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Izvleček: 

Ker naslov in vsebina popisne enote uporabniku omogočata ugotoviti, ali je arhivsko gradivo ustrezno za 
njegovo uporabo, nas je zanimalo oblikovanje teh dveh elementov ISAD(g)2 v podatkovni bazi SIRAnet. 
Za raziskavo smo izbrali 100 zapisov iz baze SIRAnet. Izbrali smo štirih različne fonde enega arhiva, saj 
v ostalih ni bilo ustreznih vzorcev, ki bi imeli podrobneje opisano vsebino v polju "vsebina", in so bili 
zato neuporabni. Ugotovili smo, da se pri oblikovanju vsebine zajetih podatkov lahko uporabljajo 
klasična novinarska vprašanja kdo, komu, kaj, kako, zakaj, kje in kdaj. Toda različne vrste gradiva ne 
zahtevajo odgovorov na čisto vsa od teh vprašanj, vsebina pa je lahko podana tako v naslovu popisne 
enote kot obveznem elementu ISAD(g)2 kakor tudi v polju "vsebina" kot neobveznem elementu popisa. 
Pri tem je element "vsebina" mogoče opredeliti in definirati kot izvleček v smislu, kot ga pozna tudi 
standard SIST IS0-214: 1996. 

Ključne besede: 

popisovanje, opis vsebine, oblikovanje naslova, vsebinska analiza, podatkovna zbirka SIRAnet, SIST-ISO 
214: 1996  

Abstract:  

Content Analysis of Data Captured in the SIRAnet Database 

The purpose and objective of the study was to examine the relevance of creating two elements of 
description, the title and content of the unit of description. Both elements are extremely important 
because they enable the user to identify the content and relevance of archival sources. 100 records 
from the SIRAnet database composed a sample for the content analysis. The authors used four 
different fonds from one archive, since the others did not have appropriate units of description in 
which "content" would be described. They found that in describing the content of captured data one 
can use questions usually used by journalists: who, whom, what, how, why, where and when. But 
different types of archival materials do not require answers to all of these questions. However the 
content can be described in the description element "title", representing the mandatory element of 
ISAD(g)2, as well as in the description element "content" as an optional element. We also draw 
attention to the fact that it is possible to define the description element "content" as abstract as used 
in ISO-214: 1976 and its Slovenian version SIST ISO-214: 1996. 
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1 UVOD  

Glede na dejstvo, da arhivi vedno bolj odpirajo vrata javnosti, le-ta pričakuje, 
da bo v arhivskem gradivu mogoče najti relevantne podatke. S tem pa postaja vedno 
pomembnejša tudi predstavitev gradiva. Razvoj na vseh področjih, predvsem pa na 
področju informacijskih tehnologij je privedel tudi do velikih sprememb pri 
dostopanju javnosti do arhivskega gradiva, ki ga hranijo javni arhivi. Uporabniki za 
pridobivanje podatkov niso več strogo vezani na obisk arhiva, kjer jim arhivski 
strokovni delavci lahko nudijo izčrpne informacije o gradivu, temveč si informacije 
lahko danes pridobivajo tudi preko spleta. Toda če so se uporabniki ob prihodu v 
arhiv lahko zanesli na strokovne delavce, ki običajno dobro poznajo gradivo in so jim 
bili sposobni nuditi natančne informacije, pa so pri pridobivanju informacij iz 
arhivskih podatkovnih baz preko spleta običajno prepuščeni sami sebi. Iskanje lahko 
izvajajo le po podatkih, ki so v bazo vneseni. V primeru neuspešnega iskanja se ne 
bodo mogli obrniti po strokovno pomoč, saj preko spleta ta ni zagotovljena. Za priklic 
informacij iz podatkovne zbirke je bistveno, da so podatki čim bogatejši in dosledno 
enakovredni, kar pomeni, da morajo imeti vsi zapisi v bazi enako strukturo s podatki, 
ki jih vpisujemo povsod in točno. Pri tem si ne smemo privoščiti nedoslednosti. Veliko 
nedoslednosti se pojavlja predvsem pri oblikovanju vsebine zapisov o arhivskem 
gradivu, kljub temu da to področje ureja mednarodni standard ISAD(g)2 ali pa zato, 
ker je po tem standardu to neobvezni element opisa (2000).  

 Ker smo iz prakse in splošnih izkušenj vedeli, da ni enotnosti pri zapisovanju 
vsebine, nas je zanimalo, kako slovenski strokovnjaki oblikujejo vsebino zajetih 
podatkov in katere značilnosti opisujejo. Zanimalo nas je oblikovanje vsebine zajetih 
podatkov. Namen oz. cilj raziskave je bil preveriti ustreznost oblikovanja naslova in 
vsebine popisne enote. Gre namreč za področji, ki sta izjemno pomembni, saj 
uporabniku omogočata ugotoviti vsebino in relevantnost arhivskega gradiva. Samo na 
ta način lahko uporabnik presodi, ali je konkretna informacija primerna za njegovo 
uporabo. 

