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FOTOGRAFSKEGA GRADIVA V NEMŠKEM PROSTORU  

Izvleček: 

Prispevek govori o uporabi ter možnostih uporabe družbenih omrežjih v arhivih. Predstavljena je 
struktura temeljev družbenih omrežij v sklopu arhiva 2.0 pa tudi strokovne prireditve, ki so bile v zadnjih 
dveh letih v celoti ali delno posvečene uporabi družbenih omrežij v arhivih. Uporaba družbenih omrežij 
se v praksi kaže kot zelo koristna tudi pri strokovni obdelavi arhivskega gradiva, še posebej fotografskega, 
katerega specifika je v tem, da poleg slike zahteva dodatne informacije, ki določeno fotografijo postavijo 
v prostor in čas. V prispevku so predstavljeni načini ter oblike, kako pri neidentificiranih in nedatiranih 
fotografijah pridemo do potrebnih informacij. 
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Abstract: 

Social Networks, Archives and Processing of Photographs in German Environment 

The present paper deals with use of social networks in Archives. It presents their fundaments' structure 
in the framework of Archives 2.0 and professional meetings held in the past two years, which were in 
whole or in part devoted to the use of social etworking in archives. Use of social networking in pracice 
can be seen as very usefull for processing archives, especially photographs, which are specific because a 
lot of additional information is needed to place a photograph in time and space. The paper presents 
manners and forms of gathering information for unidentified and undated photographs.  
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1 UVOD 

Družbena omrežja so stvarnost današnjega časa, tako v privatnem kot službenem 
življenju. Z njimi so med drugim tudi arhivi, knjižnice in muzeji pridobili nove 
priložnosti pri izvajanju njihove dejavnosti ter predvsem pri vzpostavljanju novih oblik 
povezav z uporabniki kulturnih dobrin (Malec, 2014). Uporabniki lahko z uporabo spleta 
na enostaven način, ne glede na kraj in čas njihove prisotnosti, uporabljajo ali aktivno 
sodelujejo pri (so)ustvarjanju kulturnih vsebin. Poudarek je na njihovem 
(so)ustvarjanju in s tem aktivnem sodelovanju. Arhivi so tudi stvarnost časa, še nikoli 
tako kot danes. Njihova vloga in prisotnost v družbi sta se v zadnjih desetletjih ponekod 
bolj kot drugje, ponekod pa celo ekstremno spremenili. Kako, v kolikšni meri in na 
kakšen način naj arhivi uporabljajo nove tehnologije in družbena omrežja, je 
vprašanje, na katerega so zaenkrat odgovori v arhivski stroki še različni. 
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2 DRUŽBENA OMREŽJA IN ARHIVI V NEMŠKEM PROSTORU 

Čeprav so bile in so aktivnosti pri uporabi družbenih omrežij v nemških arhivih 
bolj kot ne odvisne od posameznih arhivistov oziroma skupin arhivistov, ponavadi iz 
majhnih, komunalnih arhivov (Gillner, 2013)1, ki prepoznavajo in uporabljajo njihovo 
pozitivno vlogo, pa je to proces, ki si nezadržno in vse bolj utira pot. Tudi nekateri 
študenti, ki zaključujejo arhivsko izobraževanje v sklopu arhivske šole tako v Marburgu 
kot v Potsdamu, od leta 2010 zaključujejo študij z diplomskimi nalogami s tega 
področja (Gillner, 2013).  

Potreba po diskusiji in izmenjavi izkušenj med arhivisti na področju uporabe 
družbenih omrežij je v novembru 2012 privedla do organiziranja zborovanja: »Offene 
Archive? Archive 2.0 im deutschen Sprachraum (und im europäischen Kontext)2 v mestu 
Speyer. To zborovanje je naletelo na zelo pozitiven odmev in je pokazalo, da je tema 
v nemškem kakor tudi širšem evropskem arhivskem prostoru še kako prisotna in da 
družbena omrežja ponujajo tudi arhivom možnosti, da se z enostavnejšim in 
prijaznejšim pristopom odpirajo uporabnikom ter transparentno in permanentno 
predstavljajo svoje delo in rezultate dela. Organizatorji so v zvezi z zborovanjem 
vzpostavili na spletu blog »Archive 2.0« (Archive 2.0, 2012), ki je namenjen 
predstavitvi tez in diskusijam na tem področju.3  

B. Gillner v okviru omenjenega bloga (Archive 2.0, 2013) in v svojem razširjenem 
prispevku, ki ga je objavil v časopisu Archivar (Gillner, 2013), prikaže strukturo 
temeljev družbenih omrežij v arhivu 2.0.  

 

Slika 1: Struktura temeljev družbenih omrežij v arhivu 2.0 (Gillner, 2013) 

                                                 
1  V prispevku avtor podaja razvoj in stanje na področju arhivov in njihovega digitalnega pristopa do uporabnikov v 

nemškem prostoru. Med drugim navaja tudi literaturo zadnjih deset do petnajst let, ki obravnava problematiko 
vstopa pretežno nemških arhivov v svetovni splet.  

