ugotavlja zgodovinska dejstva. Notranja kritika obsega 
poleg kritike verodostojnosti in ugotavljanja posameznih dejstev tudi 
"interpretacijo", ki predstavlja dogodke, o katerih priča vir. Ta pričevalnost vira pa je 
neposredno odvisna od konteksta vsebine arhivskega gradiva (Gros, 1980, str. 254). 

V zgodovinskih raziskavah se pojavljajo različne metode. V preteklosti so bili 
raziskovalni procesi osredotočeni predvsem na metode, kot so: filozofska, 
genealoška, geografska, primerjalna in druge. Poleg tega pa v procesu zgodovinskih 
raziskav zavzema pomembno mesto kvantitativna metoda ugotavljanja dejstev. 
Kvantifikacija predstavlja številčno povzemanje podatkov, ki jih je mogoče 
primerjati. To je pravzaprav metoda povezovanja števil. Ta metoda ima več stopenj. 
Analitiki izpostavljajo, da se kvantifikacija ne uporablja samo na področju 
gospodarske zgodovine in demografije, temveč tudi v serialni zgodovini, ki vključuje 
kvantifikacijo na vseh področjih človekovega delovanja. Serialna zgodovina se je 
začela ukvarjati z gospodarsko-davčnimi in demografskimi serijami, danes pa 
vključuje nova in širša področja dokumentacije, ki jo kot vire želi uskladiti z 
možnostmi kvantifikacije (Gros, 1980, 274). 

Pri zgodovinskih raziskavah je pomembna tudi metoda zgodovinske statistike, 
le-ta se uporablja pri zgodovinskih dejstvih, ki imajo množičen značaj. Uporaba 
zgodovinske statistike je odvisna predvsem od statističnih virov. Težave pri uporabi 
statističnih metod izhajajo predvsem iz narave virov in potrebe za prepoznavanje 
pojavov, ki trajajo daljše časovno obdobje.  

Zgodovinopisje in arhivistika vključujeta v svoje znanstvenoraziskovalno delo 
celoten spekter pristopov, kot sta indukativni in dedukativni, ter množico metod, kot 
so npr. metoda mapiranja, metoda abstrakcije arhivske vsebine, metode združevanja 
(agregacije) arhivske vsebine, metode vrednotenja arhivskih vsebin, metode 
koncentracije na temeljne vsebine, metoda zgodovinske kritike in metoda 
zagotavljanja konsistentnih arhivskih vsebin.14 Vsaka od omenjenih metod ima velik 
pomen v znanstvenem delu v arhivistiki in tudi v zgodovinski znanosti. 

 

2.4  Sinteza kot končni cilj historične metode 

Vse te metode pomagajo doseči zastavljene cilje zgodovinskih raziskav in 
potrditi zgodovinsko resnico. Po fazi ugotavljanja dejstev mora zgodovinar pričeti z 
njihovim razlaganjem. Pri procesu razlaganja je izjemno pomembno razumevanje 
zgodovinskih virov, njihovega konteksta in vsebine. S tem se ukvarja hermenevtika. 
Na tej ravni je potrebno zgraditi strukturno razlago. Strukturni razlagi se lahko doda 
tudi analogna. Analogija je najpreprostejša oblika zgodovinskih posploševanj in se 
lahko uporablja le znotraj natančno določenih meja. V procesu razlage pa je 
pomembno tudi t.i. "generična razlaga", ki vsebuje vse ostale vrste pojasnil in obsega 
medsebojno povezanost zgodovinskih dejstev v njihovem razvoju. To je vez, ki ima 
lastno kontekstualno strukturo, katere posamezni deli opravljajo specifično funkcijo 
v zgodovinskem razvoju. 