 

2 RAZISKOVALNA METODA 

Analiza vsebine (content analysis) je raziskovalna metoda, s katero iščemo in 
ugotavljamo vzorce vedenja ali dogodkov v zbranih podatkih (Šauperl, 2005; 
Peräkylä, 2005; Content Analysis, 2012; Stemler, 2001; Elo in Kyngäs, 2008; Roblek, 
2009).1  

Berelson (1952), Kippendorff (2004) in Weber (1990) opredeljujejo analizo 
vsebine kot sistematično tehniko za stiskanje obsežnega besedila v manjše vsebinske 
kategorije, ki temeljijo na eksplicitnih pravilih kodiranja. Kot navaja GAO (1996), 
omogoča analiza vsebine raziskovalcem, da z relativno lahkoto obvladujejo velike 
količine podatkov na sistematičen način.  

Po Krippendorffu (2004) si je treba v postopku analize vsebine zastaviti šest 
vprašanj, in sicer: 

1. Kakšne podatke analiziramo? 

2. Kako so definirani? 

                                                 
1  Podrobneje o sami metodi glej članek avtorjev Semlič Rajh, Z, Šabotić, I, Šauperl, A. z naslovom Znanstveno 

raziskovalno delo v arhivistiki: značilnost uporabe dveh raziskovalnih metod, ki je objavljen v tem zborniku. 
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3. Kakšna je populacija, na katero se nanašajo? 

4. V kakšnem kontekstu so podatki, ki jih analiziramo? 

5. Kakšne so meje analize? 

6. Kaj je cilj raziskave? 

V slovenski arhivski teoriji in praksi je metoda analize vsebine dokaj nepoznana 
in se do nedavnega ni uporabljala, čeprav gre za raziskovalno metodo, ki se zelo 
pogosto uporablja tako v družboslovnih kot tudi naravoslovnih raziskavah. Prvo 
pilotno raziskavo v arhivistiki sta izvedli Šaupelova in Semlič Rajhova (2012), rezultati 
pa so bili predstavljeni na posvetovanju "Arhivska praksa 2012" in objavljeni v 
istoimenskem časopisu. 

Analizo vsebine lahko izvajamo na besedilu, sliki ali zvoku. Enota analize je 
lahko cela poved, posamezna beseda ali manjše enote besedila, slike ipd. 

V našem primeru je bila enota posamezno polje zapisa v bazi SIRAnet, in sicer 
"naslov popisne enote" in "vsebina". Vsako enoto smo med analizo označili z enim ali 
več izrazi, ki opisujejo lastnosti oziroma odgovarjajo na zastavljena vprašanja. To so 
kode. V našem primeru smo opazovali, ali so v zapisih vsebine dokumentov podani 
odgovori na vprašanja kdo, kaj, komu, kdaj, kje, kako in zakaj. Zajeli smo jih v 
kodirno shemo, ki smo jo določili vnaprej, saj smo vedeli, kaj iščemo. Rezultat 
raziskave je identifikacija vzorcev dogodkov ali vedenja, ki jih ponazarja frekvenca 
in zaporedje pojavljanja posameznih kod oz. značilnosti. V tem primeru gre za 
značilnosti zapisov naslova popisne enote in vsebine v bazi SIRAnet. 

 

2.1 Potek raziskave 

Pri raziskavi smo uporabili prosto dostopni program "Weft. QDA", ki žal ne 
omogoča razvoja kompleksnejše kodirne sheme. Kompleksnejša shema je potrebna 
pri bolj poglobljenem raziskovanju in se razvije v več krogih analize. Analiza namreč 
nujno poteka v več krogih, saj s časom opazimo nove značilnosti, ki zahtevajo nove 
kode. Tudi podpora postopkom analize je v omenjenem programu skromnejša od 
profesionalnih programov za kvalitativno analizo besedil (npr. Nudist ali Atlas). 

Za raziskavo smo izbrali sto zapisov iz baze SIRAnet. Izbrali smo štiri različne 
fonde enega arhiva, saj v ostalih arhivih ni bilo ustreznih vzorcev, ki bi imeli 
podrobneje opisano vsebino v polju "vsebina", zato so bili neprimerljivi. Vsi zapisi so 
bili ustvarjeni na istem nivoju popisa, tj. združeni dokumenti. Vzorec je vseboval 100 
zapisov, kar je glede na približno milijon zapisov v bazi SIRAnet izredno malo. Toda 
ročno obdelati relevanten vzorec v obsegu 10 % zapisov v populaciji bi presegal 
resurse, ki so raziskovalkama na voljo. Najine ugotovitve bodo v duhu kvalitativnih 
raziskav ovrednotile podobne raziskave v prihodnosti.  

Pri tem je šlo za kvalitativno raziskavo, ki je potekala v smeri "formulacija 
problema – načrtovanje opazovanja – opazovanje – analiza - vrednotenje rezultatov" 
(glej Sliko 1).  
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Slika 1: Potek kvalitativne raziskave (Vir: Roblek, 2009, str. 55) 

Analiza besedila je potekala z natančnim opazovanjem zapisanega besedila. Pri 
tem smo bili pozorni na posamezne pojme ter jih označevali z izbranimi kodami. 
Kodirna shema se je med delom dopolnjevala in spreminjala, saj smo večkrat 
ugotovili, da kode niso ustrezne ali pa je bilo potrebno dodati nove.  