2  Odprti arhivi? Arhivi 2.0 v nemško govorečem prostoru (in v evropskem kontekstu). 
3  Več o zborovanju prinaša poročilo o zborovanju (Woste, 2013).   
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Aktivnosti nemških arhivov v virtualnem prostoru v sklopu arhiva 1.0 obsegajo v 
glavnem: spletne strani arhivov, ki vsebujejo osnovne informacije o kontaktnih osebah, 
odpiralnem času, možnostih uporabe arhivskega gradiva ter korespondenco z 
uporabniki preko elektronske pošte, predvsem za odgovore na vloge strank. To je v 
bistvu le pretvorba tradicionalnih analognih načinov predstavitve arhiva in njegove 
dejavnosti v virtualen prostor.  

Arhiv 2.0 pomeni nadgradnjo obeh elementov (domače spletne strani in 
elektronske korespondence), ki jo omogoča uporaba družbenih omrežij. Sestavljajo ga 
tri področja:  

 posredovanje informacij (vsebina), 

 komunikacijski kanali, 

 interaktivnost.  

Posredovanje informacij vključuje predstavitev pregledov fondov in zbirk, 
vključno z možnostjo iskanja po arhivskem gradivu, tako v okviru domače spletne strani 
kot širših portalov, npr. Archivportal-D, Europeana. Sem  sodi tudi možnost 
predstavitve gradiva v digitalni obliki. Aktivnost na tem področju je v zadnjih letih, 
predvsem zaradi finančne podpore, ki jo ob izvedbi takih projektov nudi Deutsche 
Forschungsgemeinschaft4, v nemškem prostoru zelo prisotna. V to področje sodi tudi 
posredovanje informacij o ozadju določenih aktivnosti, ki so povezane z arhivskim 
gradivom, npr. historiati fondov in zbirk, predstavitev dela ali aktivnosti, da je arhivsko 
gradivo postalo dostopno uporabnikom. Z uporabo fotografij, kratkimi filmi ali teksti 
postanejo predstavitve atraktivnejše. Sestavni element tega področja je tudi 
posredovanje aktualnih, zanimivih, uporabnih kratkih informacij, slik ali povezav.  

Področje komunikacijskih kanalov pomeni razširitev informacij. Klasično poteka 
ta proces preko domače spletne strani. Le-ta običajno nima neposrednega odziva na 
uporabnika. Z vključitvijo določenih funkcij, ki prinašajo sprotne nove vsebine in 
sporočila ter povezave na druge vire, ter vključitvijo družbenih omrežij (npr. 
Facebook, Google+), ki posredujejo informacije naprej drugim zainteresiranim 
uporabnikom, se vloga komunikacije obrne; arhiv posreduje aktualne informacije in 
povezave zainteresiranim uporabnikom, njim jih ni potrebno več iskati. Zelo uporaben 
element je posredovanje kratkih informacij (npr. z uporabo Twitterja). 

Tretje področje, interaktivnost, ponuja celo vrsto elementov, kjer so v ospredju 
procesi raznih izmenjav z uporabniki. Pri tem gre lahko za diskusije o arhivskih temah 
ter vplivu uporabnikov v zvezi z nalogami v arhivih, kakor tudi za komentarje 
prispevkov in posredovanja informacij. Cilj vseh je aktivna vključitev uporabnikov in 
zainteresirane javnosti v arhivske delovne procese. Zelo poznano je vljučevanje 
množic t. i. Crowdsourcing,5 s pomočjo katerega uporabnik lahko prispeva svoje znanje 
tako pri vzpostavitvi tematskih inventarjev kot objavi arhivskega gradiva oziroma 
fondov in zbirk pa tudi pri transkripciji ali geslovniku arhivalij. Inštrumenti za tako 
izvedbo so npr. wikipedije, ki dovoljujejo nezapleteno zbiranje znanja. Arhiv lahko 
vzpostavi uporabniško wikipedijo za določene arhivalije, fonde ali zbirke ali njihove 
dele oziroma teme, kjer uporabniki vnašajo njim znane informacije ali znanja. Drugi 
inštrumenti vključevanja množic so npr. Flickr, ki je zelo uporaben za slikovno gradivo 
ter Wikisource za transkribiranje virov. Na ta način doseženi rezultati raziskav ali znanj 
lahko do tedaj doseženo stanje precej spremenijo, postavijo pod vprašaj (glej primer 

                                                 
4  Nemška raziskovalna skupnost. 
5  Podobno na področju knjižnic. Primerjaj L. Malec, 2014. 
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na koncu prispevka), vsekakor pa izboljšajo. Uporabniku je dana možnost, da postane 
aktiven, da izrazi svoje mnenje, stališče kakor tudi da posreduje znanje, s katerim 
razpolaga. Od arhivov samih je odvisno, kako bodo uporabili možnosti, ki jih ponujajo 
družbena omrežja, in koliko le-teh, zato je stanje zelo različno. V sosednji Švici so na 
primer v zveznem arhivu sredi leta 2013 zaposlili »wikipedija«, ki ima svetovalno in 
posredovalno vlogo. Arhivu svetuje pri izboru in objavi arhivskega gradiva v okviru 
wikimedije6 in mu pomaga pri izboru tem, ki bi bile zanimive za wikipedijsko skupnost. 
Znotraj wikipedijske skuposti predstavlja zvezni arhiv in omogoča vpogled v arhivski 
svet ter demonstrira, kako se lahko raziskuje. Svetuje tudi arhivskim (so)delavcem, 
kako lahko kot avtorji sodelujejo pri wikipediji. Cilj njegove aktivnosti je, s pomočjo 
raziskovalnih možnosti in razpoložljivih arhivalij ciljno pospeševati wikimedijske in 
wikipedijske projekte (Wikipedian in Residence, 2015).  

