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Izvleček: 

Avtor v prispevku podaja eventualne elemente za pripravo učbenika Uvod v magistrski študij arhivistike 
in dokumentologije. Študij je bil akreditiran pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS) konec leta 2012 in se bo začel izvajati na ALMA MATER EVROPAEA – 
EVROPSKEM CENTRU MARIBOR jeseni leta 2013. Elemente študija avtor išče v poglavjih nekaterih že 
izdanih učbenikov ali priročnikov za arhivistiko. Tako predlaga, da naj učbenik vsebuje poglavja o 
osnovah arhivistike, arhivih, arhivskem gradivu, definicijah, arhivskem gradivu v nastajanju, odbiranju 
in izločanju, prevzemanju arhivskega gradiva od ustvarjalcev, materialnem varstvu, urejanju 
arhivskega gradiva, specialnih arhivih, osebnih in družinskih arhivih, gospodarskih arhivih, novih 
nosilcih informacij, znanstvenoraziskovalnem delu v arhivih, dostopih do arhivskega gradiva, kulturno- 
prosvetni dejavnosti arhivov, konservatorskih in restavratorskih posegih, fotografiranju, 
mikrofilmanju, skeniranju, arhivskem gradivu na novih medijih in oblikah, bibliotekah v arhivih, 
zaposlenih v arhivskih ustanovah ali v arhivskih službah pri ustvarjalcih, novih ali adaptiranih zgradbah 
za arhive, arhivski zakonodaji ipd. Pri tem se avtor srečuje z vprašanjem, v kolikšnem obsegu naj bodo 
posamezna poglavja v učbeniku obdelana, in ugotavlja, da bodo ali so že za mnoga navedena poglavja 
nastali samostojni učbeniki.  

Ključne besede: 

magistrski študij arhivistike in dokumentologije, elementi študija, poglavja iz učbenikov in priročnikov 
za arhivistiko  

Abstract:  

Introduction to the Master's Study of Archival  
Science and Documentology - Presentation of Possible Textbook Elements 

The author presents possible elements for the preparation of a textbook entitled Introduction to the 
Master's Study of Archival Science and Documentology. At the end of 2012 the study programme has 
been accredited by the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education and will begin at the 
Alma Mater Evropaea - European Center Maribor in the fall of 2013. The author searches for textbook 
elements in some of the already published textbooks and manuals. Thus, he suggests the textbook 
should contain the following chapters: basics of archival science, archives and archival holdings; 
definitions; archival documents in creation; selection and disposal; acquisition of archives; 
preservation; arrangement of archives; special archives; personal and family archives; access to 
archives; new media carriers; scientific research in archives; conservation and restoration processes; 
photographing; microfilming; scanning; archival documents on new carriers and forms; libraries in 
archives; employees in archives and at creators; new or adapted buildings for archives; archival 
legislation, etc. The author stumbles upon questions concerning the extent of individual chapters and 
finds that many chapters will or already were transformed into individual textbooks. 
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UVOD 

Prizadevanje za magistrski študij arhivistike in dokumentologije na Alma mater 
Europaea, Evropskem centru Maribor1 je bilo z zaključenim postopkom in z 
akreditacijo konec leta 2012 potrjeno na Svetu Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (kratko Nakvis) ter tako uspešno zaključeno. 
Po večletnem prizadevanju mnogih posameznikov in nekaterih ustanov, posebej pa 
po nastanku samostojne Slovenije od leta 1991 naprej, so potekale mnoge aktivnosti, 
ki so bile namenjene organiziranju samostojnega magistrskega študij arhivistike kot 
znanstvene vede, ki smo ji dodali tudi dokumentologijo.2 

Nadaljevanje prizadevanja za uveljavljen in kakovosten samostojen magistrski 
študij arhivistike in dokumentologije nas napotuje k iskanju elementov za pripravo 
učbenika z naslovom Uvod v študij arhivistike in dokumentologije, ki naj bi ga 
pripravili v naslednjih letih. 

Ob študijskem pregledu različne arhivske literature, posebej pa v že izdanih 
učbenikih ali priročnikih za arhivistiko, arhivsko teorijo in prakso ter v podobnih 
knjigah, ki so izšle v zadnjih letih, lahko najdemo v njihovi vsebini (kazalu) tudi 
elemente, ki jih lahko s pridom uporabimo ob pripravah učbenika Uvod v študij 
arhivistike in dokumentologije. 

V začetku je potrebno seveda navesti podatke in vire iz preteklosti. Ti kažejo 
na prizadevanja slovenskih arhivistov, ki so že pred mnogimi leti želeli uveljaviti 
samostojno arhivistiko, torej samostojno slovensko arhivsko teorijo in prakso v 
prostoru, v katerem živimo. 

V Arhivu Republike Slovenije hranijo tudi arhivsko gradivo Arhivskega društva 
Slovenije (včasih Društvo arhivarjev Slovenije), iz katerega lahko razberemo zanimive 
podatke, ki jih lahko uporabimo in interpretiramo v današnjem času, pa čeprav so 
nastali skoraj pred šestdesetimi leti. Takrat, aprila 1954, je namreč prof. dr. Sergij 
Vilfan na ustanovnem občnem zboru Društva arhivarjev v okviru diskusije glede 
koncentracije arhivskega gradiva in o delitvi arhivskega gradiva med muzeji, 
knjižnicami in arhivi rekel: "Naj bodo že enkrat arhivi arhivi, muzeji muzeji in 
knjižnice knjižnice. S tem se bodo naši arhivistiki šele odprla vrata za resnično 
strokoven in kvaliteten razvoj" (P. Ribnikar od objave splošnega zakona, str. 31, fasc. 
1, AS 607).  