Naslednji korak analize je ugotavljanje pogostosti pojavljanja posameznih kod 
in njihovih kombinacij. To lahko opravimo z natančnim poznavanjem podatkov ali s 
statističnimi metodami. Statistične metode uporabimo lahko le v primerih, ko imamo 
dovolj veliko količino podatkov za smiselne primerjave. V najinem primeru to ni 
smiselno. Rezultati te analize so predstavljeni v naslednjem poglavju. 

 

3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.1 Naslov popisne enote 

Naslov imajo vsi zapisi brez izjeme, vendar se njegovo oblikovanje razlikuje. To 
ni presenetljivo, če vzamemo v obzir, da je naslov obvezni element popisovanja po 
ISAD(g)2. Naslovi so v veliki meri dosledno oblikovani z obravnavanim predmetom oz. 
zadevo, osebo ali korporativnim telesom, krajem ter pojavno obliko gradiva. Časovna 
opredelitev se v naslovu pojavlja redkeje in je v analiziranem vzorcu bolj izjema kot 
pravilo. Smernice za oblikovanje naslovov je predlagal Zajšek (2012). V njih svetuje 
oblikovanje naslova popisne enote na vseh nivojih, saj se oblikovanje naslova 
razlikuje glede na nivo popisa. Tako za naslov serije svetuje, naj le–ta povzema 
kriterij, po katerem je bila serija oblikovana (tj. poimenuje zaokroženo vsebinsko 
celoto dokumentov v seriji), ustvarjalca ter čas nastanka.  

Zajšek svetuje (2012), naj naslovi združenih dokumentov navajajo formalni 
naslov, če ta obstoji. Sicer naj naslov označuje vsebino, zaradi normativne kontrole 
in bolj temeljite informacije pa tudi ustvarjalca in čas nastanka. V našem primeru v 
naslovih sicer manjka opredelitev časa, a je ta navedena že kot poseben element v 
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okviru področja identifikacije in je obvezna za vse popisne enote ne glede na nivo 
popisa. 

Naslovi lahko izražajo vrsto in obravnavani predmet (npr. Sklep Občinske 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor Tabor), vrsto in udeležena 
korporativna telesa (npr. Dopis Deželnega šolskega sveta v Gradcu Deški ljudski šoli v 
Mariboru) ali zvrst gradiva, obravnavani predmet in tudi čas. Analiza je pokazala 
skladnost z Zajškovim priporočilom (2012), ki navaja: "… če ni formalnega naslova, 
zapišemo tako, da je jasno, kdo komu kaj in o čem piše". 

Jasno je razvidno, da ima gradivo določene vrste tudi določeno strukturo in 
značilnosti, ki jih opisujemo (o tem podrobneje piše Novak, 2007). Dopise nekdo piše 
nekomu nekega dne in o neki zadevi. Zapisniki nastanejo po seji nekega 
korporativnega telesa, obravnavajo nek predmet in nastanejo nekega dne. Gradbeni 
načrt je nekdo izdelal, nekdo drug preveril in potrdil, izdelan in potrjen je bil nekega 
dne in na nekem kraju. Izdelan je na neki podlagi, v neki tehniki. Katere izmed teh 
značilnosti je potrebno popisati v naslovu, je opredelil Zajšek (2012), obvezne 
elemente opredeljuje ISAD(g)2, vsi ostali elementi pa so stvar strokovne presoje 
vsakega posameznega popisovalca. Podrobneje kot bo gradivo popisano, več možnosti 
bo imel uporabnik, da najde želeno gradivo. Bolj kot bodo strokovne odločitve 
enotne, bolj zanesljiv bo priklic podatkov in informacij iz sistema. Na to opozarjata 
tako Novak kot Zajšek (Šauperl in Semlič Rajh, 2012). 

Čas je v naslovu naveden le v manjšini zapisov (le pri 14 od 100 zapisov), saj se 
kot posamezni obvezni element, ki ga določa ISAD(G)2, pojavlja v posebnem 
popisnem polju. Najpogosteje je zapisan v obliki letnice (1820) ali obdobja (1818-
1881), v manj primerih pa se navaja tudi celoten datum. Analiza pa je pokazala, da 
se pri zapisu datuma pojavljajo različne oblike, kot npr. 1. 1. 1910, 24. 05. 1833 ali 
06. 06. 1912, kar bo povzročilo težave pri iskanju in priklicu zapisa. Poenotenje je za 
namen računalniškega iskanja nujno (Novak, 2007). Obsežno razpravo o težavah z 
neenotnim beleženjem časa ter možnostmi za njihovo premostitev je pripravil 
Gregory (2008, cv: Šauperl in Semlič Rajh, 2012). 