Potem ko je zborovanje v mestu Speyer v letu 2012 pomenilo »start« 
vključevanja družbenih omrežij na področju arhivov, je naslednje zborovanje na to 
temo, potekalo je aprila 2014 v Stuttgartu, bilo označeno kot začetek »dirke«. V okviru 
treh vsebinskih področij (pregledi uporabe različnih družbenih omrežij pri posameznih 
ustanovah; uporaba specifičnih medijev, kot so blogi, facebook, twitter itd.; 
načrtovanje in izvedba projektov z vključevanjem množic), se je zvrstilo 25 predavanj. 
Uvodnemu, zanimivemu prispevku ameriške arhivistke Kate Theimer o novi misiji 
arhivov7 – v njem je avtorica primerjala »staro« in »novo« vlogo arhivov predvsem na 
področju uporabe arhivskega gradiva in dostopa do uporabnikov in to ponazorila tudi s 
spremembo velikokrat slišanega rekla »kar ni na spletu, to ne obstaja«, v »če ni na 
spletu, bom pisal o čem drugem« – so sledila predavanja predavateljev tako iz Nemčije 
kot širšega evropskega prostora8. Na zborovanju se je izkazalo, da so socialna omrežja 
že pred nekaj časa našla vstop v nemške arhive in so privzeta kot realnost. Da je temu 
tako, potrjuje tudi priprava t. i. priporočil Web 2.0 pri Zvezni konferenci komunalnih 
arhivov, katerih namen je posredovati smernice arhivom, ki so zainteresirani za 
uporabo družbenih omrežij. Na zborovanju so bili predstavljeni konkretni primeri tudi 
iz nenemškega prostora, npr. kako se na Nizozemskem ukvarjajo z vprašanjem, v 
kolikšni meri naj arhivi arhivirajo vsebine, posredovane preko družbenih omrežij pri 
uradih, za katere so pristojni, in kako je na Dunaju Mestni in deželni arhiv v 
sodelovanju z dunajsko knjižnico v mestni hiši razvil znanstveno platformo »Wien 
Geschichte Wiki«, v okviru katere nastaja oziroma se izpopolnuje Spletni leksikon 
dunajske zgodovine in kulture. Med zborovanjem je bilo večkrat ponovljeno, da bi 
aktivnosti družbenih omrežij morale postati del skupne digitalne strategije v arhivih. 
Tej temi na zborovanju ni bilo posvečeno nobeno od predavanj. Naslednje zborovanje 
je napovedano za konec leta 2015 v mestu Siegen. 

Kako si družbena omrežja predvsem v obliki vključevanja množic vedno bolj in 
na raznih področjih aktivnosti arhivov pridobivajo svoje mesto, so med drugim 
predstavili avtorji nekaterih prispevkov na mednarodnem zborovanju 74. 

                                                 
6  Wikimedia CH je društvo, ki podpira prosto (svobodno) razširjanje znanosti na področju Švice, še posebej projekte 

fundacije wikimedija. Ustanovljeno je bilo leta 2006 in združuje avtorje in uporabnike wikimedijskih projektov 
vseh štirih uradnih jezikov v Švici (nemškega, francoskega, italijanskega in retoromanskega) kakor tudi 
alemanskega dialekta.  

7  Gospa Theimer zaradi stavke pilotov letalskega prevoznika Lufthansa ni mogla biti neposredno prisotna na 
zborovanju; njen prispevek je zato potekal v obliku telefonskega pogovora in je v celoti objavljen na spletni strani 
(Theimer, 2014). 

8  Več o zborovanju glej poročilo o zborovanju (Kluttig, 2014).  
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jugozahodnega nemškega arhivskega dne. Potekalo je v maju 2014 v mestu Konstanz 
pod naslovom:  Klasično, ustvarjalno in digitalno - novi ressource za stare arhive.9   

Uporaba družbenih omrežij se v praksi kaže kot zelo koristna tudi pri strokovni 
obdelavi arhivskega gradiva, še posebej fotografskega, in to predvsem zaradi njegove 
specifičnosti v tem, da je strokovna obdelava fotografij možna, če so poleg slike na 
voljo tudi dodatne informacije, ki sliko postavijo v prostor in čas.  

 

3 STROKOVNA OBDELAVA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA 

Da fotografsko gradivo, ki je prisotno v vsakem arhivu, predstavlja specifiko na 
področju strokovne obdelave, potrjujejo med drugim tudi izračuni Deželnega arhiva 
Nordrhein-Westfalen, ki so pokazali, da se za strokovno obdelavo fotografskega gradiva 
porabi do 15-krat več časa kot za strokovno obdelavo pri množičnih aktih (Metz, 2010).  

