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Izvleček: 
Prispevek predstavlja sedanji sistem izobraževanja arhivskih delavcev v Sloveniji, ga primerja s stanjem 
v muzejih in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Slovenije ter predlaga določene 
izboljšave. Vse tri dejavnosti imajo to področje urejeno z istima predpisoma in tudi praksa je podobna. 
Gre za izobraževanje, ki poteka v času pripravništva oziroma kot priprava na strokovni izpit (to je 
natančno predpisano) in o izobraževanju po opravljenem strokovnem izpitu, ki pa ni niti 
standardizirano niti obvezno. Avtorica ugotavlja, da je izobraževanje kot priprava na strokovni izpit 
dobro zastavljeno, da pa bi se z nekaterimi spremembami v poteku pripravništva, v načinu 
izobraževanja in v poteku strokovnega izpita dalo doseči boljše rezultate, sistem pa narediti prijaznejši 
do kandidatov. Glede permanentnega izobraževanja pa ugotavlja, da je skoraj nemogoče sestaviti 
program, ki bi ustrezal potrebam vsakega strokovnega delavca, zaradi česar ga je tudi težko poenotiti 
in predpisati. Glede smiselnosti predpisanih izobraževanj naj se opravi široka razprava, predvsem se 
naj o tem izrečejo arhivske strokovne skupine, ki naj, vsaka za svoje področje, po potrebi predlagajo 
tudi vsebino izobraževanja. 
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Abstract:  
Education of Slovene Archivists - Findings and Suggestions 

This paper presents the current system of education of Slovene archivists and compares it to the 
situation in museums and at the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia and 
proposes certain improvements. The field of eduaction is defined by the same legislation in all three 
branches and also the practice is similar. The topic is education, which is carried out in the intern 
period and as preparation for the professional exam (which is prescribed) and education after the 
exam, which is nor standardized nor obligatory. The author finds that education as preparation for the 
professional exam is well set; however, some changes in the intern period in the manner of education 
and the professional exam itself would be welcome, would contribute to better results and would be 
more candidate friendly. In the field of permanent education, the author feels that it is almost 
impossible to create a programme suitable for every individual professional and that makes it hard to 
unify and prescribe. Archival professional workgroups should define and suggest the content of 
education for each field of archival work.  
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A. Pavšič Milost: Izobraževanje delavcev, zaposlenih v slovenskih arhivih 

UVOD 

O izobraževanju za delo na arhivskem področju je bilo v Sloveniji v različnih 
obdobjih v strokovni literaturi napisanega že veliko. Gre za številne članke, ki 
predstavljajo stanje na tem področju v tujini1, pa tudi za prispevke, ki ponujajo 
ugotovitve in dajejo predloge za ureditev tega vprašanja v Sloveniji2. V omenjeni 
literaturi je na eni strani govor o formalnem izobraževanju v okviru šolskega sistema, 
ki usposablja bodoče arhivske delavce, na drugi strani pa o različnih oblikah 
dopolnilnega oziroma permanentnega izobraževanja delavcev, ki so že zaposleni v 
arhivih. Marsikaj od napisanega je bilo v slovenski arhivski praksi že upoštevanega, 
pri marsičem je ostalo le pri predlogih, vprašanje izobraževanja pa se z različnih 
vidikov vedno znova vrača v obravnavo. Januarja 2012 je svet direktorjev slovenskih 
arhivov (predsedoval mu je Dragan Matić) imenoval delovno skupino, ki naj bi 
proučila sedanji sistem izobraževanja strokovnih delavcev, zaposlenih v slovenskih 
arhivih, ga primerjala s sorodnimi področji in pripravila predlog sprememb. Po nekaj 
sestankih je delo skupine, v katero sem bila imenovana skupaj z Jelko Melik, Nado 
Čibej in Mojco Horvat, zamrlo. V skupini sem bila zadožena za proučitev in  
primerjavo sistema izobraževanja na področju arhivov, muzejev in ZVKD Slovenije ter 
za pripravo predloga sprememb. Kot že rečeno je delo skupine zamrlo, svoje 
ugotovitve in predloge pa vendarle posredujem javnosti. Morda bodo vzpodbudili 
širšo razpravo, ki bo pripeljala do konkretnih sprememb in dopolnitev na tem 
področju. 

Pravna podlaga za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je v arhivih, 
muzejih in ZVKD Slovenije enaka oziroma ista in tudi praksa je zelo podobna. V 
grobem bi izobraževanje lahko razdelili v dve vrsti: 

1. Izobraževanje v času pripravništva oziroma kot priprava na strokovni izpit, ki je 
predpisano in natančno določeno s pravilnikom3. Opravljen strokovni izpit je 

                                                 
1  Glej npr.: Žontar, Jože: (1990): Šolanje za potrebe arhivov. Ob III. kolokviju komiteja Mednarodnega arhivskega 

sveta za poklicno izobraževanje. V: Arhivi XIII, 1990, str. 125-127; Žontar, Jože: (1995): Vprašanje arhivskega 
šolanja na univerzi v Vzhodni in Srednji Evropi. V: Arhivi VIII, 1995, str. 52-54; Wiesflecker, Peter (2004): 
Dodatno izobraževanje delavcev v štajerskem deželnem arhivu. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 
str. 294-301; Wiesflecker, Peter (2005): Znanstveno izobraževanje arhivistov v Avstriji. V: Tehnični in vsebinski 
problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. Maribor: 
Pokrajinski arhiv Maribor, str. 240-247; Diaconu, Ana-Felicia  (2009): Izobraževanje romunskih arhivistov med 
trenutnimi potrebami in dinamiko arhivskega področja. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 
str. 119-125; Tato, Grazia (2011): Arhivist: Katero izobraževanje?. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega 
in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv 
Maribor, str. 63-72; Anžič Kemper, Sonja (2011): Dodatno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje arhivskih 
delavcev v nemško govorečih državah. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. 
Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, str. 83-92; Haris Zaimović 
(2011): Izobraževanje kot del strategije razvoja dediščinskih ustanov v Bosni in Hercegovini. V: Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. 
Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, str.101-111; petreska, Dijana (2011): Izobraževanje iz arhivistike v republiki 
Makedoniji danes. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z 
dopolnilnega izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, str. 93-101. 