Vrsta gradiva je pomemben element medsebojnega komuniciranja med ljudmi, 
zato smo v naši analizi opazovali tudi pojavnost vrste gradiva v oblikovanem naslovu 
popisne enote. Andersen (2008) piše, da nam vrsta gradiva (žanr, ki je lahko literarni, 
npr. novela, ali neliterarni, npr. zapisnik), olajšuje komunikacijo, saj tako oddajnik 
sporočila (pisec, govornik) kot njegov prejemnik (bralec, poslušalec) vesta, kaj v 
sporočilo dati in kaj od njega pričakovati. Zato od fotografije ali risbe ne bomo 
pričakovali obsežnega besedila, od zapisnika pa ne slike. Zapisnik priča o seji nekega 
telesa, ki je bila na določen dan in ob določeni uri na določenem kraju. Udeležili so 
se je določeni ljudje, ki so razpravljali o določeni zadevi ter sprejeli ustrezne sklepe. 
Vendar nimajo vsi dokumenti tako jasne strukture. Zato bi bilo potrebno pri tistih, ki 
takšno strukturo imajo, to pri oblikovanju naslova tudi upoštevati.  

V našem vzorcu ima velika večina zapisov oznako vrste gradiva (74 zapisov). 
Veliko ujemanje pomeni, da je ta podatek za arhiviste pomemben, saj lahko iz njega 
takoj razločimo morebitno vsebino popisne enote in njeno relevantnost za 
uporabnika. 

Imena oseb in korporativnih teles so prav tako v veliki meri zastopana v 
oblikovanih naslovih popisnih enot (91 zapisov). Gre za subjekte, ki vstopajo v 
upravne postopke ali kakor koli drugače sodelujejo pri nekem dejanju. To so lahko 
korporativna telesa, ki izdajajo sklepe in odločbe, uradni organi, ki vodijo upravne 
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postopke, posamezniki, ki želijo graditi ali adaptirati, idr. Imena, ki se pojavljajo v 
analiziranih zapisih, predvsem osebna imena, imajo v naših vzorcih različne oblike. 
Ponekod so zapisani s priimkom pred imenom (npr. Himler Božo), ponekod pa z 
imenom pred priimkom (Božo Himler). Pojavlja se še tretji način, pri katerem so 
imena zapisana samo z začetnico imena. V četrtem načinu pa sta priimek in ime 
ločena z vejico. Prav tako je analiza pokazala nedoslednost v pisanju nazivov 
korporativnih teles. Čeprav je bil naslov popisne enote zapisan v slovenskem jeziku, 
pa je bilo ime korporativnega telesa zapisano v izvirnem jeziku dokumenta, kar ni v 
skladu z dobro prakso (primer: Max Wegscheider, Gemischtwarenhandlung, Ptuj : 
dosje trgovskega registra pri Okrožnem sodišču Maribor), po kateri bi bilo potrebno 
naslov oblikovati v dveh korakih. Najprej kot naslov v slovenskem jeziku, nato pa 
dodati še popisno polje "drugi naslov" in oblikovati naslov popisne enote v 
originalnem jeziku dokumenta.  

Pri normativni kontroli imen oseb bi morali vzpostaviti enotni vrstni red, saj gre 
tu za formalno strukturo baze, ki omogoča razlikovanje soimenjakov in združevanje 
različnih oblik imena, ki jih lahko uporablja ista oseba, npr. psevdonimi ali različne 
oblike zapisa (Novak, 2007, Semlič Rajh in Šauperl, 2011). V fazi iskanja pa bi moralo 
biti vseeno, ali uporabnik išče v tem ali onem vrstnem redu imena in priimka.  

Kraj nastanka dokumenta ali kraj, o katerem dokument priča, je zastopan v 70 
vzorcih. Ker arhivisti pri svojem delu posamezne kraje umeščamo v prostor in čas, pri 
oblikovanju le-teh pogosto trčimo na težave, kot so spreminjanje posameznih 
krajevnih imen skozi čas in posledično s tem tudi rasti in razvoja le-teh, s 
preimenovanjem, združevanjem, ugotavljanjem predhodnikov in naslednikov, 
enakostjo poimenovanja ter relacijami med podrejenimi in nadrejenimi enotami. 
Arhivisti pa se pri svojem delu srečujemo tudi s historičnimi poimenovanji za 
posamezne kraje, zato moramo upoštevati tudi zastarele oblike krajevnih imen, ki 
niso več v uporabi, nekdanja nemška imena slovenskih zemljepisnih imen (Pettau, 
Marburg an der Drau, Herren Gasse ...) ali imena, ki se še vedno uporabljajo, vendar 
ne tvorijo več samostojnih krajev, temveč so skozi čas postala sestavni del drugega, 
večjega kraja, kot npr. Radvanje, Studenci, Jarenina. Ker imamo v praksi opraviti s 
poimenovanji krajev, ki so se skozi čas in prostor spreminjala, je potrebno poskrbeti 
za ustrezne normativne zapise, iz katerih je jasno razvidna povezava med 
posameznimi krajevnimi poimenovanju v posameznem časovnem obdobju Semlič Rajh 
in Šauperl, 2011). 