Strokovna obdelava fotografij, slednja vključuje tudi valorizacijo, je odvisna 
predvsem od posebnosti oblik, v katerih fotografije v arhivih obstajajo, njihove vloge 
v primerjavi z ostalim gradivom, in je sploh možna, v kolikor so fotografije poleg slike 
opremljene z dodatnimi informacijami, ki nam omogočajo datiranje in identificiranje 
slike.     

Fotografije so v arhivih povečini v treh oblikah (Metz, 2010):  

 fotografije v spisovnem gradivu (so sestavni del prevzema gradiva nekega 
ustvarjalca),  

 fotografije v dokončnih in prvotno strukturiranih prevzemih (to so predvsem 
zapuščine fotografov, razni albumi in podobne fotografske zbirke),   

 fotografije različnih provenienc v arhivskih fotografskih zbirkah (le-te so 
običajno urejene glede na motive, ki jih predstavljajo).  

Kakšno vlogo imajo fotografije nasproti ostalemu arhivskemu gradivu, to je lahko 
od arhiva do arhiva različno. V nekaterih primerih predstavljajo vizualno dopolnilo 
ostalega arhivskega gradiva, v drugih so edino primarno gradivo, ki se je ohranilo iz 
določenega časa10 o določenem dogajanju, aktivnosti, stanju. Vsekakor pa nazorneje 
od vsakega drugega arhivskega gradiva prikazujejo vsakdanjik in omogočajo drugačen  
pogled na posnete stvari, dogodke, ljudi; predvsem pa nudijo njihovo primerjavo v 
daljšem časovnem obdobju ali različnem prostoru.  

Kot pri ostalem arhivskem gradivu je tudi pri strokovni obdelavi fotografskega 
gradiva pomembna njegova valorizacija11, tako pri gradivu, ki je nastalo in obstaja v 

                                                 
9  Več o zborovanju glej poročilo o zborovanju (Brüggemann, Kathke, Patt in Sturm, 2014). 
10  To velja za nekatera nemška mesta, ki so bila v drugi svetovni vojni, še posebej v zadnjem letu vojne, tarča 

bombnih napadov (vpogled na to področje nudi spletna stran: Luftkrieg_im_Zweiten_Weltkrieg). Tudi mesto 
Pforzheim sodi mednje. 23. februarja 1945 zvečer je bilo tarča dvajsetminutnega bombnega napada, sledil mu je 
požar. Porušenega oziroma uničenega je bilo 80 % mestnega jedra, umrlo je skoraj 18.000 ljudi. Med drugim je 
bilo uničeno tudi vse arhivsko gradivo, ki se je v pretežni meri hranilo v mestni hiši. Originalno spisovno gradivo 
pred letom 1945 pomeni pravo izjemo in dragocenost. Fotografije, ki so se hranile pri posameznikih izven območja 
bombardiranja, predstavljajo zato zelo pomemben vir.  

11  A. Metz (2010) v svojem prispevku podrobno opisuje kriterije valorizacije fotografskega gradiva, in sicer jih v 
grobem deli na dve kategoriji, “trdo” in “mehko”, ter zaključuje, da je valorizacija fotografij pomembna ne samo 
iz arhivskega, temveč tudi iz ekonomskega stališča. Z njo se poleg občutnega zmanjšanja finančnih stroškov doseže 
predvsem zgostitev informacij, ki odgovarja interesom uporabnikov. Glede na izkušnje iz prakse se obseg 
izločenega gradiva pogosto giblje od 50 do 85 %. Podobne ugotovitve glede valorizacije in izločanja fotografskega 
gradiva je na strokovnem zasedanju Fotografije v arhivih, potekalo je novembra 2014 v mestnem arhivu Worms, 
predstavila tudi Tanja Wolf, vodja fotografskega oddelka pri Mestnem arhivu Worms.   
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analogni obliki, kakor še posebej pri gradivu, nastalem v digitalni obliki, za katerega 
je značilno, da nastaja v velikih količinah. V nemško govorečem prostoru strokovni 
obdelavi fotografskega gradiva, še predvsem njegovi valorizaciji, dolgo ni bilo 
posvečeno posebne pozornosti (Metz, 2010), čeprav predvsem komunalni in mestni 
arhivi v svojih depojih hranijo veliko fotografskega gradiva. V zadnjih letih se stanje 
na tem področju spreminja.  

Za popisovanje fotografskega gradiva arhivisti povečini uporabljajo/-mo arhivske 
programe za delo v arhivih.12 Le-ti v veliki meri že vsebujejo osnovne obrazce oziroma 
predloge za popisovanje fotografskega gradiva, ki jih je mogoče prilagoditi oziroma 
dopolniti s popisnimi elementi, specifičnimi za določeno fotografsko zbirko ali fond ali 
del fonda.  

 

3.1 Pridobivanje informacij za strokovno obdelavo fotografskega gradiva 

Kot je bilo že rečeno, je specifičnost strokovne obdelave fotografskega gradiva 
predvsem v tem, da je le-ta možna, v kolikor so poleg slike oziroma posnetka na 
razpolago še  dodatne informacije, minimalno tiste, ki fotografijo uvrščajo v prostor 
in čas. Brez teh informacij je poslanstvo fotografije prazno. Starl T. (2009) za tako 
fotografijo pravi: »Fotografija brez avtorja, kraja in datuma je - kot vsaka slika - 
predavanje brez zgodovine«.  