2  Glej npr.: Kontestabile Rovis, Mirjana (2007): Permanentno izobraževanje v slovenski arhivistiki. V: Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. 
Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, str. 251-255; Kopač, Janez (2009): Izobraževanje zaposlenih v arhivu. 
V:Zbornik referatov 24. zborovanja Arhivskega društva Slovenije, Dolenjske Toplice, 2009. Ljubljana: Arhivsko 
društvo Slovenije, str. 85-88; Novak, Miroslav (2010): Celostno izobraževanje v okviru slovenske arhivske službe. 
V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega 
izobraževanja. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, str. 483-498. 

3  Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (UL RS, št. 
101/2008 z dne 24. 10. 2008). 
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pogoj za delo na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega 
gradiva. 

2. Izobraževanje oziroma strokovno izpopolnjevanje po opravljenem strokovnem 
izpitu, tako imenovano vseživljenjsko izobraževanje, ki pa ni niti predpisano 
niti standardizirano. Prepuščeno je izbiri in iniciativi posameznika ali njegovega 
nadrejenega. V formalnem smislu ga mora strokovni delavec izkazati le, če želi 
napredovati v strokovnih nazivih. Strokovno izpopolnjevanje je namreč eno od 
meril za ocenjevanje strokovnih kompetenc na področju varstva4. 

1  PRIPRAVNIŠTVO IN STROKOVNI IZPITI 

1.1  Splošne ugotovitve: 

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva 
arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008), ki ureja organizacijo 
pripravništva in usposabljanja na področju varstva kulturne dediščine in arhivskega 
gradiva, določa, da mora kandidat po končanem pripravništvu5 opraviti strokovni 
izpit. Slednji obsega pisno nalogo, splošni in posebni del. Komisija za strokovne izpite 
in nazive v arhivski dejavnosti ima sedež v Arhivu Republike Slovenije, komisije za 
muzejsko, konservatorsko in konservatorko-restavratorsko področje pa na 
ministrstvu, pristojnem za kulturo. Tam ima sedež tudi komisija za podeljevanje 
naziva "svetnik", ki je skupna za vsa prej našteta področja. Člane omenjenih komisij 
imenuje minister, pristojen za kulturo. 

Na spletni strani Arhiva Republike Slovenije6 oziroma ministrstva, pristojnega 
za kulturo7, so objavljeni vsi podatki v zvezi z opravljanjem izpita (roki, prijave 
ipd.), prav tako tudi programi izpitov in potrebna literatura za vsako področje 
posebej. 

1.2 

                                                

 

Predlogi za spremembe na arhivskem področju 

Strokovni izpit za arhivsko dejavnost je zelo obsežen, kar je, glede na dejstvo, 
da za arhivsko področje ne obstaja sistem formalnega izobraževanja8, tudi potrebno. 
Usposabljanje v času pripravništva in teoretično znanje, pridobljeno ob 
izobraževanju za strokovni izpit, je namreč neke vrste poklicna kvalifikacija za delo 
na arhivskem področju. Podoben obseg in vsebino znanja pridobijo v nekaterih 
evropskih državah v okviru arhivskih šol.9 Trenutno veljavni program je enoten za vse 
kandidate, ne glede na katerem arhivskem področju delajo, kar je prav in potrebno. 
Jože Žontar je že leta 1995 zapisal, da "moramo povsem zavestno vztrajati pri 
enotnem dovolj širokem temeljnem izobraževanju, sicer bomo ohromili enotnost 
poklica ter strokovno predstavo o poklicu" in dodal: "To izobraževanje pa je potrebno 

 
4  Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (UL RS, št. 

101/2008 z dne 24. 10. 2008, sprememba UL RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010). 
5  Pripravništvo traja za kandidata s srednjo izobrazbo šest mesecev, za kandidata z višjo strokovno izobrazbo 

devet mesecev in 12 mesecev za kandidata z visokošolsko izobrazbo. V določenih primerih se pripravništvo lahko 
skrajša ali podaljša. 

6  http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in dokumenti. 
7  http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/kulturna _dediščina/strokovni_izpiti_in_nazivi. 
8  Že od leta 1980 obstaja sicer naoddelku za zgodovino Filozofske  fakultete v Ljubljani tudi predmet arhivistika, 

a kot je že leta 1990 ugotavljal Jože Žontar, le-ta ne more dati študentom dovolj znanja za praktično delo.  Pa  
tudi  teoretičnega znanja ne daje dovolj. 

9  Jože Žontar v članku iz leta 1990 podrobno predstavi holandsko državno arhivsko šolo s sedežem v Haagu. 
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dopolnjevati z diferencirano ponudbo izpopolnjevanja. Arhivist ne sme biti ne 
omejen specialist, niti nekdo, ki na splošno in površno obvlada svoj poklic" (Žontar, 
1995, str. 54). Vsebinsko je program dobro zastavljen, nekatere  postopke v pripravi 
na strokovni izpit in v samem poteku izpita pa bi se dalo izboljšati. Določene 
spremembe je mogoče izpeljati že znotraj obstoječe zakonodaje in predvsem o teh 
bo go

 ministrstvu, pristojnem za kulturo, dajem naslednje 
10

naj bo takoj razvidna tudi v 

ost slišano počasi 

                                                

vora v nadaljevanju. 

Na osnovi proučitve veljavnih pravnih aktov, programov strokovnih izpitov in 
kriterijev za pridobivanje strokovnih nazivov ter na podlagi številnih razgovorov z 
zaposlenimi v arhivih (s člani komisije za strokovne izpite, z arhivisti, ki so pred 
kratkim opravljali strokovni izpit, z drugimi delavci v arhivih) pa tudi zaposlenimi v 
sorodnih ustanovah in na
predloge za spremembe : 

 Vsak nosilec predmeta naj ponovno preveri, "prečisti" seznam virov in 
literature ter naj ju razdeli na dva dela: na osnovni, obvezni in dopolnilni del, 
slednji naj bo namenjen tistim, ki se želijo v določeno problematiko bolj 
poglobiti. Kandidati se zdaj v množici naštetih virov in literature ne znajdejo. 
Po izjavah nekaterih se dogaja celo to, da so ponekod v literaturi navedena 
dela, ki dajejo različne, tudi nasprotujoče si podatke o nekem vprašanju, tako 
da kandidat za izpit ne ve, kateri trenutno veljajo za prave. Vsaka sprememba 
v programu izpita ali v seznamu virov in literature 
objavi na spletni strani Arhiva Republike Slovenije. 

