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Ivan FRAS 

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA 

Pokrajinski arhiv Maribor nadaljuje bogato tradicijo organiziranja posvetovanj 
ter konferenc v Radencih. Vložili smo veliko truda in znanja, da smo skupaj s 
poslovnimi partnerji, zunanjimi sodelavci in sponzorji pripravili mednarodno 
arhivsko konferenco z naslovom »Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja 2015«. Letošnja mednarodna konferenca poteka pod 
častnim pokroviteljstvom Mednarodnega arhivskega sveta, udeležujete se je 
predstavniki domače kakor tudi mednarodne arhivske strokovne javnosti, predvsem 
pa je v zadnjih letih na konferencah vedno več delavcev, ki delajo z dokumentarnim 
in arhivskim gradivom pri osebah javnega in zasebnega prava. Vsakoletna 
organizacija konference predstavlja za Pokrajinski arhiv Maribor nov izziv v smislu 
izboljševanja in inovativnosti. 

Vsakoletna priporočila konference ter njihovo izvajanje dajejo dobre 
rezultate. Arhivski strokovni delavci kakor tudi zaposleni pri javnopravnih osebah 
jih s pridom izkoriščajo pri svojem delu. Prav to nam daje največjo vzpodbudo, da 
smo pri ustvarjanju tega mednarodnega dogodka vedno bolj kreativni, domiselni ter 
podjetni. Nadaljujemo z izvajanjem dinamične konference v več vzporednih 
sekcijah, kar je za poslušatelje veliko bolj sprejemljivo. Še vedno si prizadevamo, 
da mednarodno arhivsko konferenco v Radencih obišče veliko število javnopravnih 
oseb. Zaradi tega se trudimo, da izberemo kvalitetno pripravljene kakor tudi 
prezentirane prispevke domačih in tujih strokovnjakov z arhivskih strokovnih 
področij. Vsem udeležencem konference omogočamo, da lahko na najbolj 
enostaven način spremljajo predstavitve. Uradna jezika ostajata slovenski ter 
angleški jezik. S tem želimo biti našim uporabnikom in ustvarjalcem čim bolj 
dostopni in jih z njihovo prisotnostjo na posvetovanju usmerjati pri njihovem delu. 

Pred vami je nov zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, v njem so 
združeni vsi prispevki z mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja 2015. Tudi letos, kot že vrsto let, se 
konferenca odvija v hotelu Radin v Radencih. Zaradi manjših proračunskih sredstev 
smo se tudi letos odločili, da zbornik konference izdamo v e-obliki na zgoščenki. 
Zbornik je dosegljiv tudi preko naše spletne strani kot e-knjiga in ima enako veljavo 
kot tiskana publikacija. Ocenjujemo, da so zaradi izvedenih recenzijskih postopkov 
prispevki pripravljeni na visoki strokovni in znanstveni ravni. Za opravljeno delo se 
posebej zahvaljujem recenzentom, avtorjem pa za razumevanje in pripravljenost, 
da so sledili usmeritvam recenzentov. Bralcem in uporabnikom želim obilo 
strokovnih vzpodbud in rešitev na podlagi tukaj objavljenih vsebin. Ob tem vas 
vabim, da s primerno mero kritičnosti do predstavljenih strokovnih rešitev in 
spoznanj pripomorete k nadaljnjemu razvoju arhivistike. Menim, da bo le tako 
mogoče zagotoviti kakovost in napredek tega zbornika konference v vsebinskem 
smislu. Hkrati pa bomo skupaj pripomogli tudi k razvoju arhivistike kot strokovnega 
in znanstvenega segmenta sodobne družbe. 
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Ker z vsako novo konferenco stremimo k izboljšavam, letos uvajamo novost, 
ki prinaša predstavitev objavljenih prispevkov na posterjih. S tem želimo zagotoviti 
kvalitetnejšo, predvsem pa neposredno interakcijo med predavateljem in 
poslušalcem, hkrati pa na ta način odpiramo tudi možnosti organiziranih strokovnih 
diskusij izven predvidenih uradnih terminov. Predstavitev prispevka na posterju 
predstavlja izziv tako za predavatelja kot za poslušalca. Za prvega, kako neko 
vsebino predstaviti, za drugega pa, kako se do nje opredeliti v konkretni situaciji. 
Verjamemo, da bodo predstavitve na posterjih prinesle novo osvežitev in 
popestritev programa konference, predvsem pa spodbudile bolj poglobljene debate 
med avtorji in gledalci oz. poslušalci. 

Pri pripravi zbornika je sodelovalo veliko število različnih sodelavcev. Za 
pripravo letošnjega zbornika konference se posebej zahvaljujem vsem članom 
uredniškega odbora in vsem sodelavcem, ki so pripomogli, da je zbornik pripravljen 
na zelo visokem nivoju. Zahvala gre tudi našim pokroviteljem in sponzorjem, ki nas 
podpirajo pri uresničevanju naših ciljev. 

 

 