Za identifikacijo popolnoma ali delno anonimnega slikovnega gradiva, ki je 
nastalo do druge svetovne vojne, je (po Starl-u, 2009) pomembno prepoznavanje: 

 uporabljenih postopkov (unikat, odtis, tisk), 

 avtorstva (poklicni fotograf, amater, »knipser« (diletant)), 

 izvora (kraj, okolica ali področje), 

 vsebine oziroma motiva slike (osebe in predmeti), 

 razširjenosti slike (ciljne skupine, prodajne poti, oblike javnih objav).  

Vprašanje datiranja se ne nanaša le na čas oziroma časovno obdobje, v katerem 
je posnetek nastal, ampak tudi na to, ali gre za odtis in ne nazadnje ali gre za določeno 
namensko obliko npr. dokumentacije, spominskih slik, nosilcev sporočil.13  

Za kasneje nastalo gradivo je po eni strani identifikacija na podlagi opisanih 
kriterijev težja, ker poleg profesionalih fotografov ustvarja fotografije vedno več 
amaterskih fotografov in tako količina fotografij hitro narašča, po drugi strani pa lahko 
lažja, ker je to čas, ko ustvarjalci, sodobniki ali nasledniki ustvarjalcev, potomci teh 
fotografij, še živijo in razpolagajo s potrebnimi informacijami. Pri tem gradivu je zato, 
tako kot ugotavljata tudi M. Grabnar in L. Planinc (2013), zelo pomemben stik z 
ustvarjalcem (avtorjem) ali izročiteljem gradiva, slednji namreč lahko prispeva 

                                                 
12  Precej razširjena sta Faust in Augias, potem Midoza, Scope si zaradi svoje visoke cene počasi utira pot, nekatere 

arhivske direkcije pa so same s svojimi ali v povezavi s tujimi strokovnjaki razvile svoje arhivske programe. 
13  Publikacija avtorja Starla prinaša zbrane in obdelane prispevke s konkretnimi primeri, ki so v veliki meri nastali v 

okviru projekta, ki je potekal v obdobju 1991/92. Cilj projekta je bil izdati priročnik skupno z vzorčnimi mapami 
pod skupnim naslovom oziroma kratico ID (Identifizierung/Datierung), ki bi vseboval tudi uvod in konkretne 
primere za določanje originalnih fotografij glede na postopke in časovni nastanek. Do izdaje tega priročnika ni 
prišlo. Poleg omenjenih prispevkov so v knjigi zajeti tudi prispevki, predstavljeni na zasedanju delovne skupine 
Fotografije v hesiški zvezi muzejev, potekalo je oktobra 1998 v Muzeju pošte in komunikacije v mestu Frankfurt 
am Main, ter drugi, ki obravnavajo to temo. Poudarek je na 19. stoletju in času do prve svetovne vojne ter 
primerkih iz Nemčije in Avstrije. Pri fotografijah do prve svetovne vojne je namreč pri večini zgodovinarjev, 
arhivistov in publicistov prihajalo do precejšnjih težav pri identifikaciji in dataciji fotografij.  
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dodatne, zelo koristne informacije o slikovnem gradivu, ki bi jih strokovni delavec v 
arhivu pridobil le s težavo ali pa sploh ne.  

Nekoliko drugače in po eni strani enostavneje je s fotografijami, nastalimi v 
digitalni obliki, te že v osnovi večinoma vsebujejo metapodatke o fotografiji 
(minimalno: čas nastanka, avtor, vrsta kamere, s katero je bil posnetek narejen). 
Večina arhivskih programov za delo v arhivu vsebuje potrebne osnove, da se ti podatki 
enostavno prenesejo v podatkovno bazo ob izročitvi ali prevzemu določenega fonda ali 
zbirke. To v nadaljevanju olajša stokovno obdelavo gradiva. 

Kakšne možnosti in poti lahko uporabi strokovni delavec v arhivu, ko želi obdelati 
»prazne« fotografije, tj. fotografije, ki niso opremljene z nobenimi dodatnimi 
informacijami, je vprašanje, ki si ga je verjetno zastavil že marsikateri arhivist, 
pristojen za fotografsko gradivo.  

Pogosto gre v takih primerih za gradivo, ki je že dalj časa v arhivu in za katerega 
se ne ve, od kod je v arhiv prišlo, ali pa za gradivo, ki je bilo nekje najdeno in ga je 
arhivu izročila tretja oseba, ki nima nobene povezave z gradivom. V zadnjem primeru 
imamo sicer možnost, da si od tretje osebe pridobimo vsaj informacije glede kraja 
nahajališča fotografij, kar nam v nadaljevanju lahko pomeni koristen podatek.  

Zbiranje informacij lahko v grobem poteka na dva načina: 

 arhivist si sam, v kolikor je to mogoče s pomočjo literature in primerjave 
podobnih gradiv, pridobi informacije,  

 arhivist naveže stik z ljudmi, ki mu posredujejo informacije.  