 Izobraževanje kot priprava na izpit naj bo kombinacija predavanj in vaj. 
Vaje naj bodo zelo konkretne, kandidati naj bodo direktno vključeni v delo 
(npr. spisovnih evidenc, zemljevidov in drugih pripomočkov naj ne kaže in ob 
njih pripoveduje le predavatelj, ampak naj sodelujejo tudi kandidati - naj 
ugotavljajo, prepoznavajo …). V sklopu vaj naj profesor postavlja podobna 
vprašanja kot na izpitu. Vprašanja naj bodo taka, da ne bodo zadostovale na 
pamet naučene definicije, temveč bodo kandidati prisiljeni razmišljati in se 
poglobiti v vsebino. Na razpravi o nekem vprašanju naj se vztraja, dokler iz 
odgovorov kandidatov ni razvidno, da vsebino razumejo. Izobraževanje naj ne 
bo skoncentrirano na teden dni celodnevnih predavanj, ampak naj poteka 
postopoma (npr. dvakrat tedensko), da imajo kandidati možn
predelati, ponoviti, predavatelja naslednjič kaj vprašati ipd.  

 Pripravnikom naj se določijo mentorji, ki dobro obvladajo posamezno 
področje in znajo znanje tudi razumljivo podajati naprej. Poleg tega morajo 
imeti za pripravnika dovolj časa (tega naj v letnem planu predvidi 
predstojnik arhiva) in volje (za to se mora mentor, ki mentorstvo sprejme, 
potruditi sam). Mentorji naj poskrbijo, da bodo pripravniki spoznali različna 
področja dela v arhivu. Po potrebi naj izkoristijo možnost, da se pripravniku za 
izpopolnjevanje v posamezni dejavnosti lahko določi inštruktorja11. Razmisliti 
kaže, da bi se poleg kroženja pripravnikov znotraj posameznega arhiva po 

 
10  Svoje mnenje so mi aprila 2012 prijazno posredovali Olga Pivk, Lilijana Žnidaršič Golec, Daniela Juričić Čargo, 

Anja Paulič in Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije, Janez Kopač iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 
Ivanka Zajc Cizelj in Zgodovinskega arhiva Celje, Mojca Horvat iz Pokrajinskega arhiva Maribor, Drago Trpin iz 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Boris Golec iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Jana Šubic Prislan in Darja 
Skrt iz Goriškega muzeja, Eda Belingar in Ernesta Drole iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
območna enota Nova Gorica ter Marija Brus iz ministrstva, pristojnega za kulturo Republike Slovenije. 

11  Glej 4. odstavek 4. člena Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva 
arhivskega gradiva (UL RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008). 
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potrebi posluževali tudi kroženja med arhivi (podobno kot poteka stažiranje 
pri zdravnikih). Mentor naj se čuti odgovornega za uspeh kandidata na 
strokovnem izpitu. Slabo znanje ali celo neznanje kandidata, zlasti pri 
vprašanjih, povezanih s konkretnim delom arhivskega delavca, je slaba ocena 
tudi za mentorja. Mentor naj poskrbi, da bo pripravnik dobil čim več praktičnih 
izkušenj. Sodeluje naj z njim pri urejanju in popisovanju nekega fonda, 
predstavi naj mu različne možnosti ureditve ali popisa fonda, utemelji naj 
boljšo ali slabšo varianto, spodbuja naj kandidata k novim rešitvam, jih 
preverja, komentira. Pripravnik, ki je predviden za delo na mlajšem gradivu, 
naj bo z mentorjem veliko v zunanji službi, pri ustvarjalcih. Pri njegovem 
usposabljanju naj se veliko časa nameni valorizaciji gradiva, izdelavi navodil za 
odbiranje arhivskega gradiva za konkretne ustvarjalce. Tudi naloga, ki jo mora 
pripravnik izdelati v času pripravništva, naj bo s tega področja. Pripravnik naj 
bo opozorjen, da je za učinkovito delo z ustvarjalci nujno potrebno poznavanje 

12

isije (kaj bi lahko še izboljšal, kako bi neko zadevo 

likokrat treba odgovore iz kandidatov 

                                                

zakonodaje z njihovega področja, njihovih pristojnosti itd.  

 Vprašanja na strokovnem izpitu naj temeljijo na povezovanju teorije s 
prakso, kandidat naj z odgovori pokaže, da neko vsebino razume. Več 
povratnih informacij naj kandidat dobi tudi glede svojega pisnega izdelka: ne 
le, da je naloga dobra; zaželena je podrobnejša analiza že s strani mentorja, 
pa tudi članov izpitne kom
lahko drugače rešil itd.). 

 Nivoja zahtevanega znanja naj se ne niža, spremeni pa naj se potek izpita. 
Člani izpitne komisije, s katerimi sem govorila, ugotavljajo, da v zadnjih letih 
nivo znanja na strokovnih izpitih zelo pada. Kljub temu, da se izpraševalci pri 
izbiri vprašanj, ki jih zastavijo posameznemu kandidatu, prilagajajo področju in 
območju, na katerem kandidat dela, je ve
dobesedno vleči. Kako stanje izboljšati?  

a.) Ena od možnosti za izboljšanje obstoječega stanja je, da bi kandidatom 
omogočili opravljati izpit v več delih. Na ta način bi se lažje bolje 
pripravili na izpit, tudi psihični pritisk bi bil manjši. Splošni del 
strokovnega izpita (ustavna ureditev, delovno-pravna zakonodaja, 
predpisi s področja kulture, mednarodno pravno varstvo dediščine in 
poklicna etika ter materialno varstvo) naj bi imeli kandidati možnost 
opravljati že po polovici pripravništva. Nalogo naj bi oddali tri mesece ali 
vsaj mesec dni pred opravljanjem posebnega dela izpita. Ocenjevalec 
pisne naloge, ki ga določi predsednik izpitne komisije13, bi tako imel 
dovolj časa za njen pregled in oceno. Po potrebi bi dal kandidatu napotke 
za popravke ter kasneje nalogo ponovno pregledal in jo, ko bi ustrezala 
zahtevam, potrdil. Na ta način bi kandidat imel dovolj časa, da se dobro 
pripravi na posebni del izpita, ki bi prišel na vrsto po končanem 
pripravništvu. Če se taka delitev ne zdi sprejemljiva, predlagam vsaj 