                                                 
14  Več in podrobneje o navedenih metodah glej Novak, 2011, str. 213–227. 
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Na postopku ugotavljanja dejstev in pojasnjevanja konteksta vsebine, ki 
predstavlja arhivsko strokovno in znanstveno obliko, temelji konstrukcija, tj. 
oblikovanje odgovorov na postavljeno raziskovalno vprašanje. To je možno najti na 
podlagi raziskovalnega načrta in razvijanja osnovnega vprašanja v podvprašanja. Na 
začetku je načrt splošen in ima hipotetični značaj. Konstrukcija se začne že na 
samem začetku z oblikovanjem raziskovalnih vprašanj in predstavlja določen sistem 
vse do končnega odgovora na osnovno vprašanje. Pri oblikovanju konstrukcije se 
uporabljajo sledeči kriteriji: kronološki, prostorski in krajevni. 

Sintetična konstrukcija je enaka sintezi. Zgodovinar pri svojih raziskavah 
uporablja analizo in sintezo. Pri analizi se posamezna zgodovinska dejstva 
razstavljajo v njihove sestavne dele, raziskuje pa se njihova struktura. Sinteza ne 
zajema elementov zgodovinskih dejstev v njihovi neposredni pojavni obliki tako, kot 
so podana, ampak v spletu njihovih kontekstualno-vsebinskih odnosov. Zgodovinske 
raziskave morajo imeti analitično-sintetičen značaj. Sinteza zajema postopek, ki ga 
je potrebno uporabiti pri raziskovanju vsakega posameznega in ožjega zgodovinskega 
dejstva, ki ga je po zaključenem analitičnem postopku potrebno rekonstruirati (Gros, 
1980, str. 289). V historični metodi poznamo mikro- in makrosinteze. Mikrosinteze so 
odgovori na osnovna vprašanja ozkega področja, ki jih lahko razbijemo na 
podvprašanja. Makrosinteze pa zajemajo širše strukture ali celostne elemente 
določene strukture. Obe sintezi pa sta v svoji končnici odvisni od dognanj raziskav 
vsebine in konteksta arhivskega gradiva. Zgodovinska sinteza daje splošno sliko in 
prikazuje bistvo odnosov med ljudmi, narodi in družbenimi skupnostmi v določenem 
zgodovinskem obdodju, ne pa celovite rekonstrukcije življenja v preteklosti (Đurđev, 
1976, str. 44). 

Na koncu moramo omeniti nekaj osnovnih problemov tistega dela historične 
metode, ki se nanaša na predstavitev raziskovalnih rezultatov, ki so njen pomemben 
del. Opredelitev in razlaga dejstev, konstrukcija in sinteza dobijo ob zaključku 
raziskovalnega procesa značaj raziskovalnega poročila. Pogosto se takšna poročila 
nanašajo le na opis toka dogodkov. Nujen pogoj za zgodovinsko poročilo pa je 
datiranje, ki mu daje poseben pomen, saj ga umešča v določen časovni okvir. Za 
poročilo ni dovolj samo golo ugotavljanje dejstev in njihova razlaga. Zelo pomembne 
so vloga zgodovinarja oziroma širina in količina njegovega znanja ter njegova 
ustvarjalna sposobnost za obdelavo in predstavitev zbranih podatkov, prav tako kot 
tudi vloga arhivistov, ki v praksi uporabljajo mnogo zgoraj navedenih metod, s 
katerimi se oblikujejo zakonitosti vsebine in konteksta arhivskega gradiva in 
ustvarjalcev. Na ta način se historična in arhivske znanstvene metode prepletajo, 
dopolnjujejo ter tako dajejo velik prispevek k razvoju zgodovinske in arhivske 
znanosti. 