V prvem primeru gre za obliko, ki velikokrat zahteva precej časa in pri kateri je 
manj gotovo, da bo pripeljala do rezultatov. V drugem primeru pa gre za različne 
oblike komunikacije, ki ljudem oziroma širši javnosti dajejo priložnost, da posredujejo 
arhivom svoje védenje in znanje. Obseg takega sodelovanja se lahko nanaša na 
teritorialno ožje omejen prostor ali pa širšo globalno skupnost.  

V nemškem prostoru se komunikacije in vrste sodelovanja uporabnikov in 
zainteresirane javnosti vzpostavljajo predvsem preko treh oblik:  podporna društva 
posameznih arhivov, prostovoljno delo posameznikov in v zadnjem času vedno bolj 
uporaba družbenih omrežij.14  

Podporna društva se ustanavljajo za posamezen arhiv. Člani teh društev so 
večinoma meščani ali prebivalci kraja, področja, na katerem arhiv deluje. Njihov 
namen je podpiranje arhiva tako na finančnem področju kakor predvsem pri njegovi 
dejavnosti, še posebej pri prepoznavanju njihovega poslanstva in oblikovanja 
zgodovinske zavesti. Člani društva ponavadi dobro poznajo razvoj in zgodovino kraja 
in zato lahko prispevajo veliko informacij. Zainteresirani so za raziskovanje oziroma 
iskanje dodatnih informacij in želijo, da se njihovo védenje ohrani. Predstavljajo zelo 
bogat vir dodatnih informacij, še posebej pri identifikaciji slikovnega gradiva. Primer: 
novembra 2006 je bilo ustanovljeno Podporno društvo za Mestni arhiv Pforzheim.15 
Nekateri njegovi člani sodelujejo pri prepoznavanju oziroma popisovanju fotografskega 

                                                 
14  Te tri oblike predstavljajo na splošno odpiranje arhivov navzven, do uporabnikov in zainteresirane javnosti. To so 

oblike novih “poti”, ki posameznim uporabnikom in zainteresirani javnosti omogočajo njihov prispevek na raznih 
področjih dejavnosti arhivov. Tudi 84. nemško arhivsko zborovanje, ki je potekalo septembra 2014 v mestu 
Magdeburg, je bilo posvečeno tej temi. Čeprav so mnenja glede vključevanja uporabnikov in javnosti v arhivske 
delovne procese v nemškem prostoru še precej deljena (primerjaj komentar B. Gillnerja, Gillner, 2014), pa se v 
praksi pojavlja vedno več primerov, kako lahko zainteresirane uporabnike vključimo v arhivske delovne procese 
tako, da je to v obojestransko korist.   

15    Več informacij o njem je dostopnih na spletni strani Mestnega arhiva Pforzheim (Förderverein, 2014). 
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gradiva. Zaenkrat to sodelovanje poteka še v obliki njihovih obiskov v arhivu in 
opremljanju “praznih” ali le okvirno datiranih in identificiranih fotografij z dodatnimi 
informacijami, kot so točnejše datiranje, navedba zgradb, stavb, oseb, ki so na 
fotografiji, pojasnitev dogodkov, ki jih fotografije prikazujejo. V njihovem primeru gre 
za fotografije, ki se nanašajo na mesto Pforzheim.   

Prostovoljno delo v arhivu izvajajo posamezniki, ki jih zanima delo v arhivu in 
želijo aktivno sodelovati pri ustvarjanju kulturnih dobrin ali prispevati svoj prispevek 
pri njihovem ohranjanju. Pot v arhiv najdejo preko agencij, ki razpolagajo s podatki, 
kje in na kakšnem področju se je mogoče prostovoljno udejstvovati, ali preko 
posameznikov, ki že sami sodelujejo ali so slišali za tako sodelovanje. Pri tem gre tako 
za ljudi, ki niso več službeno aktivni in jim delo v arhivu pomeni nekakšen hobi, ali pa 
za mlade ljudi, ki si želijo pridobiti nekaj izkušenj na arhivskem področju. 
Udejstvovanje slednjih v neki meri finančno podpira tudi država, zato je pred 
začetkom njihovega dela potrebno izvesti določene postopke. Njihovo udejstvovanje 
je lahko na različnih področjih: od posredovanja dodatnih informacij o arhivskem 
gradivu do digitalizacije arhivskega gradiva ali opremljanje gradiva po navodilih arhiva 
z namenom izboljšanja materialnega stanja gradiva. V mestnem arhivu Pforzheim tako 
na primer enkrat tedensko po tri ure prihaja v arhiv gospa, ki je bila do upokojitve 
zaposlena v okviru protokola mesta, in sodeluje pri popisovanju arhivske zapuščine 
fotografinje Eve Bischoff, ki je bila poklicna fotografinja in je v veliki meri fotografirala 
po naročilu mesta, poleg tega pa je v objektiv zajela tudi ostale dogodke, ki so se 
odvijali v mestu. Zapuščina fotografinje obsega preko 200.000 negativnih posnetkov v 
časovnem obdobju od leta 1958 do 1990. Prevzem gradiva zapuščine je obsegal 
negative v obliki filmskih trakov in sumarni popis, ki je vseboval številko filma in kratek 
zaznamek o motivih na filmu. Zaznamek o motivih v prenekaterih primerih ni dovolj 
poveden in uporabniku ne nudi vedno informacije, ki bi jo on razumel. Gospa 
dopolnjuje ta zaznamek z dodatnimi informacijami o dogodkih, pomembnih osebah, 
zgradbah ali prireditvah, ki so dokumentirane na fotografijah.   