 
12  Miroslav  Novak v svojem prispevku iz leta 2010 (glej opombo št. 2) opozarja tudi na potrebo po komunikacijskih 

in pogajalskih znanjih, svetovalnih, političnih in taktičnih sposobnostih ter zmožnostih in sposobnosti 
predvidevanja. Pravi, da so tovrstna znanja arhivskih strokovnih delavcev odločilna za sposobnost arhivov, da 
vplivajo na ustvarjalce oziroma predajnike arhivskega gradiva. 

13  Glej 11. člen Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 
(Ur. l. RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008). 
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naslednje: splošni del izpita naj bi imel kandidat možnost opravljati teden 
dni pred posebnim delom strokovnega izpita (tako imajo tudi v 
konservatorsko-restavratorski dejavnosti), nalogo pa naj bi oddal vsaj 
mesec dni pred opravljanjem izpita. S tem bi bil razbremenjen, 
ocenjevalci pa bi imeli dovolj časa za pregled naloge in pripravo njene 

t prišle prav tudi že izkušenim arhivistom (za 

li verjetno 
bolj sproščeni, če ne bi odgovarjali pred tako širokim zborom.  

, a jih nisem vključila v gornje navedbe, morda pa bi tudi o njih kazalo 

svojili, ga 

čilo 

 na delovnem 
mestu, za ostala obdobja dobi zelo splošna in okvirna vprašanja. 

 

ocene. 

b.) Izpraševalci naj jasno definirajo zahtevani obseg znanja. Najboljša rešitev 
bi bilo gradivo za strokovni izpit, ki naj bi ga pripravil vsak izpraševalec za 
svoje področje. Objavljeno bi bilo na spletni strani Arhiva Republike 
Slovenije, da bi ga avtorji po potrebi mogli popravljati oziroma 
posodabljati. Morda zveni predlog osnovnošolsko, a na enem mestu 
zbrane temeljne vsebine bi prispevale k boljšemu znanju pripravnikov, 
zagotovo pa bi velikokra
hitro osvežitev znanja). 

c.) Število izpraševalcev naj se zmanjša. Menim, da področja arhivskega dela 
niso tako ozko specializirana, da bi bilo potrebnih toliko izpraševalcev. 
Zmanjšanje števila članov komisije bi pripomoglo k racionalnejši izrabi 
delovnega časa arhivskih strokovnjakov, pa tudi kandidati bi bi

V nadaljevanju navajam še nekaj mnenj, predlogov, ki so mi jih dali 
sogovorniki
razmisliti: 

 Kandidati, ki so že na fakulteti opravili izpit iz latinščine, nemščine ali iz 
struktur inštitucij, naj bi bili na strokovnem izpitu oproščeni opravljanja teh 
predmetov. Oprostitev se mi ne zdi potrebna, kajti če so znanje že o
pred strokovnim izpitom ponovijo in utrdijo, kar je lahko le koristno. 

 Kandidatom, ki so uspešno opravili splošni del strokovnega izpita, neuspešni 
pa so bili pri dveh ali več predmetih posebnega dela, naj splošnega dela 
izpita ne bi bilo treba ponavljati. Ta predlog je morda umesten, a bi zahteval 
spremembo 3. odstavka 16. člena pravilnika. V primeru, da bi se omogo
opravljanje strokovnega izpita v več delih, pa verjetno ne bil več aktualen. 

 Strukture institucij naj bi razdelili na več delov (kronološko), kandidat bi 
opravljal izpit le iz tistega dela (obdobja), ki ga na delovnem mestu pokriva. To 
bi sicer kandidate postavljalo v različen položaj, saj bi tisti, ki pokrivajo daljša 
obdobja, imeli obsežnejši izpit, a bi to pač morali sprejeti kot "sestavni del" 
delovnega mesta. Večina ljudi, s katerimi sem govorila, pa meni, da to ni dobra 
rešitev. Menijo, da je bolje strukture institucij v kronološkem smislu obdržati 
kot celoto, nekoliko pa zmanjšati obseg glede na globino (naj se ne gre toliko v 
podrobnosti). Nosilec predmeta in izpraševalec na strokovnem izpitu mi je 
pojasnil, da diferenciacija glede na področje, ki ga posameznik pokriva, in 
območje, od koder prihaja, obstaja že sedaj. Podrobnosti je vsak kandidat 
vprašan le s področja in iz časovnega obdobja, ki ga pokriva
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1.3 Predlogi sprememb, o katerih razmišljajo na področju konservatorske, 
konservatorsko-restavratorske in muzejske dejavnosti 

Na ministrstvu, pristojnem za kulturo, je za strokovne izpite na omenjenih 
področjih zadolžena Marija Brus. V telefonskem pogovoru mi je povedala, da pri njih 
obstajajo predlogi za spremembe na področju izobraževanja. Čakali so na nov zakon 
o varstvu kulturne dediščine, ki pa ga v kratkem ne bo, zato bodo predlagali 
spremembo pravilnika o strokovnih izpitih. V mislih imajo naslednje spremembe: 

 V splošnem delu strokovnega izpita ne bo več delovno-pravne zakonodaje. 
Ostala bo le zakonodaja s področja varstva kulturne dediščine, ki pa jo bodo 
morali kandidati poznati podrobneje kot doslej. 

 Razmišljajo, da za srednjo stopnjo izobrazbe strokovnih izpitov ne bi bilo več. 

 Pri restavratorjih, ki se za svoj poklic usposobijo v okviru rednega 
izobraževanja na likovni akademiji, bodo strokovni izpit poenostavili. 