 

3 ANALIZA VSEBINE 

3.1 Predstavitev metode 

Neuendorf (2002) analizo vsebine opredeljuje kot metodo za povzemanje in 
analiziranje sporočil. Krippendorff (2004) navaja, da ta metoda izhaja iz študija 
množičnih komunikacij v petdesetih letih 20. stoletja. Na osnovnem komunikacijskem 
modelu pošiljatelj – sporočilo - prejemnik so raziskovalci sklepali o pojavih na podlagi 
količinske analize ponavljajočih se in zlahka prepoznavnih vidikov vsebine teksta, ki 
se jih lahko poimenuje tudi kot očitno vsebino (npr. pozitivno ali negativno poročanje 
novinarjev o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji (Erjavec in Poler 
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Kovačič, 2011)). Od takrat dalje jo uporabljajo in svojim potrebam prilagajajo mnogi 
raziskovalci z različnih področij, npr.: bibliotekarstvo in informacijska znanost 
(Wang, 1999, Šauperl, 2002), novinarstvo (Erjavec in Poler Kovačič, 2007), socialno 
delo (Mesec, 1998).  

Enoto analize (poved, slika ali sekvenca slik), ki priča o izbranem dogodku ali 
vedenju, definira raziskovalec sam pri analizi in to enoto označi z izbrano besedo oz. 
kodo (Šauperl, 2005). Med označevanjem nastane kodirna shema, ki je lahko 
določena tudi vnaprej. To kodirno shemo lahko primerjamo s klasifikacijskim 
sistemom, ki priča o vsebini raziskovane enote, in to le z vidika, ki ga raziskujemo. 
Ker se znebimo vsega besedila, ki za našo raziskavo ni pomembno, postane opazovani 
pojav jasnejši. Gre torej za identifikacijo vzorcev dogodkov ali vedênja, ki jih 
ponazarja frekvenca in zaporedje ponavljanja posameznih kod.  

White and Marsh (2006) tudi navajata osnovne korake, po katerih bi morala biti 
izvedena vsaka raziskava z analizo vsebine kot izbrano metodo:  

 postavitev hipoteze ali raziskovalnega vprašanja,  

 identifikacija primernih podatkov (besedilo, slika, sekvenca slik),  

 priprava vzorca,  

 določitev podatkov, ki se bodo zbirali, ter enote analize,  

 določitev kodirne sheme, ki omogoča potrditev ali zavrnitev hipoteze,  

 kodiranje podatkov,  

 preverjanje zanesljivosti kodiranja in  

 prilagoditev kodirne sheme (če je to potrebno),  

 analiza rezultatov kodiranja,  

 uporaba ustreznega statističnega testa in  

 poročanje o rezultatih (npr. v članku, zaključnem delu). 

V teh korakih bomo analizo vsebine bomo tudi predstavili. Za primer pa bomo 
uporabili že objavljeno raziskavo (Šauperl in Semlič Rajh, 2012). 

 

3.2 Potek raziskave 

3.2.1  Raziskovalno vprašanje 

Raziskovalno vprašanje se je porodilo iz praktičnih težav pri popisu gradiva. V 
osnovnem standardu ISAD(G) preberemo, da je namen področij identifikacije popisne 
enote in področja vsebine ter ureditve predstaviti vsebino in značilnosti popisne 
enote. Praviloma se v tem območju navaja naslov popisne enote, časovno obdobje 
nastanka, zvrst gradiva, nivo popisovanja in vsebino popisne enote, ko je ta 
potrebna. Standard predpisuje obvezne elemente (signatura, naslov, čas nastanka, 
količina in nivo popisne enote) ter celo vrsto neobveznih elementov, med katere 
spada tudi vsebina. Izvirnik v primerjavi s slovenskim prevodom podrobneje navede, 
da se v opisu vsebine zabeleži čas, kraj, zvrst gradiva ter vsebino in upravne 
postopke. Ker smo iz splošnih izkušenj vedeli, da ni enotnosti pri sledenju standardu 
in da tudi standard ne daje dovolj smernic za enotnost, smo si zastavili raziskovalno 
vprašanje: "Katere značilnosti popisne enote vsebuje posamezni zapis v bazi SIRAnet 
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poleg obveznih in neobveznih podatkov iz ISAD(G)?" Naše vprašanje se je bolj 
konkretno nanašalo le na elemente, ki opisujejo vsebino. Pri tem smo si v 
pričakovanju elementov nekatere že zamislili. To so bili npr. kraj, čas, postopek, 
zadeva.  