Ob tem se nam seveda postavlja vprašanje o stališču, ki je bilo včasih in je še 
danes aktualno ter se je takrat in se včasih še danes utemeljuje s strani muzejev 
(lokalnih), da naj bi bili arhivi osnova muzejev. V splošnih diskusijah v začetku 
petdesetih let nas lahko presenečajo naslednji podatki. Anton Klasinc (moj oče) je 
julija leta 1954, ko se je arhiv na Ptuju izločil od mestnega muzeja na Ptuju kot 

                                                 
1  Spletna stran http://www.esm.si. 
2  Več o tem: Klasinc, Peter Pavel (2011). Študij arhivistike kot znanstvene vede. V Tehnični . Maribor, str. 73–82; 

Toplak, L., Klasinc, P. P. (2012). Drugostopenjski magistrski študij arhivistike in dokumentologije, V: Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja. 
Maribor : Pokrajinski arhiv, str. 197–204; Klasinc, P. P. (2010). Študij arhivistike. V: M. Selan idr. (ur.), DOK_SIS 
2007; Sistemi za upravljanje z dokumenti. Ljubljana : Media.doc – Društvo informatikov, dokumentalistov in 
mikrofilmarjev, str. IV 28–35; Novak, Miroslav e tal (2011). Predlog študija arhivistike in dokumentologije na II 
BŠ. Tipkopis. Maribor : Evropsko središče Maribor; Klasinc, P. P. (2012). Master studij arhivistike i 
dokumentologije. V: Arhivska praksa. Tuzla : Historijski arhiv : Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, 
Ogranak Tuzla, str. 75–86; Klasinc, P.P. (2012). Študij arhivistike in dokumentologije na drugi stopnji po Bolonji. 
V: Smartdoc by Media.doc. Ljubljana : Media.doc, društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev, str. 
17–24. 
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samostojna proračunska ustanova, sporočil to novico Državnemu arhivu v Ljubljano 
ter navdušeno pristavil, citiram: "Tako je ptujski arhiv po zaslugi okrajnih 
predstavnikov naše ljudske oblasti verjetno kot prvi med slovenskimi lokalnimi arhivi 
zaživel svobodno življenje. To dejstvo nas ne vdaja z upravičenim upanjem, da bomo 
v prihodnjem letu rešili tudi vsa ostala vprašanja, katerih rešitev je za uspešno delo 
našega arhiva nad vse nujno" (Vodnik Zgodovinskega arhiva na Ptuju, 2009). 

Ptujski Mestni (zgodovinski arhiv) je bil torej prvi, tako imenovani okrajni arhiv, 
ki je pričel samostojno delovati ter tako podprl ideje o ustanavljanju samostojnih 
arhivov po ostalih krajih po Sloveniji.  

Dr. Sergij Vilfan je v tistem času v komentarjih k Zveznemu arhivskemu zakonu 
tudi zapisal, da mora novi zakon "obsegati osnovna načela, ki naj bi veljala za vso 
državo. V tem pogledu bi moral biti še vedno okviren, da bi lahko republike izdelale 
svoje specialne arhivske zakone, v katerih naj bi upoštevali posebne razmere in 
splošna načela prilagodili svojim potrebam. Vsekakor pa naj bi bil novi zakon 
arhivski, to se pravi, da bi moral urejati stvari, ki so zadevale samo arhive in 
specialne pogoje za resnični napredek arhivistike, moral bi biti tudi zelo rigorozen, 
ker bi le ta rigoroznost lahko dvignila arhive iz dosedanjega arhivskega kaosa na 
stopnjo moderne arhivistike" (Žontar, 2011, str. 393–405).3  

Ugotovimo lahko, da je Sergij Vilfan ob še nekaterih strokovnjakih (Baš, 
Miklavčič, Zwitter, Mal, Škerl, Žontar in drugi) s svojim bogatim strokovnim delom 
zasadil korenine sodobne arhivistike.  

Morda danes lahko zapišemo, da naj bo arhivistika končno arhivistika in 
zgodovinske pomožne vede zgodovinske pomožne vede. Dejstvo je namreč, da 
arhivistika dolgo časa ni našla mesta v izobraževalnih procesih. Uveljavljati se je 
pričela šele pred nekaj leti, ko se je ob študiju zgodovine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, Pedagoški akademiji in poznejši Filozofski fakulteti v Mariboru pojavila, 
kot predmet arhivistika, v okviru študija zgodovine. Na nekaterih drugih fakultetah se 
je arhivistika pojavila v zvezi z drugimi predmeti (Fakulteta za upravo ali Fakulteta 
za družbene vede ipd. še na kakšni drugi fakulteti). 

Arhivistika kot samostojni študijski predmet se ni uveljavila in ni našla mesta na 
nobeni fakulteti po Sloveniji, zato nas je razveselil datum 20. 12. 2012, ko je NAKVIS 
akreditiral magistrski študij arhivistike in dokumentologije, torej študij arhivistike na 
drugi bolonjski stopnji, na Visokošolskem raziskovalnem in izobraževalnem zavodu 
ALMA MATER EVROPAEA, Evropski center Maribor, tako da bo od jeseni 2013 možno 
opravljati magistrski študij arhivistike. S tem v najširšem pomenu besede potrjujemo 
tisto misel, ki jo je pred mnogimi leti izrekel dr. Sergij Vilfan, da naj bodo arhivi 
arhivi, muzeji muzeji in knjižnice knjižnice. To misel razširjamo in potrjujemo s 
sklepom, da naj bo arhivistika arhivistika, zgodovina zgodovina, muzealstvo 
muzealstvo, bibliotekarstvo bibliotekarstvo, informatika informatika in tako naprej.  

Povezave magistrskega študija arhivistike in dokumentologije z zgoraj 
navedenimi znanostmi bodo možne v multidisciplinarnih študijah in raziskavah. 
Utemeljile bodo znanja o arhivistiki na eni strani in znanja o dokumentih na drugi 
strani. Dokumentologija prinaša znanja o nastajanju, poslovanju in hranjenju 
dokumentov pri ustvarjalcih, pri čemer se nesporno zavedamo dejstva, da se arhivska 
teorija in praksa in tako tudi arhivistika kot veda prične ob "rojstvu dokumenta". 