 Pri kustosih in konservatorjih se obseg in nivo zahtevanega znanja ne bo 
zmanjšal, saj se le preko pripravništva in strokovnega izpita posamezniki 
usposobijo za taka delovna mesta. Rednega formalnega izobraževanja za te 
poklice ni, zato pripravništvo in strokovni izpit omogočata neke vrste poklicno 
kvalifikacijo.  

 Glede načina izpitov (ustni ali pisni) so prihajali različni predlogi, a zaenkrat so 
močnejši zagovorniki pisnih izpitov. Pravijo, da je tako pri vsakem kandidatu 
lažje preveriti celotno snov.  

 

2  STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU 

2.1  Ugotovitve sedanjega stanja 

Na arhivskem področju po sedanji zakonodaji ni predvideno neko enotno 
strokovno izobraževanje s predpisanim programom in preverjanjem znanja (enako je 
tudi na področju konservatorske, konservatorsko-restavratorske in muzejske 
dejavnosti). Strokovni delavci se udeležujejo predavanj, simpozijev, delavnic ipd., ki 
jih organizirajo stanovska društva in druge organizacije doma in v tujini. Včasih 
udeležbo na izobraževanjih zahteva predstojnik ustanove, ponavadi pa strokovni 
delavec sam spremlja ponudbo, izbira vsebine in vodstvu ustanove predlaga, 
katerega izobraževanja bi se udeležil. Glede na denarne možnosti in strokovno 
presojo koristnosti usposabljanj mu vodstvo udeležbo odobri ali zavrne. Na različnih 
izobraževanjih pridobljeno znanje se ne preverja z izpitom ali pisno nalogo. V 
največji meri je od vsakega posameznika odvisno, koliko in kako se bo strokovno 
izpopolnjeval (z individualnim študijem preko literature ipd., z obiskovanjem 
simpozijev, tečajev ipd.). V formalnem smislu je udeležba na seminarjih in podobnih 
oblikah strokovnega izpopolnjevanja arhivskim delavcem potrebna, če želijo 
napredovati v strokovnih nazivih. Za slednje pa je večina zainteresirana, ker je tudi 
finančno ovrednoteno. Pravna podlaga za napredovanje je Pravilnik o pridobivanju 
nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Ur. l. 
RS, št. 101/2008, spremembe Ur. l. RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010), ki ima v 
prilogi tudi merila za ocenjevanje strokovnih kompetenc. Višji strokovni naziv je 
mogoče dobiti na osnovi delovnih izkušenj na področju varstva in izpolnjevanja 
nekaterih strokovnih kompetenc. Merila za ocenjevanje strokovnih kompetenc, ki se 
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nanašajo na strokovno izpopolnjevanje, so v prilogi pravilnika navedena pod številko 
9 in so naslednja: 

 9. 4. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, 
seminarju ali usposabljanju ( 4 dni in več) ....................... 15 točk  

 9. 5. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, 
seminarju ali usposabljanju (2-3 dni) ............................  10 točk 

 9. 6. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, 
seminarju ali usposabljanju (do 1 dan)  .............................. 5 točk 

 9. 7. Preizkusi znanja iz razdelkov 9. 4.– 9. 6. ....................... 5 točk 

Določba ni natančna, postavlja se več vprašanj. Kaj razumeti pod besedo 
aktivno sodelovanje? Ali to pomeni, da mora oseba imeti referat, sodelovati v 
diskusiji? Če kot aktivno udeležbo upoštevamo vključevanje v diskusijo, se postavi 
vprašanje, kako naj komisija preverja, ali je kandidat res diskutiral? Ali lahko 
verjame kandidatovi pisni navedbi ali mora zahtevati dokazila? Ali in kako oceniti 
aktivnost posameznika, ki skuša najti odgovore na strokovna vprašanja v neformalnih 
razgovorih z arhivskimi delavci iz drugih arhivov ali s strokovnjaki iz drugih 
organizacij? Skratka, ni razlage, kako presoditi, ali je bilo sodelovanje posameznika 
na usposabljanju aktivno. Pa še en pomislek: če kot aktivno sodelovanje velja 
referat, se postavi vprašanje, ali je referat na posvetovanju, ki traja 4 dni, 
upravičeno vreden več točk kot referat na posvetovanju, ki traja 2 dni ali 1 dan. 

Kako se gornje določbe izvajajo v praksi? 

Zaradi vseh omenjenih nejasnosti dodeljuje komisija za strokovne nazive na 
področju varstva arhivskega gradiva število točk za strokovno usposabljanje le glede 
na čas trajanja usposabljanja, ki se ga je posameznik udeležil. Ne presoja ustreznosti 
nekega izobraževanja glede na delovno področje posameznika, ne ugotavlja v kakšni 
vlogi je posameznik tam nastopal (ali kot referent ali kot razpravljalec ali le kot 
poslušalec)14.  

Po opravljenem strokovnem izpitu se največ arhivskih delavcev v Sloveniji 
strokovno izpopolnjuje na izobraževanjih, ki jih organizira Arhivsko društvo Slovenije, 
in na arhivskih posvetovanjih v Radencih, ki so v različnih obdobjih potekala pod 
različnimi imeni.15 Posamezniki se udeležujejo tudi strokovnih posvetov v tujini in 
izobraževanj, ki jih v Sloveniji organizirajo druge ustnove. 

Zborovanja oziroma posvetovanja Arhivskega društva Slovenije so dveh vrst. 
Redna zborovanja se običajno organizirajo vsaki dve leti (nekaj časa so bila tudi 
vsako leto) in trajajo dva ali tri dni. Po potrebi pa društvo organizira tudi enodnevne 
strokovne posvete. Tema vsakokratnega zborovanja Arhivskega društva Slovenije se 
izbere na osnovi predlogov članstva, referenti so večinoma iz arhivov, po potrebi se 
poišče tudi zunanje strokovnjake. Enako velja za enodnevne strokovne posvete. V 
okviru društva imamo tako arhivski delavci možnost, da sami izbiramo teme za 
strokovno izpopolnjevanje ali vsaj vplivamo na njihov izbor. V svoji dolgi zgodovini so 
arhivska zborovanja že razrešila marsikatero strokovno dilemo. Kako je danes? Kljub 
pogostim besedam, kako široko znanje potrebujemo in kaj vse bi morali razrešiti, 