Uporaba družbenih omrežij pomeni v primerjavi s podpornimi društvi in 
prostovoljnim delom, ki so v neki meri analogna oblika komunikacije, digitalno obliko  
komunikacije z uporabniki in zainteresirano javnostjo in nudi neizmerno več možnosti 
sodelovanja in aktivnosti tako posameznikom kot organiziranim skupinam pri delu v 
arhivu. Zelo razširjena oblika je vključevanje množic,16 ki se pojavlja na raznih 
področjih, med drugim tudi pri pridobivanju dodatnih informacij glede slikovnega 
gradiva. Projekt zbiranja spominov na 1. svetovno vojno (Karun, Štular Sotošek, 2013) 
z vključitvijo več držav je že eden takih primerov. Na v tem prispevku že omenjenem 
zborovanju Archiv 2.0 v maju leta 2014 v Stuttgartu je bil predstavljen naslednji primer 
uspešnega projekta, izvedli so ga v Zürichu (Švica). V tem primeru je šlo za popis 
oziroma strokovno obdelavo fotografske zapuščine letalske družbe Swissair. V projekt 
je bila vključena zaključena, organizirana skupina  strokovnih delavcev, nekdanjih 
sodelavcev letalske družbe Swissair. Visoko motivirani, strokovni delavci so v teku 
projekta posredovali neizmerno veliko informacij v zvezi s fotografsko zapuščino, ki 
jim je bila posredovana v digitalni obliki, skupaj z navodili, kako dodajati informacije. 
Pridobljene informacije so strokovni delavci primerno prečistili in pretvorili na skupno 
raven, ki odgovarja standardom.  

V okviru uporabe družbenih omrežij pa je nazadnje, vendar ne na koncu, 
potrebno omeniti področje upoštevanja in varovanja avtorskih pravic, kar še posebej 
velja za fotografsko gradivo. V Nemčiji zakon o avtorski in sorodnih pravicah določa, 

                                                 
16  Primerjaj: L. Malec (2009) ter B. Karun in K. Štular Sotošek (2013).  
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da avtorske pravice prenehajo 70 let po smrti avtorja. Avtor določa pogoje in način 
uporabe njegovega dela. Ta tema zadeva sicer predvsem privatno gradivo, a v to sodijo 
velikokrat tudi fotografije in zapuščine privatnih oseb. Na kratko: arhiv lahko objavlja 
gradivo (med drugim fotografije), pri katerem razpolaga s pravico do uporabo tega 
gradiva. Problem predstavljajo predvsem fotografije, katerih avtor ni znan.  

 

4 ZAKLJUČEK 

Sodobna tehnologija in družbena omrežja nudijo tudi arhivom možnost, da 
izkoristijo njihove prednosti. Odpiranje arhivov nasproti uporabnikom in zainteresirani 
javnosti ter transparentnost njihove dejavnosti prispeva k boljšemu prepoznavanju 
arhivov v družbi in izboljšanju kvalitete njihovega dela. Pomembno pri tem je, da arhiv 
razpozna, kakšne oblike sodelovanja so za njega sprejemljive in tudi koristne s 
strokovnega stališča. Pri strokovni obdelavi fotografskega gradiva so lahko informacije, 
ki jih arhiv pridobi na ta način, velikega pomena. Seveda pa je pomembno, da arhivski 
delavci pridobljene informacije kritično preverijo in pretvorijo oziroma prilagodijo 
strokovnim standardom.  

Za konec pa še naslednji, zanimiv primer iz Mestnega arhiva Pforzheim, ki mi je 
pred dobrim mesecem dni prišel v roke.  

V zbirki fotografij se v okviru serije fotografije skupin nahaja spodnja fotografija, 
ki prikazuje pet dečkov, domnevno iz Pforzheima.  

 

Slika 2: Pforzeimer Seckel (StadtA Pforzheim, S1-30-02-R-002) 

Fotografiji je priložen časopisni odrezek z njeno objavo in obrazložitvijo, da je 
75-letni prebivalec mesta Pforzheim prepoznal fantiče na sliki, saj je on sam eden teh 
fantov. Po njegovih informacijah je posnetek nastal leta 1911, fantiči na fotografiji so 
stari deset let, navedel je njihova imena in tudi, kje v mestu so stanovali oziroma 
stanujejo. V prispevku je zapisana ugotovitev, da se je z njegovo prepoznavo slike zdaj 
potrdilo, da gre za fante iz Pforzheima, pa čeprav se je nekaj govorilo, da so na sliki 
fantiči iz mesta Karlsruhe.  
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Poleg časopisnega odrezka pa je pri fotografiji tudi natisnjena stran s spletne 
strani Mestnega arhiva Karlsruhe, kjer je bila v okviru rubrike arhivalija meseca v letu 
200717 predstavljena spodnja fotografija, ki tudi prikazuje pet dečkov.  