Pri 20 zapisih, kar predstavlja petino analiziranih zapisov, je bilo ugotovljeno, 
da ne vsebujejo ustreznega poimenovanja kraja (današnjega imena), ampak se v 
zapisu pojavlja stara oblika imena kraja, kar predstavlja težavo v iskanju, saj 
uporabniki v veliki večini ne poznajo starih poimenovanj. 

Primera oblikovanja naslova iz analiziranih vzorcev:2 

1. Zapisnik in gradivo za Prvi kongres stranke Sivih panterjev 21. 5. 1991 

2. Srednjeevropski rudniki d. d., The Central European Mines Limited, Mežica : dosje 
trgovskega registra pri Okrožnem sodišču Maribor 

 

                                                 
2  Gre za ista primera pri naslovu in vsebini. Tukaj navajamo primer oblikovanja naslova, v podpoglavju 3.2 pa 

primer oblikovanja vsebine za ista zapisa 
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3.2 Opis vsebine popisne enote 

Vsebina je podrobno opisana pri 77 v raziskavo zajetih zapisih. Vsebina po 
ISAD(g) namreč ne predstavlja obveznega elementa, zato je tudi ni pričakovati pri 
vseh zapisih.  

Standard ISAD(g)2 (2000) navaja, da je namen tega elementa popisa presojanje 
potencialne relevantnosti popisne enote za uporabnika. Nadalje standard navaja, da 
je potrebno v opisu vsebine zabeležiti čas, kraj, zvrst gradiva ter vsebino in upravne 
postopke. 

Tako je iz analiziranih zapisov razvidno, da se v opisu vsebine podrobneje 
navajajo imena oseb in korporativnih teles (20 zapisov), vrsta gradiva (26 zapisov), 
kraj (6 zapisov) ter datum (4 zapisi). 

Težava pa se je pokazala pri oblikovanju vsebine kot takšne, saj se le-ta 
razlikuje od nivoja popisa. Vsak posamezen nivo namreč zahteva drugačno 
opredeljevanje in opisovanje vsebine. Na višjih nivojih mora biti vsebina splošnejša 
in mora nakazovati na posamezne kategorije gradiva, medtem ko mora biti opis 
vsebine na nižjih nivojih zasnovan drugače. Ta mora uporabniku podati konkretnejše 
informacije o vsebini popisne enote. 

Primera opisa vsebine iz analiziranih zapisov: 
1. Okrožnica stranke območnim odborom z vabilom na kongres; dopis Alpe Adria 

Agencije glede stroškov organizacije kongresa; dnevni red kongresa: volitve 
delovnega predsedstva kongresa, pozdrav gostom, organizacijska in poslovna poročila 
funkcionarjev stranke, glasovanje o izstopu stranke iz Demokratične opozicije 
Slovenije (DEMOS), volitve novega vodstva stranke, javna razprava; zapisnik s 
kongresa; delovno gradivo: finančno poročilo od pričetka delovanja stranke, referat 
na temo Ekonomski položaj upokojencev v Sloveniji; seznam kandidatov za delovno 
predsedstvo in komisije; sklepi kongresa; referat "Pokojninsko zavarovanje in 
projekcija nove pokojninske zakonodaje"; dopis o objavi sklepov kongresa v listu Naš 
glas, izrezek z objavo sklepov iz lista. 

2. Iz vsebine dokumentov je razvidno: Družba s centralo v Londonu je bila ustanovljena 
5. 2. 1921, sklep o podružnici je bil sprejet 7. 11. 1922 na seji ravnateljstva. Leta 
1924 je družba prenesla sedež iz Ljubljane v Mežico. Predmet poslovanja je bilo 
rudarstvo. Glavnica je znašala 130.000 funtov šterlingov, vplačanih je bilo 130.000 
delnic po en funt. Družbo je vodilo ravnateljstvo v Londonu, sestavljeno iz petih 
članov (glavni ravnatelj je bil lord Cozens – Hardy), ravnatelj v Mežici je bil Jurij 
Bargate. Po letu 1945 so prešle akcije v (sprva začasno) državno upravo, izbris iz 
registra 22. 7. 1947 zaradi vpisa v register državnih gospodarskih podjetij pri 
ministrstvu za finance FLRJ. Povezava: register B II 11, št. knjige 1135. Opombe: 
sedež v Mežici je imela družba za delovanje v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

 
3.3 Nepravilno oblikovanje naslova in opisa vsebine popisne enote 

V našem vzorcu 100 zapisov je bilo najdenih 22 zapisov, kjer je bil naslov 
popisne enote nejasno oblikovan, oziroma bi ga lahko oblikovali tako, da bi v njem 
združili besedilo naslova in besedilo vsebine. Tako kot je oblikovan v našem vzorcu, 
uporabniku ne daje jasne informacije in mora le-ta za podrobnejšo informacijo 
pogledati še opis vsebine. Pri majhnem številu takšnih zapisov to ne predstavlja večje 
težave, le-te pa nastanejo, ko je število podobnih zapisov izjemno veliko in 
neobvladljivo za uporabnika v nekem krajšem časovnem obdobju. 