                                                 
14  Informacijo mi je aprila 2012 posredovala Ivanka Zajc Cizelj, predsednica komisije za strokovne nazive v arhivski 

dejavnosti. 
15  Arhivi, Sodobni arhivi, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. 
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natančno razdelanih predlogov za izobraževanje ni veliko. Ko društvo zbira predloge 
tem za posvetovanje, ponavadi ni gneče s predlogi. Tudi pobud za enodnevne 
strokovne posvete ni veliko, iz česar je moč sklepati, da strokovnih vprašanj, ki bi jih 
bilo treba ali bi se jih dalo rešiti s predavanji, seminarji in podobnimi oblikami 
izobraževanja, ni veliko. Glede vsebine prispevkov na zborovanjih pa moram, če si 
drznem biti kritična (tudi samokritična), zapisati, da vedno bolj prevladujejo 
referati v smislu poročil in ugotavljanja stanja, zelo malo pa je konkretnih 
predlogov za rešitve konkretnih vprašanj, in to kljub pogosto visokim besedam o 
arhivski znanosti. Znanost je sicer v prvi vrsti teoretična, a če se njene ugotovitve ne 
udejanjijo v praksi, je sama sebi namen. Ali opisana situacija pomeni, da nimamo 
odprtih vprašanj? Verjetno jih imamo, nimamo pa jasnih odgovorov nanje, zato le 
nizamo dileme. Na koncu vsakega zborovanja se sicer sprejemajo zaključki, ki pa so 
skoraj sami sebi namen. Že po vsebini so ponavadi zelo splošni, pa tudi če so kdaj 
bolj konkretni, niso za nikogar obvezujoči, poleg tega se ne spremlja njihovega 
uresničevanja.  

Podobne ugotovitve veljajo tudi za arhivska posvetovanja v Radencih. Ta so bila 
sprva namenjena predvsem izobraževanju delavcev, ki delajo z dokumentarnim 
gradivom, danes pa je "arhivarjem" namenjenih zelo malo vsebin. Razpisane teme 
posvetovanja so vsa leta zelo podobne in so tako široke, da omogočajo spregovoriti 
skoraj o čemerkoli. V količinskem smislu se posvetovanje izredno širi, referentov, 
zlasti iz tujine, je vsako leto več, kar sicer daje poslušalcem večjo možnost 
izbire, ne pomeni pa avtomatično večje kakovosti. Tudi na tem strokovnem 
posvetovanju, ki je v organizacijskem smislu odlično izpeljano in vredno velike 
pohvale, vse bolj prevladujejo referati v smislu poročil in podajanja ugotovitev 
stanja, predlogov konkretnih rešitev strokovnih vprašanj pa je malo. Gre za zelo 
družabno, prijetno mednarodno strokovno srečanje, ki pa glede vsebinske zasnove 
po mojem mnenju potrebuje kritično presojo. Ob tem ne zanikam možnosti, ki jih 
za izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj ponuja že druženje samo po sebi.  

 

2.2  Predlogi za spremembe oziroma za razmislek 

a.)  V prilogi pravilnika o pridobivanju strokovnih nazivov (Merila za ocenjevanje 
strokovnih kompetenc s področja varstva), v poglavju 9 (Strokovno 
izpopolnjevanje na področju varstva), pod točkami 9.4 do 9.6, kjer je dikcija 
nejasna, naj se popravi vsaj naslednje:  

 varianta 1: za besednim sklopom Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim 
sodelovanjem na tečaju, seminarju ali usposabljanju dodati v oklepaju 
pojasnilo (z referatom, diskusijskim prispevkom, vodenjem okrogle mize, 
delavnice ipd., kar naj kandidat dokaže z ustreznim dokumentom) 

      ali 

 varianta 2: besedi aktivnim sodelovanjem nadomestiti z besedo udeležbo, 
tako, da bi se besedilo glasilo: Znanja in veščine pridobljene z udeležbo na 
tečaju, seminarju ali usposabljanju …, 

      ali  

 varianta 3: v besedilu izpustiti besedo aktivnim tako, da bi se besedilo 
glasilo: Znanja in veščine, pridobljene s sodelovanjem na tečaju, seminarju 
ali usposabljanju. 
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Bistvo predlagane spremembe je, da bi bila določba nedvoumna in pri njenem 
izvajanju v praksi ne bi bilo dilem. 

b.)  Analizira naj se učinkovitost sedanjega sistema strokovnega izpopolnjevanja in 
ga prenovi. S tem v zvezi je potrebno: 

 pregledati zaključke oziroma sklepe, sprejete na posvetovanjih 
Arhivskega društva Slovenije in na posvetovanjih v Radencih ter ugotoviti, 
ali so se in v kolikšni meri so se uresničili v praksi, če pa se niso 
upoštevali, ugotoviti, zakaj se niso; 

 proučiti obravnavanje posameznih tem skozi čas: v koliko referatih se je 
obravnavalo isto vprašanje, ali so bile predlagane kake konkretne 
rešitve, ali so se predlogi strokovnih rešitev nekega problema skozi čas 
spreminjali, ali so se predlagane rešitve upoštevale pri arhivskem delu, 
če pa se niso upoštevale, zakaj se niso; 

 spremeniti postopek organiziranja strokovnih posvetovanj: posvetovanja 
naj se ne organizirajo avtomatično na določeno časovno obdobje, ampak 
takrat, ko se pojavi potreba, ko se pojavijo strokovne dileme in če 
organizator uspe najti referente, ki imajo odgovore na odprta 
vprašanja. 

 c.)  Ali je potrebno strokovno izobraževanje po opravljenem strokovnem izpitu 
standardizirati in predpisati?  