                                                 
3  Na straneh 403 do 405 je podana relevantna, vendar ne vsa literatura. 
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V nadaljevanju iskanja elementov za pripravo učbenika Uvod v študij arhivistike 
in dokumentologije, slednje lahko zasledimo v dokumentih, ki so nastali v zvezi z 
oblikovanjem in razvojem arhivske službe. Tako nam lahko služi elaborat iz leta 
1964, ki ga je Društvu arhivarjev, današnjemu Arhivskemu društvu Slovenije, naročil 
Republiški sekretariat za kulturo in prosveto z željo, da naj se v tem elaboratu 
prikaže stanje, probleme in perspektive arhivske službe v Sloveniji. Ta elaborat je 
slonel na nekaterih načelih, in sicer: da morajo za arhivsko službo biti pristojni le 
arhivi, da mora biti izročanje arhivskega gradiva arhivom obvezno, da mora biti 
arhivska služba obvezna, da morajo biti pristojnosti republiškega arhiva vezane na 
gradivo, ki ima pomen za Republiko, da delo v arhivih zahteva zelo razvejano 
kvalifikacijo ljudi od specializiranih delavcev s fakultetno izobrazbo do tehničnega 
osebja, da je potrebno postaviti tako organizacijo arhivske službe, ki bo na učinkovit 
in ekonomičen način zajela vse ozemlje republike in vse arhivsko gradivo na njem, da 
je potrebno opustiti dotedanjo oziroma dosedanjo razdrobljenost zbiranja neznatnih 
količin gradiva in ga strokovno obdelati. 4 

V nadaljevanju iskanja elementov za pripravo učbenika Uvod v študij 
arhivistike, izberimo podatke iz vsebin posameznih že izdanih priročnikov. Tak je v 
Sloveniji vsekakor priročnik Arhivistika5, ki je izšel leta 1973, torej pred štiridesetimi 
leti, in je edini do sedaj izdani arhivski priročnik, ki se ukvarja s problematiko 
arhivistike. V predgovoru opozarja dr. Sergij Vilfan na bodočnost stroke ter 
namembnost priročnika, za katerega želi, da bi ga slovenski arhivisti z veseljem 
jemali v roke. 

Za naš namen bomo ta priročnik uporabili kot vir za elemente eventualnega 
učbenika Uvod v študij arhivistike in dokumentologije, saj lahko predstavljajo 
posamezna poglavja tega priročnika elemente oz. dele učbenika, ki se nanašajo na 
nekatere temeljne pojme arhivistike, arhive v vseh treh definicijah, arhivsko gradivo, 
opredeljene definicije arhivistike, arhivistiko in zgodovinske vede, temeljna načela 
arhivskega dela, temeljne lastnosti arhivskega dela, zvrsti in sestavo, arhivistiko in 
pisarniško poslovanje, tipologijo, razvoj sistemov prvotne ureditve, splošno o 
urejanju, pojme in namene, strukturo, nastanek in izbor, razvoj in uporabo načel 
provenience fondov, načelo prvotne ureditve, organizacijo, urejenost, 
dokumentiranje dela pri urejanju, tehniko urejanja, prostore za sortiranje in njihovo 
opremo, posebna dela pri urejanju fizičnih enot, označevanje pripisov, izločanje, 
razvide nad gradivom, popise fondov in zbirk, vodnike, regeste, evidentiranje na 
terenu, dokumentacijo o delu s fondi, historiat fonda, varstvo arhivskega gradiva 
pred prevzemom v arhiv, postopke predaje, izvajanje načinov predaje, nadzor 
varstva pred prevzemom, arhivsko gradivo v zasebni lasti, uporabo in dostopnost, 
takse, uporabnine, druge tarife glede uporabe, evidence o dvigovanju in vračanju 
arhivskega gradiva v skladiščih, arhivske strokovne opravke, mikrofilmanje, posebne 
vrste zapisov, tiske, zemljevide, fotografije, filme, kseroks kopije ter vse druge 
zapise, bibliografijo naših in tujih priročnikov, strokovne časopise naše in tuje, 
mednarodne standarde ter terminologije itd. Avtorja v priročniku tudi zapišeta: 
"Arhivistika je veda, ki obravnava specifična strokovna dela, namenjena določitvi 
gradiva trajnega pomena in njegovi obdelavi z namenom, da se doseže njegova kar 
najboljša preglednost in uporabnost".  

                                                 
4  Glej Žontar, 2011. 
5  Arhivski priročnik, zvezek 2, Arhivskega društva Slovenije, ki sta ga pripravila dr. Sergej Vilfan in dr. Jože 

Žontar z naslovom Arhivistika. Izšel je v Ljubljani leta 1973. 
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V nadaljevanju si poglejmo tudi knjigo dr. Jožeta Žontarja Arhivska veda v 20. 
stoletju6, ki jo je izdalo Arhivsko društvo Slovenije leta 2003, torej pred desetimi 
leti. Knjiga ima 143 strani. Iz vsebine lahko opredelimo naslednje elemente bodočega 
učbenika. Poleg uvoda, v katerem razlaga znana stališča, avtor razdeli knjigo na štiri 
poglavja. Tako v prvem poglavju obdela osnovne pojme, dokumentarno gradivo ter 
arhivsko gradivo in opredeli izbrano terminologijo. V drugem poglavju so 
predstavljena vprašanja varstva arhivskega gradiva, uveljavitev pravnega varstva 
javnega arhivskega gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva, arhivsko gradivo 
kot del nacionalne kulturne dediščine, vzdrževanje arhivskega gradiva, organizacijske 
osnove varstva arhivskega gradiva. Tretje poglavje obravnava oblike arhivskega 
gradiva, listine, spisovno gradivo, spisovno gradivo o zapuščinah, uradne in poslovne 
knjige, tiske, karte in načrte, slikovne in zvočne zapise ter elektronske zapise. Četrto 
poglavje se nanaša na usposabljanje in uporabljanje arhivskega gradiva, načela 
provenience, prevzemanje arhivskega gradiva v arhiv, dopolnjevanje fondov, 
odbiranje arhivskega gradiva, oblikovanje arhivskih fondov ter tektoniko arhiva, 
notranje urejanje fondov, popisovanje arhivskega gradiva, pripomočke za uporabo 
arhivskega gradiva in arhivske informacijske sisteme, dostop do arhivskega gradiva. 
Knjigo dr. Žontar zaključuje s poglavjem abstract in osebno ter stvarno kazalo. 