Podoben delež nepravilnih zapisov (20 zapisov) najdemo pri vsebini. Le-ta ne 
daje podatkov, ki bi jih uporabnik pričakoval, ampak se v njej navajajo podatki, ki bi 
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po svoji naravi sodili v katerega od drugih elementov popisa, ki jih pozna standard. 

Nepravilnih zapisov v celoti (napačno oblikovanje naslova in napačen opis 
vsebine) je v našem vzorcu 29. 

Glede na relativno majhno število zapisov v našem analiziranem vzorcu je 
odstotek pomanjkljivih zapisov v povprečju izjemno velik (71 %). Gre za podatek, ki 
je lahko zaskrbljujoč, saj bi pri večji količini zajetih podatkov to pomenilo kar 
precejšen odstotek napačnih vpisov. 

Tovrstnim napakam pa se je vsekakor mogoče ustrezno izogniti z vpeljavo 
sistema nadzora kakovosti.  

 

4 ZAKLJUČEK 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako se oblikujeta naslov in vsebina 
popisne enote. Področji sta pomembni, saj uporabniku omogočata ugotoviti vsebino 
arhivskega gradiva, brez dodanih interpretacij in ne glede na to, kdo je ustvaril 
zapis. Samo na ta način lahko uporabnik presodi, ali je konkretna informacija 
primerna za njegovo uporabo.  

S postopkom analize vsebine smo pregledali zapise naslovov popisnih enot 
enega izmed slovenskih javnih arhivov v javno dostopni slovenski podatkovni bazi 
SIRAnet. Vzorec je bil majhen, saj v ostalih arhivih nismo imeli na razpolago zapisov 
vsebine popisnih enot ali pa so bili ti zapisi zastopani v tako majhnem številu, da jih 
ni bilo mogoče uporabiti za našo raziskavo.  

Rezultati kažejo, da je za razliko od naslova popisne enote, ki se pojavlja v 
vseh zapisih, vsebina popisne enote opisana le 77 %. Pri ostalih zapisih, ki tega 
elementa nimajo, je o vsebini mogoče sklepati le iz naslova.  

Časovno obdobje se pojavlja v obeh, tako v naslovu popisne enote kot tudi v 
vsebini, vendar je v obeh primerih zelo skromno zastopan (skupaj v povprečju 20 %). 
Pri datumu pa prihaja do razlik pri zapisu, kar lahko povzroči težave uporabniku. 
Standardizacija zapisa datuma v teh dveh elementih popisa bi izboljšala priklic, isto 
pa bi dosegli tudi z ustreznim uporabniškim vmesnikom, ki bi dovoljeval iskanje 
datuma v katerikoli obliki, tudi pisni. 

Podatke o vrsti gradiva najdemo v obeh elementih popisa, čeprav je njihov 
odstotek višji pri naslovu (74 %) kot pri vsebini (le 26 %). Vrsta gradiva podrobneje 
opredeljuje zvrst, npr. med spisovnim gradivom dopise, zapisnike, vloge itd. V 
informacijski znanosti to značilnost navadno poimenujejo žanr. Ta podatek je 
pomemben, ker v veliki meri priča ali vsaj namiguje na vsebino.  

Zasledili smo, da je med podatki zastopan oziroma naveden tudi kraj bodisi 
nastanka gradiva bodisi dogodka ali preprosto kraj, ki opredeljuje posameznika ali 
korporativno telo, ki se pojavlja v posameznem zapisu ali pa je kako drugače 
povezano z gradivom. Ker v daljših časovnih obdobjih prihaja do sprememb 
poimenovanja krajev, je treba posebno pozornost posvetiti neprekinjenemu sledenju 
teh sprememb.  

Na podlagi ugotovljenega lahko potrdimo smernice za opisovanje vsebine 
arhivskega gradiva, ki sta jih predlagali Šauperlova in Semlič Rajhova (2012), tem pa 
dodamo še nekaj novih, ki se nanašajo predvsem na neobvezni popisni element 
vsebina.  
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Kot že rečeno lahko vsebino opisujemo v naslovu popisne enote in tudi v 
neobveznem popisnem elementu "vsebina". Višji kot je nivo popisa, tem pomembnejši 
je zajem podatkov v popisnem elementu "vsebina", ko pa zajemamo gradivo na 
najnižjih nivojih (združeni dokumenti, dokument), pa se vsebina velikokrat zrcali v 
naslovu.  

Tako lahko pri oblikovanju naslovov, ki izražajo vsebino popisne enote, sledimo 
Zajškovemu nasvetu za oblikovanje naslovov (2012):  

 Naslov korespondence naj izrazi, kdo komu ter kaj oz. o čem piše. 

 Naslov zapisnika, poročila, analize in podobnega naj izrazi vrsto dokumenta, 
kaj ter o čem je predstavljeno. 

 Naslovi sodnih spisov, dosjejev ali upravnih zadev naj povedo, kdo je stranka v 
postopku, za kakšno zadevo gre ter vrsto dokumenta. 