 

3.2.2  Izbor in priprava podatkov za analizo  

Iz raziskovalnega vprašanja sledi, da nas zanimajo zapisi o arhivskem gradivu v 
slovenskih arhivih. Ker pa je bila naša predpostavka tudi, da mora biti gradivo zaradi 
javne dostopnosti enakomerno in dosledno obdelano, smo morali vzorec oblikovati iz 
javno dostopnih zapisov. Izbrali smo skupno podatkovno zbirko SIRAnet kot najnovejši 
javno dostopni vir. Primerke smo poiskali v dveh arhivih. Da bi bilo zapise sploh 
mogoče primerjati, smo izbrali spise z istega področja (gradbenih zadev). Vedeli 
smo, da je baza zelo velika (skoraj 500.000 zapisov). Nismo imeli ne časovnih ne 
materialnih možnosti, da bi analizirali naključni vzorec zapisov, ki bi nam omogočil 
statistično zanesljive sklepe. Zato smo se morali zadovoljiti z majhnim priložnostnim 
vzorcem, ki nam je omogočil izvedbo pilotne študije. Izbrali pa smo približno enako 
število zapisov iz vsakega od dveh izbranih arhivov. Iz izkušenj vemo, da nam 100 
enot iz enega vzorca omogoči že razmeroma dober pregled nad vsebino. 

Ker smo vedeli, da bomo delo opravili z enim od programov za analizo vsebine, 
smo enoto raziskave pripravili tako, da nam je program omogočil odgovarjanje na 
raziskovalno vprašanje, da je torej pravilno štel značilnosti. Enota analize je torej bil 
posamezni zapis. Za uvoz v program pa morajo biti podatki v obliki txt. Če bi delo 
opravljali ročno, bi lahko oblikovali tabele, kot kaže primer 3.1. 

Primer 3.1: Primer analize vsebine zapisa o arhivskem dokumentu s kodami, ki 
označujejo značilnosti tega zapisa 

Zapis o arhivskem dokumentu  Kode 
SI_A/0075/204/00010 
 

Signatura 

Cankar Ivan - Vrhnika, gradnja stanovanjske hiše Naslov popisne enote 

Cankar Ivan  
 

Osebno ime, lastnik 

Vrhnika 
 

Kraj  

Gradnja stanovanjske hiše  
 

Zadeva  

15. 01. 1865 
 

Datacija 

12. 04. 1865 
 

Datacija 

Združeni dokumenti (zadeva, spis) 
 

Nivo popisa 

Vloga za gradbeno dovoljenje, zapisnik in gradbeni 
načrt stanovanjske hiše: tloris, fasada in stranski 
prerez (črn tuš; modro, sivo lavirano), mere: 28,6 
x 42,8 cm. M. Strosmayr (sig.), Sv. Ana, 8.1.1856 
(dat). 

Vsebina 

Vloga za gradbeno dovoljenje, zapisnik in gradbeni 
načrt stanovanjske hiše: tloris, fasada in stranski 
prerez  

Vrsta, zadeva 

(črn tuš; modro, sivo lavirano) Tehnika zapisa  
mere: 28,6 x 42,8 cm.  Dimenzije  
M. Strosmayr (sig.),  Izdelovalec načrta, osebno ime, podpis 
Sv. Ana, 8. 1. 1865 (dat). Kraj, čas, datum 
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3.2.3  Kodirna shema in kodiranje podatkov 

V naslednjem koraku raziskave je treba določiti opazovane značilnosti ter jih 
oblikovati v kodirno shemo, podobno klasifikacijski. Naše raziskovalno vprašanje se je 
nanašalo na dve področji ISAD(G): področje identifikacije popisne enote in na 
področje vsebine in ureditve. Iz tega so izhajale osnovne značilnosti in naša začetna 
kodirna shema. Primer 3.1 kaže na še izhodiščne kode naslov, čas, zvrst, nivo popisa 
in vsebina (s podkategorijami kraj, upravni postopek in zadeva). Pri delu pa smo 
pozorni tudi na druge značilnosti, saj je to del našega raziskovalnega vprašanja. Nove 
značilnosti sproti označujemo. V primeru 3.1 so take nove značilnosti lastnik, tehnika 
zapisa, dimenzije, izdelovalec načrta, podpis.  