Boriša Radovanović je v Kragujevcu 2010. leta izdal zbornik referatov z 
naslovom Ogledi iz arhivistike7. Elemente učbenika lahko zasledimo, poleg uvodnega 
razmišljanja o arhivistiki in pogledih na sodobno arhivsko teorijo, v prvem poglavju, 
kjer piše o arhivistiki kot znanstveni disciplini, pri čemer obdela še razvoj arhivistike, 
posebej naloge, predmet in metode arhivistike, arhivistiko in etiko ter arhivsko 
gradivo kot vir za raziskovanje zgodovine družin. Drugo poglavje priročnika se nanaša 
na znanstveno informativna pomagala o arhivskem gradivu, kjer se opredeli do 
sumarnih in analitičnih inventarjev arhivskih fondov. Tretje poglavje nas napoti k 
popisovanju arhivskega gradiva, predvsem z vidika možnosti uporabe mednarodnih 
arhivskih standardov za popisovanje arhivskega gradiva ISAD in ISAG, posreduje 
podatke o arhivih v Srbiji in posebej opozori na privatni arhivski fond (Zapuščina 
kraljeve družine Oplenac na Topoli za čas od leta 1922 do 1945). Četrto poglavje 
obravnava zaščito arhivskega gradiva, podaja angleško-srbski slovar nekaterih 
izbranih terminov, kjer podaja posebno poglavje o zaščiti arhivskega gradiva v Srbiji 
v angleškem jeziku (The protection of archival material in the Archives of Serbia). 
Peto poglavje obravnava kulturno prosvetno dejavnost in razstave arhivskega gradiva, 
šesto poglavje pa publiciranje in objavljanje arhivskega gradiva ter nekatere poglede 
na nekritično objavljanje arhivskega gradiva, ki ga hrani Istorijski arhiv Šumadije v 
Kragujevcu. Sedmo poglavje obravnava arhivske zgradbe, arhivsko opremo, arhivska 
skladišča, lokacijo in arhivske zgradbe v Srbiji in vprašanje uvajanja mednarodnih 
arhivskih standardov za arhivske zgradbe. Osmo poglavje obravnava specialno zaščito 
arhivskega gradiva, vzpostavljanje sistema zaščite arhivskega gradiva, posebej o 
arhivski zgradbi, prostorih in opremi arhiva IAŠ i o funkcijah zaščite arhivskega 
gradiva. Deveto poglavje obravnava aktualna vprašanja arhivistike v Srbiji. Knjigo 
zaključuje z bibliografijo objavljenih del, bibliografijo ostalih avtorjev s povzetkom 
in delom recenzije knjige same.  

                                                 
6  Jože Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 2003, str. 143. 
7  Boriša Radovanović, Ogledi iz arhivistike, zbornik radova, IAŠ, Kragujevac(Srbija) 2010, str. 274. 
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V posebnem zborniku, ki ga je izdal Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in 
razprave 308, Vilfanov spominski zbornik, kjer si v naslovu sledijo arhivistika – 
zgodovina - pravo, lahko v določeni toleranci aktivno sledimo besedilom, ki so 
objavljeni. Glede na elemente učbenika nas lahko pritegne samo članek Žarka 
Bizjaka s prispevkom Smeri razvoja sodobne arhivistike9, kjer opiše, "da se je 
arhivistika iz pomožne zgodovinske vede zaradi družbenih sprememb, tehničnega 
napredka, novih pravnih in organizacijskih zahtev ter kopičenje znanja, razvila v 
funkcionalno znanost, katere predmet raziskovanja je arhivsko gradivo", ter v 
nadaljevanju citira delo dr. Jožeta Žontarja Arhivska veda v 20. stoletju ter statut 
Mednarodnega arhivskega sveta (www.ica.org). V članku zasledimo nekatere 
primerjave slovenske arhivistike z mednarodno. Obe se namreč srečujeta s številnimi 
izzivi, novimi nalogami, ki bi jih po njegovem morali reševati tudi s pomočjo 
Mednarodnega arhivskega sveta s sedežem v Parizu. Išče nekatere odgovore na 
vprašanja glede posredovanja in promocije arhivov in arhivskega gradiva v sodobni 
družbi ter razvijanju modelov ravnanja z arhivskimi dokumenti kakor tudi 
avtomatizacijo arhivskih funkcij. Postavlja problem razvijanja metod hrambe 
arhivskega gradiva in preprečevanja uničevanja arhivskega gradiva ter v posebnem 
poglavju opozori na izobraževanje in usposabljanje arhivistov. Posebej se loti 
vrednotenja dokumentarnega gradiva, kjer sledi vrednotenju arhivistike od druge 
polovice 20. stoletja naprej, pri čemer se sklicuje na obveznosti arhivistov, ter v 
svojih razlagah citira Toma Millsa in njegovo strategijo iz leta 2005. V nadaljevanju 
obdela standardizacijo in avtomatizacijo arhivskega informacijskega sistema, kjer 
opozori ponovno na obveznosti, ki bi jih moral prevzeti Mednarodni arhivski svet s 
sedežem v Parizu ter povezati mednarodno arhivsko srenjo v skupne projekte. Ob 
koncu opozori, da "sta osnovni funkciji arhivske dejavnosti vrednotenje 
dokumentarnega gradiva ter pridobivanje arhivskega gradiva z namenom njegove 
ohranitve in posredovanja uporabnikom. Temeljna načela arhivistike, ki so se razvila 
konec 19. stoletja in so se pri nas uveljavljala po drugi svetovni vojni tudi po zaslugi 
akademika prof. dr. Sergeja Vilfana, ostajajo nespremenjen". V uvodnem delu tega 
prispevka smo na to opozorili. 