Tukaj se že oblikujejo skupne značilnosti: "kdo komu ter kaj". Te skupne 
značilnosti, kot ugotavljata Šauperlova in Semlič Rajhova (2012), bi lahko posplošili v 
pet faset, ki jih je indijski matematik in bibliotekar S. R. Ranganathan izbral za 
oblikovanje svojega bibliografskega klasifikacijskega sistema (Colon classification). 
Za njegovo klasifikacijo je značilno, da se vse panoge človeške dejavnosti oblikujejo 
iz petih osnovnih faset, to so tvornik (Personality), trpnik (Matter), sila (Energy), 
prostor (Space) in čas (Time) (PMEST) (Šauperl, 2003). Zadnji dve faseti se v vseh 
panogah pojavljata v enaki obliki, saj sta univerzalni. Prve tri, P, M in E pa so v vsaki 
panogi drugačne. V bibliotekarstvu so vrste knjižnic tvornik, vrste publikacij so trpnik 
in postopki v knjižnici so sila. V medicini so tvornik organi, sila pa bolezni. V 
arhivistiki bi morda lahko bile vrste arhivov tvornik, zvrsti arhivskega gradiva trpnik 
in postopki v arhivih sila. Te fasete so si zelo sorodne z osnovnimi novinarskimi 
vprašanji: kdo, komu, kaj, kako, zakaj, kje in kdaj, zato si lahko pri oblikovanju 
vsebine zajetih podatkov pomagamo tudi s temi. Ker bo uporabnik verjetno 
poizvedoval vsaj z enim od teh vprašanj, moramo zagotoviti ustrezne odgovore 
(Šauperl in Semlič Rajh, 2012). 

Za ponazoritev si lahko ta vprašanja zastavimo pri vabilu: Kdo je tisti ki vabi na 
sejo in kakšno sejo oz. kaj ter kdaj? V našem primeru Občinska konferenca Zveze 
socialistične mladine Slovenije vabi na sejo komisije za Splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, ki bo 15. 1. 1987.  

Tudi v primeru zapisnika ali korespondence lahko ravnamo podobno: 

 Kdo: posameznik, skupina posameznikov ali korporativno telo (npr. seja 
Plenuma stranke Sivih Panterjev). 

 Komu: v našem primeru to ni relevantno, vendar v praksi ni vedno samo po sebi 
umevno, zato je v takšnih primerih to potrebno napisati (npr. seja samo za 
člane Plenuma ali za vse člane stranke Sivih panterjev).  

 Kaj: predmet obravnave, torej zapisnik. 

 Zakaj: Seja je običajno sklicana z nekim razlogom, kar pomeni, da ima povod 
navadno izražen v predmetu obravnave. 

 Kje in kdaj: Vsaka seja se zgodi na določenem kraju in ob določenem času.  

Kot sta o tem razpravljala že Novak (2007) in Zajšek (2012), se je izkazalo za 
pomembno dejstvo, da se je potrebno opredeliti do tega, na katera vprašanja 
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odgovarjata vsebina in naslov na različnih nivojih.  

Glede oblikovanja neobveznega popisnega elementa vsebina, pa je analiza 
nakazala na celo vrsto možnih rešitev glede oblikovanja tega popisnega elementa.  

Popisni element "vsebina" pa bi pravzaprav lahko definirali kot neke vrste 
izvleček, saj gre za skrajšano, natančno predstavitev vsebine dokumenta, brez 
dodane interpretacije in kritike. Tako je izvleček opredeljen tudi v standardu SIST 
ISO–214 (1996).  

V času, ko so uporabniki arhivskega gradiva soočeni z velikimi količinami 
gradiva, ki ga je potrebno pregledati pri raziskavah, in imajo možnost pregledovanja 
popisanega gradiva preko spleta, so uporabniki postali nestrpni, kar pomeni, da želijo 
relevantne informacije pridobiti čim prej. Prav zaradi tega je ustrezen opis vsebine v 
obliki izvlečka dober prvi stik med uporabniki in arhivskim gradivom. Na njegovi 
podlagi pa se lahko nato odločijo, ali je potrebno dokument prebrati v celoti ali pa je 
dovolj že izvleček in dokumenta ni potrebno v celoti pregledati (SIST ISO-214: 1996, 
cv: Jamar in Šauperl, 2009). 

Tako bi lahko takšen izvleček popisnega elementa "vsebina" oblikovali na več 
načinov in bi jih bilo mogoče deliti glede na njihovo informativnost, in sicer: 

1. Informativna vsebina/izvleček: ta naj predstavi, kot je le mogoče, 
kvantitativne in/ali kvalitativne informacije, ki jih vsebuje dokument. 
Informativni izvlečki so primerni za tiste dokumente, ki obravnavajo oz. se 
nanašajo na eno samo temo. V arhivih bi jih za lahko uporabili za opis elementa 
"vsebina" na nižjih nivojih popisa, kot sta nivoja združeni dokumenti (file) in 
dokument (item). 