Nimam trdnega stališča, a se bolj nagibam k negativnemu odgovoru. Delovna 
področja v arhivih so namreč različna,16 zaradi česar bi bilo z enotnim programom 
težko zagotoviti permanentno izobraževanje, v celoti prilagojeno potrebam 
vsakega strokovnega delavca. Zelo hitro bi se pojavili očitki, da se morajo nekateri 
učiti vsebine, ki jim pri delu ne koristijo, in postavljalo bi se vprašanje smiselnosti 
enotnega izobraževanja. Predlagam pa, da se o tem vprašanju izrečejo arhivske 
strokovne skupine, ki so bile ustanovljene prav z namenom izmenjevanja izkušenj in 
lažjega reševanja konkretnih strokovnih vprašanj. Vsaka arhivska strokovna skupina 
naj ugotovi, ali je na področju, ki ga pokriva, potrebno enotno in predpisano 
izobraževanje, in če meni, da je potrebno, naj pripravi konkreten program. 
Strokovne skupine so primerno mesto tudi za izdelavo predlogov občasnega 
dopolnilnega izobraževanja. Njihove ugotovitve naj bodo osnova za široko razpravo in 
dograjevanje sistema strokovnega izpopolnjevanja, ki je, ne glede na obliko oziroma 
način izvajanja zagotovo potrebno17. 

V kolikor bodo strokovne skupine ugotovile, da predpisano izobraževanje 
potrebujejo, in sestavile predlog programa, kaže vsekakor razmišljati o sestavi 
kombiniranega programa izpopolnjevanja, sestavljenega iz dveh delov. Vsebina 
prvega dela bi bila odvisna od področja, ki ga posameznik pokriva, drugi del pa bi bil 
enak za vse, saj morajo določene vsebine poznati vsi arhivski delavci, ne glede na 

                                                 
16  Arhivisti, ki delajo na novejšem gradivu in katerih velik del njihovega dela je vezanega na zunanjo službo, bi 

morali stalno slediti področni zakonodaji, spremljati spremembe v pristojnostih posameznega ustvarjalca, 
ugotavljati, kako se te spremembe odražajo v nastajajočem gradivu, preverjati vsebino novih zvrsti gradiva, po 
potrebi dopolnjevati navodilo za odbiranje arhivskega gradiva. Arhivisti, ki se ukvarjajo s starejšim gradivom, 
imajo dileme, vezane na terminologijo ipd. 

17  Mirjana Kontestabile Rovis je že leta 2007 (glej opombo 2) ugotavljala, da je potrebno oblikovati smernice za 
izvajanje permanentnega izobraževanja, analizirati potrebe, oblikovati ciljne skupine ter da bo izobraževanje 
uspešno le, če bo sledilo konkretnim potrebam arhivistov. 
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področje, ki ga pokrivajo. V nobenem primeru ne smemo pristajati na preveč ozke 
strokovne specializacije. Ena od tem, ki bi jih morali prav vsi v arhivih dobro poznati, 
je zagotovo arhivska zakonodaja (v ta sklop štejem tudi mednarodne arhivske 
standarde). Poznavanje zakonodaje je sicer predpisano že za strokovni izpit, ker pa 
se predpisi spreminjajo, bi moralo biti tudi del permanentnega izobraževanja. 
Vsakič, ko se sprejme nov predpis (zakon ali podzakonski akt), bi moralo biti za 
vse arhivske strokovne delavce organizirano izobraževanje, na katerem bi 
sestavljavci zakona (po potrebi v sodelovanju z neodvisnimi pravnimi 
strokovnjaki) temeljito predstavili vsebino predpisa od člena do člena. Kadar se 
pojavijo nejasnosti oziroma različno razumevanje posamezne določbe, bi morali v 
konstruktivnem in argumentiranem dialogu sprejeti skupno stališče, ki bi ga 
potem morali upoštevati vsi.18 Razlaga posameznih členov bi morala biti 
objavljena, da jo je mogoče vsak trenutek preveriti in se nanjo sklicevati. Naj na 
tem mestu opozorim še na težavo, ki jo imamo v arhivski stroki s poenotenjem stališč 
in prakse. Skoraj značilno je, da se zelo veliko govori in piše (na sestankih, 
posvetovanjih itd.), kako potrebno in pomembno, celo nujno se je dogovoriti in 
oblikovati skupna stališča o odprtih vprašanjih (glede zakonodaje, terminologije, 
vrednotenja itd.), zelo malo tega pa se udejanji. Poenotenje stališč je težko doseči, 
če pa se na deklarativni ravni to vendarle zgodi, se dogovor v praksi največkrat ne 
upošteva. Različna praksa gre naprej, ob novi priliki pa se ponovno teoretizira, kako 
potrebno in nujno bi bilo stvari doreči. Zgodba brez konca, hvaležna snov za vse 
čase, ki se ponavadi konča z ugotovitvijo, da so razlike dopustne, nujne, celo 
koristne. 

Dilema je tudi, ali naj strokovnemu izpopolnjevanju sledi preverjanje 
pridobljenega znanja in ali naj bo uspešno opravljeno preverjanje znanja eden od 
kriterijev ugotavljanja strokovnih kompetenc pri napredovanju v strokovnih 
nazivih. Menim, da bi preverjanje prišlo v poštev le v primeru, da bi bilo strokovno 
izpopolnjevanje natančno predpisano, pa še v takem primeru nisem povsem 
prepričana v pozitivne učinke.  

V nadaljevanju navajam še nekaj mnenj, predlogov, ki so mi jih dali 
sogovorniki, a jih nisem vključila v gornje navedbe, morda pa bi tudi o njih kazalo 
razmisliti. Na vprašanje, ali je prav oziroma za stroko sprejemljivo, da po 
opravljenem strokovnem izpitu, ki je sicer obsežen, ni več nikakršnega preverjanja 
znanja, sem dobila različne odgovore: 

 nekateri menijo, da bi bilo pred vsako pridobitvijo novega naziva dobro 
preveriti vsaj znanje takrat veljavne zakonodaje s področja kulture, zlasti 
arhivske zakonodaje, pa tudi zakonodaje s področja, ki ga arhivski 
strokovnjak pokriva pri svojem delu (šolstvo, zdravstvo, pravosodje …); 
sestavni del napredovanja naj bi bila tudi naloga (popis, inventar …), ki naj 
bi jo komisija natančno pregledala in ocenila njeno kakovost; 

 nekateri menijo, naj se strokovna rast posameznika po opravljenem 
strokovnem izpitu ne preverja z izpiti ali nalogami, temveč skozi opravljeno 
redno delo arhivskega delavca, približno tako kot je v pravilniku o 
pridobivanju nazivov že zastavljeno, le da bi bilo treba izpolnjevanje 
strokovnih kompetenc, ki jih posameznik navaja v vlogi, bolj natančno 