Celotna kodirna shema je prikazana v tabeli 3.1 in se je razvila v treh 
ponovitvah pregleda podatkov. Začetne kategorije so zapisane poudarjeno. Shema 
ima le tri hierarhične ravni. Kategorija "pričakovana področja", na primer, je na 
najvišji hierarhični ravni. Njej je podrejena kategorija "vsebina", znotraj katere pa 
na najnižji hierarhični ravni pričakujemo še tri: "kraj", "zvrst" in "upravni postopek". S 
poimenovanjem kod oz. kategorij so včasih težave. V našem primeru smo izraz "vrsta" 
uporabili za podrobnejšo opredelitev spisovnega gradiva (v konkretnem primeru 
"vloga", "zapisnik", "gradbeni načrt"). 

Tabela 3.1: Hierarhični prikaz kodirne sheme 

Visoka stopnja Srednja stopnja  Nizka stopnja 

Pričakovana področja Naslov   

  Čas Datacija 

  Zvrst Vrsta 

  Vsebina Kraj 

    Upravni postopek 

   Zadeva 

  Nivo popisa    

Osebno ime Lastnik    

  Poklic/vloga  Obrtni mojster 

    Potrjevalec 

  Podpis    

Korporativno telo     

Nosilec Pisna podlaga Dimenzija 

  Tehnika   

Napaka     
 

Nedvomno pa bi se kodirna shema razvijala naprej, če bi raziskavo nadaljevali z 
drugimi fondi in področji. 

 

3.2.4 Analiza rezultatov in preverjanje zanesljivosti 

Preverjanje zanesljivosti kodiranja je vedno nujno. Opravimo ga tako, da isti 
vzorec ali vsaj njegov manjši del neodvisno kodira vsaj še en raziskovalec, nato 
razliko preverimo z ustreznim statističnim testom. Ujemanje v določitvi kod za 
posamezne enote med obema raziskovalcema meri zanesljivost. Če je ujemanje 
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skromno, je nekaj narobe ali s kodirno shemo ali z raziskovalci. V našem primeru sva 
se avtorici raziskave v odločitvah dobro ujemali, zato sva lahko nadaljevali z analizo 
in sklepanjem iz rezultatov.  

Za statistične teste sva sicer imeli dovolj veliko število enot v vsakem vzorcu in 
lahko bi izvedli Hi-kvadrat test za ugotavljanje statistično značilne razlike med 
opisom enega in drugega arhiva. Ta izračun bi naredili na osnovi števila pojava 
posameznih kod v obeh vzorcih. Toda to ni odgovor na najino raziskovalno vprašanje, 
zato se s tem nisva ukvarjali. Zbrali pa sva vse značilnosti popisnih enot, ki jih oba 
arhiva v popis vključujeta, in na tej osnovi oblikovali smernice za oblikovanje 
področja vsebine.  