Ob iskanju elementov za pripravo učbenika Uvod v arhivistiko in 
dokumentologijo se lahko zadržimo tudi pri knjigi dr. Vladimirja Žumra Poslovanje z 
zapisi, ki je izšla v Ljubljani leta 2008 (založba Planet GV), kjer avtor s podnapisom 
"Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje 
gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva v digitalni obliki" opiše vsebino 
knjige. Že kazalo nas v bistvu nekako razočara, saj v njem ne zasledimo besede 
arhivistika. Je pa knjiga, glede na pripravo učbenika Uvod v študij arhivistike in 
dokumentologije za drugi del, torej za študij dokumentologije, lahko že sama po sebi 
učbenik, saj v svoji obširni, skoraj 650 strani debeli knjigi na zelo podroben in na 
študijsko zelo dober način obdela tovrstno problematiko.  

Med stanovskimi kolegi je potrebno glede arhivistike kot vede in kot znanosti 
vsekakor navesti prizadevanja kolega prof. ddr. Azema Kožarja iz Tuzle (BiH), ki je 
izdal kar 3 knjige z naslovom Arhivistika v teoriji in praksi, kjer pravzaprav sledi do 
sedaj že podanim opisom arhivistike. Tako v uvodnem delu knjige opozori na 

                                                 
8  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 30, Arhivistika – zgodovina – pravo, Vilfanov spominski zbornik ( 

v nemščini, angleščini in slovenščini), Ljubljana, 2007. 
9  Žarko Bizjak, Smeri razvoja sodobne arhivistike, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 30, Arhivistika 

– zgodovina – pravo, Vilfanov spominski zbornik ( v nemščini, angleščini in slovenščini), Ljubljana, 2007, str. 113 
-118. 
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arhivistiko kot integralno znanost, nato pa razgrajuje to arhivistiko na vrednotenje 
arhivskega gradiva, znanstvena izkustva ter razvoj arhivistike in arhivov v Bosni in 
Hercegovini, pri čemer se loti razvoja in prikaza arhivske zakonodaje in nekaterih 
aspektov pri nastajanju novega arhiva Mednarodnega sodišča v Haagu. V nadaljevanju 
zasledimo nekatera poglavja o posebnostih informatike v arhivih, pregled arhivske 
periodike ter nekaterih definicij. Zanimiva so njegova razmišljanja o arhivih kot 
faktorju državnosti, o pregledih arhivskih fondov in zbirk, o historiatih, o arhivskih 
institucijah in mestu ter nalogah arhivske dejavnosti v okviru posameznih držav. 
Poleg tega je potrebno omeniti, da je prof. Kožar v svojih obsežnih knjigah opredelil 
mnoge elemente za pripravo učbenika Uvoda v študij arhivistike in dokumentologije.  

Dr. Mile Bakić je leta 2007 v Podgorici (Črna gora) izdal knjigo Arhivistika. V 
uvodnem delu je opozoril na pomen knjige, ki jo razdeli na mnoga poglavja. V prvem 
poglavju piše o arhivistiki, o pojmih, o zgodovinskem razvoju arhivistike in o odnosu 
arhivistike do drugih znanosti. V drugem poglavju piše o arhivih, nastanku modernih 
arhivov, funkciji arhivov, vrstah arhivov, nalogah profesionalnih arhivov, odnosu 
arhivov do sorodnih ustanov, nastanku in razvoju arhivske službe in arhivov v svetu in 
ČG, o arhivskih službah in arhivih v tujini ter razvoju arhivske službe in arhivih v 
južnoslovanskih državah. Tretje poglavje se nanaša na dokumentarno gradivo 
(*registraturni material) in arhivsko gradivo, na ustvarjalce (*registrature), na 
termine, definicije, pristojnost, naloge ustvarjalcev in tistih, ki delajo z arhivskim in 
dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih, piše o ustvarjalcih in lastnikih 
dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva, nadalje postavlja in razvija vprašanja 
o arhivskem gradivu, o arhivskem dokumentu, vrstah arhivskega dokumenta, vrstah 
dokumentov po obliki, arhivskem aspektu, po etapah nastanka, po stališčih 
diplomatike, spise deli na posamezna področja, razdeli dokumente glede na njihovo 
podlogo in pisarniško poslovanje, definira arhivsko gradivo, definira arhivski fond, 
definira razdelitev arhivskih fondov ter opredeli, kaj je to arhivska zbirka. Četrto 
poglavje obravnava zaščito dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva izven 
profesionalnih arhivov, v pristojnih arhivih in pri ustvarjalcih. Opozori na dejavnost 
zunanje službe, na dolžnosti ustvarjalcev glede zaščite dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, pravne in druge obveze, naloge arhiva do ustvarjalcev, evidence arhivov o 
ustvarjalcih in arhivskem gradivu, o popisu dokumentarnega gradiva, ki ga ustvarja 
ustvarjalec oziroma ga ima pri sebi v hrambi, omeni predmet zaščite in postopek 
kontrole.  