 Primer oblikovanja informativne vsebine/izvlečka: 
 Zapisnik plenuma s sledečim dnevnim redom: poročilo o delovanju od 1. 

kongresa, komentar na pokojninsko in volilno zakonodajo, predstavitev 
predlogov in glasovanje za skupni nastop na volitvah bodisi z Demokratično 
stranko upokojencev, Demokratično stranko Slovenije ali Liberalno-
demokratsko stranko; sklepi k točki 9 in 10 dnevnega reda (glasovanje o 
političnem povezovanju z eno od treh strank); glasovnici za 1. in 2. krog 
glasovanja o političnem povezovanju. 

 

2. Indikativna vsebina/izvleček: naj bo le deskriptivno ali opisno vodilo do 
posameznih tipov gradiva, predmeta obravnave itd. Primeren je za opis višjih 
nivojev popisa, vse od fonda do podserije, kjer opisujemo večje zaključene 
enote gradiva. 

Primer oblikovanja indikativne vsebine/izvlečka:  

Delovodniki; zapisniki in sklepi sej vodstvenih organov; dopisi; kadrovske in 
finančne zadeve; poročila o delu. 

Po opravljeni analizi in pregledu rezultatov smo mnenja, da mora biti popisni 
element "vsebina" obvezen in prinašati podrobnejše informacije na višjih nivojih 
popisa, kot so fond, podfond, serija, podserija, pri nižjih nivojih, tj. združeni 
dokumenti in dokument, pa se mora vsebina odražati že v naslovu popisne enote in 
mora poseben popisni element "vsebina" služiti kot dodatno in podrobnejše pojasnilo 
k naslovu.  
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Samo dobro pripravljena vsebina/izvleček uporabnikom namreč omogoča hitro 
in natančno identifikacijo relevantnosti vsebine dokumenta za njegove raziskave. 
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SUMMARY 

CONTENT ANALYSIS OF DATA CAPTURED IN THE SIRAnet DATABASE 

The intention of the study was to determine how the title and content are 
described within the SIRAnet database. Both elements are very important because 
they enable the user to determine the contents of archives. Only in this way the user 
can determine whether specific information is appropriate for use. 

We used the method of content analysis to analyze titles and contents of data 
captured by one of Slovenian public archives in the publicly available database of 
Slovenian regional archives, SIRAnet. The sample was rather small, as other archives 
do not have records with described element records "content" units, or the records 
were represented in such a small number that they could not be used for our study. 

Based on the analysis, results guidelines for describing the contents of archives 
already proposed by Šauperl and Semlič Rajh can be confirmed. To those we can add 
some new ones, which relate primarily to the content that, according to ISAD(g), 
presents an option element of description. 

As already stated, the content can be described in the obligatory element "title" 
and in the optional element "content". The higher the level of description the more 
important becomes the data captured in the element "content". When, on the other 
hand, we describe archives at the lowest levels (files, items), the content often 
reflects in the title. 

Thus, in creating titles that reflect the content of the unit of description we 
can follow Zajšek’s advice for creating the title of the unit of description: 

 when describing correspondence the title should give answers to the questions 
who to whom and what does he/she writes about. 

 when describing minutes, reports, analysis and the like, the title should express 
the type of document and what it deals with. 

 when describing court or administrative files the title should tell who is the 
party in the process, the nature and the type of the document. 
As already discussed by Novak and Zajšek, the necessity to determine which 

questions the content and the title at different levels of description answer has 
proven to be an important fact. 

For the description of content as an optional element the analysis indicated a 
whole range of possible solutions. 

Description element "content" could be in fact defined as a kind of abstract, 
since we are talking about abbreviated, accurate presentation of the contents of the 
document, without added interpretation and criticism. That is how abstract is 
defined by ISO-214: 1976. 
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At a time when users are confronted with large amounts of archives they have 
to consult and when they are confronted with the possibility of consultation of 
described archives online, users become impatient, which means that they want to 
obtain relevant information as soon as possible. For this reason, an adequate 
description of the content in the form of an abstract forms a good first contact 
between the user and archives. On its basis the user can decide whether it is 
necessary to read the document in full, or is it already enough to consult the 
abstract. 

Content in the form of an abstract could be created in several ways. Abstracts 
should be divided according to their informativeness as follows: 
1. Informative content/abstract: it should present as much quantitative and/or 

qualitative information contained in the document as possible. Informative 
abstracts are suitable for documents treating or relating to a single theme. In 
the archives they should be used for describing content at lower levels of 
description such as files and items. 

2. Indicative content/abstract: it should only be a descriptive or narrative lead to 
particular types of material, subject matter, etc.. It is suitable for describing 
content at the higher levels of description, like fonds, sub-fonds, series and 
sub-series, where archivists describe larger units. 
After reviewing the results, we believe that the description element "content" 

has to be mandatory and should bring more information at the higher levels of 
description such as fonds, sub-fonds, series and sub-series. At lower levels, like files 
and items, the content must already be reflected in the title of the unit of 
description. In this case the optional element of description "content" should serve 
only as an additional and more detailed explanation to the title. 

Only a well-prepared content/abstract enables users to quickly and accurately 
identify the relevance of the content of the document. 
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