 

4 ZAKAJ RAZISKOVALNO DELO IN RAZISKOVALNE METODE V ARHIVISTIKI 

Kot je ugotovila že Semlič Rajhova (2003), je pomen raziskovalnega dela v 
arhivistiki predvsem v tem, da utemeljuje in podpira stroko in njen razvoj. Zato je 
toliko pomembnejša večja angažiranost in pripravljenost arhivistov za raziskovalno 
delo, čeprav le-to ni nikjer tako razvito, kot bi želeli ali potrebovali. Brez 
raziskovanja stroka ne bo mogla napredovati, to pa se bo odražalo tudi na kvaliteti 
dela in statusu zaposlenih. Raziskovanje v arhivistiki mora biti usmerjeno v reševanje 
tekočih ter aktualnih problemov stroke, ne pa imeti le filozofskega ali zgodovinskega 
značaja. Raziskovanje mora biti tako usmerjeno predvsem v aplikativne raziskave, ki 
morajo biti nujno vključene tudi v izobraževanje arhivistov. 

Po njenem mnenju je pomemben pogoj za uspešno uveljavljanje raziskovanja v 
arhivistiki tudi spodbuda in urejeni pogoji za izvajanje raziskav, vendar je pri tem 
potrebno postaviti enotno metodologijo in način dela.  

Arhivisti se morajo vsekakor zavedati, da zgolj dolgoletne strokovne izkušnje ne 
morejo nadomestiti sistematičnega raziskovalnega dela. Organiziranje 
znanstvenoraziskovalnega dela mora temeljiti na potrebah arhiva, le-ti pa 
znanstvenih problemov svoje stroke ne bi smeli več reševati volontersko, temveč bi 
morali k reševanju te problematike pristopiti resno in odgovorno.  

Vprašanje metod raziskovalnega dela v arhivski teoriji in praksi ter vprašanje, 
zakaj raziskovalne metode v arhivistiki, sta zelo kompleksni in odvisni od mnogih 
dejavnikov. 

Arhivisti pri svojem delu uporabljajo mnoge od omenjenih metod, vendar jih 
velika večina ne uporablja skladno z zakonitostmi metodoloških rešitev, saj jih 
implementirajo na osnovi lastnih izkušnen ali izkušenj drugih.  

Danes predstavlja problem vprašanja uporabe raziskovalnih metod v arhivistiki 
predvsem dejstvo, da se arhivisti v veliki večini ukvarjajo zgolj z zgodovinopisnimi 
raziskavami, v okviru katerih se za interpretacijo vira, vsebine, dogodka ali dejstva 
na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva poslužujejo le historične raziskovalne 
metode. Izjemno malo je takšnih arhivistov, ki so svoje raziskovalno delo usmerili na 
področje arhivistike, pri čemer pa ne interpretirajo vsebin arhivskega gradiva, 
temveč se pri svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z raziskovanjem tako teoretičnih 
kot tudi praktičnih problemov arhivistike, kot je npr. raziskovanje vprašanj 
verodostojne preslikave vsebin, zajema vsebin itd.  

Kot pravi Novak (2011), predstavljata paradigma interpretacije virov in 
paradigma preslikav vsebin dve različni faseti obravnavanja podatkov in raziskovanja 
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v arhivih, ki se v obstoječi praksi arhivskega strokovnega dela med sabo prepletata. 
To z drugimi besedami pomeni, da "arhivist" in "raziskovalec arhivskega gradiva – 
zgodovinar" uporabljata popolnoma enake znanstvenoraziskovalne metode, le cilji 
njihove uporabe so različni. Vse skupaj pa se dogaja na enaki materiji – arhivskem 
gradivu (Novak, 2011, str. 220). 

Odgovor na vprašanje, zakaj raziskovalne metode v arhivistiki, je sila 
enostaven. Ustrezne raziskovalne metode dajejo osnovni okvir za strukturirano 
reševanje problemov, ki se pojavljajo pri arhivskem strokovnem delu. Pri tem gre za 
tiste tehnike in znanja, ki so potrebna za izvajanje raziskav in interpretacijo 
raziskovalnih rezultatov, pri čemer so vključene tako kvantitativne kot kvalitativne 
raziskave. Dokler arhivisti nimajo na razpolago ustreznih raziskovalnih metod in znanj 
s tega področja, tudi rezultati raziskav ne morejo biti primerljivi. 