Peto poglavje obravnava valorizacijo arhivskega gradiva, govori o terminih 
valorizacije in o značaju valorizacije arhivskega gradiva v arhivski teoriji in praksi, o 
vrednotenju arhivskega gradiva, metodologiji vrednotenja gradiva, kriterijih 
vrednotenja gradiva. Šesto poglavje obravnava odbiranje arhivskega gradiva in 
izločanje nepomembnega dokumentarnega gradiva, postopek odbiranja, postopek 
izločevanja itd. Sedmo poglavje obravnava prevzemanje arhivskega gradiva iz terena, 
postopke, priprave, izvršitev postopka, evidence, evidenco vodenja knjige sprejetega 
gradiva. Poglavje osem obravnava določanje in hrambo arhivskega gradiva v arhivih, 
osnovne pojme, plan hrambe, mrežni plan hrambe, topografijo in arhivska skladišča v 
splošnem. Poglavje devet obravnava urejanje arhivskega gradiva, definicije, 
nastanek, principe, vrste, čas, izbor, postopek in nekatera druga pravila, ki veljajo 
pri vprašanju enotnosti fonda. Deseto poglavje obravnava obdelavo arhivskega 
gradiva, govori o pojmu in značaju, izdelavi znanstvenoraziskovalnih sredstev, 
vodičih, vodnikih po arhivskem gradivu, ponudi pregled arhivskih fondov, izdelavo 
regestov I in II, opis inventarjev in podobno. Enajsto poglavje obravnava koriščenje 
arhivskega gradiva, splošna opozorila, pogoje in postopke za koriščenje gradiva, 
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arhivsko čitalnico in uporabo gradiva v njej, koriščenje arhivskega gradiva na splošno 
in informativno službo arhiva. Poglavje dvanajst obravnava kulturno-prosvetno 
dejavnost arhiva, definicije o tem, oblike kulturno-prosvetne dejavnosti, arhivske 
razstave, sodelovanja in izdelavo tiskanih del, sodelovanje z mediji, sodelovanje pri 
vzgojno-izobraževalnih procesih ter druge oblike kulturno-prosvetne dejavnosti. 
Poglavje trinajst obravnava objavljanje arhivskega gradiva, splošne pripombe, 
pristopi k objavljanju arhivskega gradiva, se dotika prakse doma in v svetu, načina 
izdajanja posameznega dokumenta, znanstvenega načina objavljanja, znanstveno 
popularnega izdajanja knjig, postopkov za objavljanje arhivskega gradiva, izbora 
tem, namena publikacij, zaglavja dokumentov, legend, znanstvenega aparaat, 
citacije. Poglavje štirinajst se nanaša na tehnično zaščito arhivskega gradiva, 
konservacijo, restavracijo, preventivne mere, operativne meje, mikrofilmanje, 
ostale oblike tehnične zaščite, knjigoveznico, kserokopiranje dokumentov. Petnajsto 
poglavje obravnava arhivske knjižnice, naloge arhivskih knjižnic, sestavo knjižnega 
fonda, urejanje in obdelavo knjig v arhivu, arhivske biblioteke v Črni gori. Šestnajsto 
poglavje se nanaša na arhivske zgradbe, značaje, lokacije, izgradnjo, strukturo, 
posebej na skladišča in opremo. Sedemnajsto poglavje se nanaša na arhivsko 
zakonodajo, arhivske predpise, arhivsko zakonodajo v Črni gori in širše. O tem je dr. 
Bakić izdal posebno knjigo z naslovom Črnogorska arhivska zakonodaja (2009). Leta 
2011 je izdal knjigo z naslovom Razvoj arhivske službe v Črni gori.  

Ob iskanju elementov za izdelavo učbenika Uvod v študije arhivistike in 
dokumentologije je seveda potrebno upoštevati tudi drugo strokovno literaturo. Pri 
tem bi bilo primerno, z vidika sodobne arhivistike, obdelati vse prispevke s področja 
arhivske teorije in prakse, ki so izšli v publikaciji Posvetovanja o strokovnih in 
tehničnih vprašanjih v arhivih, Sodobni arhivi v obdobju 1979 do 2003 (izhajali so 25 
let). V 20. številki Sodobnih arhivov (1998) je na straneh od 415 do 486 podana 
bibliografija strokovnih prispevkov iz časa 1979 do 1982 v Arhivih (publikacija se je v 
začetku imenovala Arhivi, isto ime je za svojo revijo izbralo Arhivsko društvo 
Slovenije, zato je prišlo kasneje do spremembe) in od leta 1983 do 1998 v Sodobnih 
arhivih. Bibliografijo člankov je naredil Leopold Mikec Avberšek, bibliotekar v 
Pokrajinskem arhivu Maribor. Avtorji prispevkov so podani po abecednem redu z 
navedbo naslova prispevka, z ISSN, letom, v katerem je objavljen prispevek, in 
zaporedno številko publikacije ter strani, povzetki (imenovanimi abstrakti ali 
summary). Podani so podatki za 431 avtorjev, dodano je tudi naslovno kazalo (431 
naslovov prispevkov z zaporednim številom objave v bibliografiji ) in imensko kazalo 
(priimek avtorja z navedbo, v katerih številkah publikacije je objavil svoj prispevek) 
v slovenskem in angleškem jeziku, zapis isbn in citacijo cobiss. 

 Potrebno je seveda navesti tudi publikacijo Arhivskega društva Slovenije Arhivi 
z mnogimi prispevki, ki bi sodili v ta uvod oziroma med elemente za pripravo 
učbenika Uvod v študij arhivistike in dokumentologije. V glasilu Arhivskega društva in 
arhivov Slovenije, Letnik XXII, št. 1, Ljubljana, 2000, je v posebnem zvezku izšla 
posebna številka z naslovom Bibliografijsko kazalo revije Arhivi od leta 1978 1997, 
pod uredništvom Matevža Koširja. Članki in razprave so v bibliografskem kazalu 
podani s priimkom in imenom avtorja, naslovom prispevka, po zaporednih številkah 
publikacije – za vsako posebej. Navedeni so podatki za 1309 enot. Izdelano je kazalo 
avtorjev po priimku in imenu in številka objave po popisu (1309). Dodano je kazalo 
krajev in vsebinsko kazalo po izdelani posebni klasifikaciji, ki jo lahko vežemo na 
temo tega prispevka in so v povezavi z naslovom prispevka. Zasledimo ključne besede 
arhiv, arhivar, arhivist, arhivske raziskave, arhivska mreža, arhivska oprema, arhivska 
skladišča, arhivska služba, arhivska šola, arhivski pregled, arhivski prostori, arhivski 
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sporazum, arhivski svet, arhivsko gradivo, arhivsko pravo, itd. Pojem ARHIVISTIKA se 
pojavi kar desetkrat. Podani so tudi podatki o urednikih in članih uredniškega odbora 
revije Arhivi 1978–1997.  