                                                 
18  Nekaterih določb trenutno veljavnega arhivskega zakona npr. še danes ne razumemo vsi enako oziroma ne vemo 

kaj točno pomenijo (npr. 11. alineja 2. člena: v definiciji arhivskega gradiva ni jasno kaj pomeni dikcija trajen 
pomen za pravno varnost oseb; nejasna sta tudi 4. in 5. odstavek 39. člena, zato ju tudi izvajamo različno).  
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preveriti in oceniti; nekdo naj bi s svojim podpisom jamčil za kakovost dela, ki 
ga kandidat navaja v prijavi; ni pa bilo predlagano, kdo naj bi to bil (morda 
direktor, morda komisija); če bi imela to nalogo komisija, bi pomenilo, da mora 
poleg ugotavljanja obsega strokovnega dela (popisov, strokovnih članov itd.), 
navedenega v vlogi, preverjati tudi njegovo kakovost; ta predlog je gotovo 
dober, sprašujem le, ali imamo med sabo ljudi, ki bi bili pripravljeni in 
zmožni določene popise, strokovne članke in drugo delo posameznika z 
gotovostjo oceniti kot ne dovolj kakovostne za strokovno napredovanje;  

 nekaterim se zdi prav, da preverjanja znanja ni; menijo, da bi bilo zelo stresno 
pa tudi nesmiselno strokovnega delavca kar naprej preverjati in da to ne bi dalo 
dobrih rezultatov; 

 nekateri menijo, da za stroko sicer ni dobro, da po opravljenem strokovnem 
izpitu ni več preverjanja znanja, nimajo pa konkretnih predlogov, kaj in kako 
spremeniti;  

 nekateri bi pridobivanje strokovnih nazivov povezali tudi z izpiti oziroma 
preverjanjem teoretičnega znanja, ki naj bi bilo nadgradnja vsebine 
strokovnega izpita, kaj točno naj bi zajemala, pa ne vedo; prav tako nimajo 
konkretnega predloga, kdo bi bili izpraševalci, kdo bi izobraževal kandidate za 
izpite itd.; 

 nekateri menijo, da bi moralo biti sestavni del strokovnega izpita, pa tudi eden 
od kriterijev pridobivanja strokovnih nazivov vseh arhivskih delavcev, ne le 
informatikov, tudi določeno osnovno znanje s področja računalništva in 
informatike; o tem bi res kazalo razmisliti; v sodobnem svetu je to namreč 
nujni sestavni del vsakega dela, poleg tega smo prav na tem področju priča zelo 
pogostim spremembam; omenjena tematika bi zato morala biti tudi sestavni del 
programa permanentnega izobraževanja; 

 dobila sem tudi predlog, da bi bil po opravljenem strokovnem izpitu primeren 
"mojstrski izpit", in sicer v obliki pisnega izdelka (naloge). 

 

2.3  Primerjava s strokovnim izobraževanjem po opravljenem strokovnem izpitu 
v muzejih in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Trenutno stanje je zelo podobno kot na arhivskem področju. Strokovni delavci 
se udeležujejo predavanj, simpozijev, delavnic ipd., ki jih organizirajo stanovska 
društva in druge organizacije doma in v tujini. Marija Brus z ministrstva za kulturo 
pravi, da so glede sprotnega (vseživljenjskega) izobraževanja po strokovnem izpitu 
veliko razmišljali, a so ugotovili, da takega izobraževanja ni mogoče standardizirati 
in predpisati. Stroka namreč na tem področju ni usklajena. Zaradi tega tudi 
podeljevanje oziroma zbiranje točk na podlagi strokovnega izobraževanja, ki je 
predvideno s pravilnikom o podeljevanju nazivov19, ni zaživelo. Meni, da bi to 
področje morala najprej rešiti stroka. Ministrstvo pride na vrsto, ko se stroka uskladi. 

  

                                                 
19  Glej opombo 3. 
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SUMMARY 

EDUCATION OF SLOVENE ARCHIVISTS - FINDINGS AND SUGGESTIONS 

This paper presents the current system of education of Slovene archivists and 
compares it to the situation in museums and at the Institute for the Protection of 
Cultural Heritage of Slovenia (Institute) and proposes certain improvements. The 
field of education is defined by the same legislation in all three branches and also 
the practice is similar. The field of internship and the content of professional exams 
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are prescribed; however, education after the exam is not standardized. The ministry, 
which covers this field for museum and the Institute, declares that education cannot 
be unified and prescribed because the profession is not unified. 

In the archival field, the content of the professional exam is very extensive, 
which is necessary considering the fact that there is no existent system of formal 
education in this field. Education in the time of internship and theoretical 
knowledge, gained for the professional exam, is some sort of professional 
qualification for working in the archival field. The current programme is well set. 
With some changes in the internship and in the manner of education and exam, these 
could be made more candidate friendly and achieve better results. Certain changes 
could be implemented already inside the current legislation; other would call for a 
legislation change.  

After the professional exam, the archival field has no prescribed professional 
education. Professional workers attend lectures, conferences, workshops, etc. which 
are organized by professional associations and other organizations at home and 
abroad. Formally, professional education is necessary only as one of the professional 
competences when archival workers wish to be promoted.  

To guarantee permanent education, adapted to the needs of every archival 
worker, would be almost impossible. Before we conclude that there is no need for 
prescribing a unified education system, there would have to be a wide discussion. 
Archival professional workgroups will have to place their own opinion on the matter. 
Every workgroup should discuss whether its field is covered with enough additional 
education or not and if not, prepare a concrete suggestion. If we achieve field 
oriented programmes of education, only contents which are common to all fields, 
have to be added. 

We have to study the results of the current education system (archival 
conferences) and prepare changes.  

Nevertheless, the fact that each archival worker has to seek his own solutions 
for concrete questions remains a fact. For this purpose archival workers use 
literature, discussions in the frame of their workgroups or with other professional 
colleagues, they have to follow educational contents offered by professional 
associations and other educational organizations.  