Še posebej se je to pokazalo ob prehodu s klasičnega popisovanja gradiva na 
popisovanje s pomočjo ustreznih programskih orodij, s čimer so arhivisti postavljeni 
pred nove izzive in pred ugotavljanje cele vrste do sedaj neznanih značilnosti zapisov 
zajetih vsebin v podatkovnih zbirkah, prav tako pa tudi v klasičnih arhivskih 
inventarjih in vodnikih. Samo z uporabo ustreznih raziskovalnih metod bodo arhivisti 
lahko ustrezno pripravili arhivsko gradivo in uporabnikom tako omogočili dostop do 
čim zanesljivejših podatkovnih struktur in informacij, ki jih le-ti potrebujejo za 
uspešno znanstvenoraziskovalno delo, ter pričeli na osnovi uporabljenih novih 
znanstvenoraziskovalnih metod ustrezno analizirati in vrednotiti zajete podatke v 
arhivski informacijski sistem. 
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SUMMARY 

RESEARCH IN ARCHIVAL SCIENCE: CHARACTERISTICS OF TWO RESEARCH METHODS 

 As already noted by Semlič Rajh (2003), the importance of research in 
archival science is in particular to justify and to support the profession and its 
development. Therefore, the commitment and willingness of archivists to conduct 
research is important since it is nowhere as developed as we would like or need it to 
be. Without research the profession will not be able to develop and move forward, 
and this will be reflected in the quality of work and employment status of archivists. 
Research in archival science should be focused on resolving current problems in the 
profession and should not have only a philosophical or historical character. Research 
should be focused primarily on applied research, which must be included in the 
training of archivists. 
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In her opinion, the stimulation and well regulated conditions for research are 
an important prerequisite for the successful implementation of research in archival 
science. Alongside, it is necessary to prepare a uniform methodology and working 
methods. 

Archivists certainly must realize that long lasting professional experience alone 
cannot make amends for systematic research. The organization of scientific research 
must be based on the needs of the Archives, which should no longer resolve the 
scientific problems of their profession voluntarily, but should seriously and 
responsibly address the issue. The question of research methods in archival theory 
and practice and the question why research methods in archival science, is a very 
complex issue and depends on many factors. 

In their daily work archivists use many in the text mentioned methods, but the 
vast majority does not use them in accordance with the rules of methodological 
solutions, as they implement them based on their own experience and the 
experiences of others. 

The problem of applying research methods in archival theory and practice lies 
particularly in the fact that archivist in the vast majority engage themselves only 
with historical research, where for the interpretation of sources, contents, events or 
facts acquired from archives, they use only historical research methods. There are 
only a few archivists, who have focused their research on the field of archival 
science, where they do not interpret the content of archives, but they research both 
theoretical as well as practical problems of archival theory and practice, such as 
research on issues of credible mapping of content, capturing of content etc. 

According to Novak (2011) the paradigm of interpretation of sources and the 
paradigm of content mapping in archives represent two different facets of data 
treatment and research which are intertwined with each other in the current 
practice of professional archival work. In other words, "archivists" and "historians" use 
exactly the same methods of scientific research, only their objectives and goals are 
different. Still all this is happening on the same subject - archives (Novak, 2011, p. 
220). 

The answer to the question "Why research methods in the Archives?" is very 
simple. Appropriate research methods provide the basic framework for a structured 
solving of problems occurring in professional archival work. One talks about those 
techniques and knowledge that are needed to conduct the research and for the 
interpretation of research results. As long as archivists do not have the appropriate 
and relevant research methods and knowledge in this field, the results of research 
cannot be comparable. 

In particular this was demonstrated during the transition from traditional 
description to the description in computer databases. That confronts archivists with 
new challenges and the determination of a wide range of unknown characteristics of 
in the databases, captured records and their content. Only with the knowledge 
gained through scientific research based on appropriate research methods, archivists 
will be able to provide access to the most reliable data structures in archival 
information systems. 
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