Nadalje je potrebno navesti tudi publikacijo Atlanti, ki jo je Mednarodni 
inštitut arhivskih znanosti pričel izdajati leta 1991. Leta 2012 je izšla 22. številka v 
dveh zvezkih. Atlanti prinašajo prispevke s področja sodobne arhivske teorije in 
prakse iz vseh delov sveta. V številki XX (2010) je objavljen pregled obravnavanih 
tem in avtorjev po posameznih številkah in letih, s citiranjem urednikov in številom 
strani.10 

Zanimiva je publikacija Arhiva Jugoslavije iz Beograda (Srbija), ki jo je leta 
1995 ob svoji petinštiridesetletnici izdal ta arhiv in nosi naslov Bibliografija stručnih 
radova iz arhivistike. Pripravila jo je Mirjana Milosavljević. Knjiga prinaša podatke iz 
periodičnih publikacij Arhivist (1976–1988), Arhivski pregled (1976–1988), Glasnik 
arhiva i društava arhivskih radnika BiH (1960–1989), Arhivski vjestnik (1976–1989), 
Sodobni arhivi (1979–1990), Makedonski arhivist (1974–1985), Bilten Arhiva Jugoslavije 
(1979–1986), Vjestnik HA Rijeke i Pazina (1975–1990) ter iz publikacij posvetovanj 
Zaštita arhivske građe i registraturnog materiala za slučaj ratne opasnosti, rata i 
drugih vanrednih prilika, Tuzla 1987, Stanje i problemi zaštite arhivske građe 
Federacije, Beograd AJ 1988, Kancelarijsko poslovanje saveznih organa i 
organizacija, Beograd, AJ 1990. V uvodnem delu so podani prispevki, ki niso popisani 
(120), nato pa sledijo prispevki po abecednem redu avtorjev (priimek in ime), naslov 
prispevka, z navedbo publikacije, letom in številom strani. Sledi vsebinski indeks po 
interni klasifikaciji ter veza iz abecedne bibliografije in indeksom avtorjev po 
abecedi ter zaporedna številka iz bibliografije. 

Za novejši čas od leta 2002 naprej, ko se nadaljuje tradicija posvetovanj o 
strokovnih in tehničnih vprašanjih v Radencih (za kar se v pogovorih še vedno 
uporablja naziv Sodobni arhivi), je treba omeniti publikacijo Tehnični in vsebinski 
problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Zbornik mednarodne konference, 
Arhivistika in informatika). Ta publikacija se v zadnjih letih prav tako intenzivno 
obravnava s problematiko arhivske teorije in prakse, v njej pa so bili v zadnjem času 
objavljeni tudi prispevki v zvezi z magistrskim študijem arhivistike in 
dokumentologije.11  

Zraven naštetih serijskih publikacij, od katerih mnoge izhajajo že vrsto let, je 
potrebno navesti, da so v Sloveniji nekateri tehtni prispevki s področja arhivistike 
izšli tudi v nekaterih drugih revijah in zbornikih, ki so jih na primer izdali v Arhivskem 
društvu Slovenije, Zvezi bibliotekarskih društev, Zvezi zgodovinskih društev in 
podobno.  

Med splošnim pregledom tekstov, ki vsebujejo podatke o arhivistiki, sodi revija 
Organizacija znanja, ki jo izdaja Institut informacijskih znanosti Maribor, kjer že 

                                                 
10  Peter Pavel Klasinc, Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti, Trst in Maribor 2009–2010 in 

predstavitev 20 številk publikacije "Atlanti" 1991 – 2010, Atlanti , Trieste 2010, 27–40, v angleškem, slovenskem 
in italijanskem jeziku. 

11  Za pregled vseh prispevkov predlaga Polde Mikec Avberšek iz PAM: Od leta 2002 do 2011 so bili Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja serijska publikacija ISSN 1581-7407. Bibliografija se 
izpiše v Cobiss preko Ukazno iskanje, vpišemo iskalno predpono SN, znak = in ISSN številko serijske publikacije 
1581-7407. Kliknemo poišči in izpiše se vseh 478 prispevkov za leta 2002 do leta 2011. V letu 2012 smo revijo 
preoblikovali v Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci, tipologija 2.31. 
Bibliografija se naredi tako, da se ukazno iskanje vpiše iskalno predpono HI in COBISS.ID zbornika 68576513, 
HI=68576513. Prikaže se 62 recenziranih prispevkov. 
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vrsto let objavljajo prispevke o klasični in sodobni arhivistiki oziroma o dogajanju v 
naši in mednarodni arhivski teoriji in praksi.12 

Nadalje je potrebno omeniti članke v publikaciji Društva media.doc, imenovani 
Dok_sis, sedaj Smartdoc z več ko dvajsetletno tradicijo. Teksti so zanimiv že zaradi 
tega, ker obravnavajo upravljanje z dokumenti v tesni povezavi z arhivsko teorijo in 
prakso, saj so bili arhivisti tisti, ki so ponudili Društvu media.doc svoja znanja in 
izkušnje v zameno za znanja od tistih, ki so se in se še ukvarjajo s poslovanjem z 
dokumenti.  