 

Slika 3: Karlsruher Briganten (StadtA Karlsruhe 8/PBS oIV 404) 

Ja, pravilno, gre za iste dečke kot v prvem primeru. Iz opisa izvemo, da je 
fotografija nastala avgusta leta 1910 in da prikazuje pet  šest- do sedem let starih 
fantičev iz mesta Karlsruhe (navedeni so po imenih in priimkih), ki jih je nadvojvodinja 
Luisa povabila na kavo in pecivo v restavracijo mestnega vrta in jih je nato njen 
fotograf fotografiral. Njihova identiteta je bila odkrita v letu 1951, ko je časopis 
Badische Neueste Nachrichten prvič objavil to fotografijo z namenom pridobitve 
njegove identifikacije in datiranja. Zraven je pripisano, da je bila fotografija kmalu 
uporabljena za izdelavo razglednice, ki jo je založil trgovec s knjigami in papirnimi 
izdelki Ernst Borasch iz mesta Karlsruhe. Prodajati se je pričela po drugih nemških 
mestih (Pforzheimu, Freiburgu, Badnu, Kölnu ...) in naj bi predstavljala dečke iz 
navedenih mest, pa čeprav v resnici izhajajo iz mesta Karlsruhe. 

Primer na kratko dokazuje naslednje: iskanje oziroma pridobivanje informacij 
pri zainteresirani javnosti je prisotno že dalj časa, človeški spomin je lahko tudi 
nezanesljiv, samo s primerjavo enakih ali podobnih gradiv, ki so širše dostopni, se 
pokažejo določene pomanjkljivosti ali nepravilnosti pri njihovih opisih, popisi, 
predvsem fotografskega gradiva, ki praviloma nikoli niso dokončni.  

Katere informacije so v predstavljenem primeru pravilne, ostaja zaenkrat še 
odprto vprašanje. Uporabimo družbena omrežja in vprašamo širši krog ljudi? Vas 
zanima, kaj bomo izvedeli? Čez leto dni vam poročam. 

 

  

                                                 
17  Omenjena predstavitev arhivalije meseca je v okviru Mestnega arhiva Karlsruhe dostopna na spletni strani: 

Karlsruher Briganten (2007). 
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SUMMARY 

Sonja ANŽIČ - KEMPER* 

SOCIAL NETWORKS, ARCHIVES AND PROCESSING OF PHOTOGRAPHS IN GERMAN 
ENVIRONMENT 

Social networks are today's reality, which offers different manner of use also to 
the archives. However, manners, approaches and scope of their use in practice varies 
in archival profession and in also in archives in Germany.  

The need to discuss and exchange experience concerning this subject among 
archivists, led to a meeting in Speyer in 2012 and to the beginning of blog Archiv 2.0, 
which is designed for presenting theses and discussions. B. Gillner designed the 
structure of fundaments of social networks in archives 2.0, which consists of three 
fields: information sharing (content), communication channels and interactivity. 
Sharing information includes the presentation of fonds and collections with a possibility 
to search the archives, presentation of archives in digital form, sharing short, up to 
date and interesting information or links and sharing information on the background of 
certain activities connected to archives or work in the archives. The field of 
communication channels presents the spreading of this information with links to other 
sources and incorporation of social networks where information reaches users. The 
goal is to involve users and interested public in archival work processes. Archives alone 
are to decide how and which possibilities the social networks offer, they will use.  

As a follow up to these discussions, a new meeting was organized in Stuttgart in 
2014. More than twenty presentations, including one by Kate Theimer, American 
archivist, on the new mission of archives), were presented in three theme sessions 
(overview of different social network use in individual institutions; use of specific 
media as blogs, Facebook, twitter etc. and planning and execution of crowdsourcing). 
The fact that social networking, especially crowdsourcing, is gaining an important role 
in archives was confirmed also at the international conference of the 74. South-west 
German archival day, which was held in Konstanz. Social networking is present also in 
the field of professional professing of archives, especially photographs.  

Processing of photographs is a specific because, compared to processing other 
archives, it demands more time and because of additional information which have to 
be at our disposal to make a description. The role of photographs among other archive 
can differ from archives to archives and plays an important role at processing. 
Describing photographs in Germany is usually done with archival software for 
processing archives. Descriptions are especially complicated with the so called empty 
photographs – unidentified photographs without a date and any additional information. 
In such cases, an archivist can decide to find more information in literature or make 
contact with people and the interested public to gather more information. In Germany, 
such contacts are made in three ways: supporting societies of individual archivists, 
volunteering individuals and lately social networking. These three forms present a 
general opening of archives to the outside, to the users. It is important for the archives 
to know which forms of cooperation are acceptable and advantageous for both sides. 

                                                 
*  Sonja Anžič - Kemper, M. Phil., Archival Councillor, City Archives of Pforzheim – Institute for City History, 

Kronprinzenstraße 28, 75177 Pforzheim, Germany, contact: sonja.anzic-kemper@stadt-pforzheim.de.   

 