Če povzamemo zgoraj podane podatke o vsebini posameznih publikacij in 
drugih tekstov, lahko na osnovi teh določimo nekatere nesporne elemente za 
pripravo učbenika Uvod v študij arhivistike in dokumentologije.13 

  

SKLEP 

Ne želim ponovno opredeljevati izhodišč, s katerimi po že uveljavljenih splošnih 
načelih definiramo arhivistiko kot znanstveno vedo. K arhivistiki kot znanosti 
uvrščamo vse tiste raziskovalne postopke, ki jih vežemo na arhivsko teorijo in prakso, 
torej na delo z arhivskim gradivom v arhivih kakor tudi z arhivskim in dokumentarnim 
gradivom v arhivskih službah pri ustvarjalcih. Vsi kriteriji, ki so potrebni, da opravimo 
kvalitetno raziskavo, resda še niso izdelani, se bodo pa izkristalizirali v bodočnosti 
predvsem takrat, ko bodo študentje izdelovali samostojne znanstvene raziskave, 
torej svoje magistrske naloge. Raziskovalne naloge bodo tudi pokazale, da so 
predmeti raziskovanj jasni, da so jasni vzroki raziskovanj in da so določene metode 
raziskovanja pravilne.  

Seveda se že pri navajanju elementov raziskovalnih nalog srečujemo z 
določenimi različnimi dostopi do strokovnih aktivnosti, ki so tesno povezane z 
vsakodnevnim delom v arhivih na eni strani in s področji znanstvenoraziskovalnega 
dela ter praktičnimi izkušnjami in rešitvami na drugi strani. Ta bipolarnost ni v 
nasprotju z razvojem arhivistike in tako niti ne s sodobno arhivsko teorijo in prakso.  

Posloviti se bomo morali tudi od tistega opredeljevanja arhivistike, ki jo 
opisujemo kot zgodovinsko pomožno vedo, čeprav bo v bodoče taka povezava 
dobrodošla, enako velja za povezavo med zgodovino in arhivistiko, saj je bodočnost 
znanosti v multidisciplinarnih raziskavah in študijah. 

Arhivistika nam torej ponuja možnosti resnega raziskovalnega in znanstvenega 
dela, saj so jasni sistematika, struktura in principi. Ti so potrebni za vsako 
znanstvenoraziskovalno delo. Ni nam potrebno ponovno opredeljevati arhivistiko kot 
znanstveno vedo, potrebno je le opredeliti nekatere analize, tako rekoč "običajne 
proizvode", ki so rezultati miselnih procesov. Takih aktivnosti arhivistom ne manjka, 
saj se srečujejo s poslovanjem, obravnavanjem in zadrževanjem pri procesih ob 
obdelovanju arhivskega gradiva. Rezultati takega dela so lahko vodniki o fondu, 
arhivski inventar, čisto povprečen zapis o arhivskem gradivu, popisovanje po 
mednarodnih standardih itd. V zapletenih informacijskih strukturah najde njihov 
inventar svojo vsebino v nekih večjih datotekah, ki ne povzročajo težav, da bi 
znanstvenoraziskovalno delo bilo zaradi tega slabše, ampak v vsakem primeru to 

                                                 
12  Metka Bakan Toplak, Breda Emeršič, Zajem, arhiviranje in hramba podatkov (Forum), OZ, IZUM, Maribor, 

2012,144 – 147 in Posvetovanje Smartdoc – pametno upravljanje z dokumenti, 152–155.  
13  Elementi za učbenik so evidentirani in čakajo na strokovno obdelavo (tipkopis). 
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pomeni napredek, boljši in širši dostop ter možnost, da se raziskavi omogoči prehod 
iz zaprtega arhivskega kroga k najširšemu sloju uporabnikov.  

Vsekakor nam bo arhivistika nudila v perspektivi določeno prepletanje med 
znanstvenim in strokovnim delom, vendar nam bo sistem izobraževanja omogočil, da 
bo to prepletanje dalo pozitivne rezultate.  

Študij arhivistike in dokumentologije se bo v prvih fazah in elementih 
predmetnikov srečeval s težavami glede strokovne terminologije, preciznih definicij 
arhivskih strokovnih opravil in podobnim. 

Sprijazniti se moramo z dejstvom, da je takšna naša arhivistika in da je takšna 
naša arhivska znanost, torej naša arhivska teorija in praksa. Prav je, da se zavedamo, 
da moramo nanjo, glede na različna družbena okolja, morda gledati tudi drugače.  
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SUMMARY 

INTRODUCTION TO THE MASTER'S STUDY PROGRAMME OF ARCHIVAL SCIENCE AND 
DOCUMENTOLOGY - PRESENTATION OF POSSIBLE TEXTBOOK ELEMENTS 

At the end of 2012 Master's study programme of Archival Science and 
Documentology at Alma mater Europaea - European Center Maribor, was accredited 
by the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education. The programme will 
begin in the fall of 2013. After many years of striving for an individual study of 
archival science and documentology, it is now available as Bologna Master's study 
programme (2nd cycle). The programme is set in a manner to include the widest cycle 
of people who wish to gain special and required knowledge from the field of archival 
science and documentology.  

Preparations for the study programme and the textbook Introduction to the 
study of archival science and documentology included also a review of various 
archival literature, especially already published manuals and textbooks of archival 
theory and practice. Elements for the new textbook were chosen from their content.  

Elements mainly consider a number of already established descriptions of 
archival professional topics, which span from the beginning to development of 
archival science, terminological definitions and descriptions of archives in all three 
aspects and managing and controlling archives.  

Elements also include: selection, disposal and acquisition of archives from 
creators, preservation and maintenance, arrangement of archives, arrangement and 
definition of individual fonds, description and arrangement of special archives, 
arrangement and description of new data carriers, access, use and publication of 
archives, scientific research activity, cultural and educational activity of archives, 
conservation and restoration, reproduction, microfilming, scanning, libraries in 
archives, employees, archival buildings and archival legislation.  

These elements, presented in broad descriptions (the scope has not been 
determined yet) will be constituent parts of the textbook Introduction to the study of 
archival science and documentology.  


