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IZ ANALOGNEGA V DIGITALNO – DIGITALIZACIJA FOTOGRAFSKEGA 
GRADIVA V ARHIVU TV SLOVENIJA 

Izvleček: 

TV-arhiv in dokumentacija ne predstavlja zgolj filmskega arhiva, temveč zajema tudi arhivski fond z 
znatno količino fotografskega materiala, katerega zbiranje in shranjevanje poteka že vse od leta 1960. 
Z razvojem fotografije od analogne k digitalni pa se skozi leta niso spreminjali samo nosilci fotografskih 
posnetkov, ampak posledično tudi načini njihove hrambe. Da bi evidentiranje fotografskega gradiva 
postalo enostavnejše, hitrejše, natančnejše, zbirke le-tega pa preglednejše in prijaznejše tako 
arhivistom kot zunanjim uporabnikom, je bil v zadnjem letu razvit nov program za digitalizacijo in 
arhiviranje fotografij, ki naj bi izpolnjeval vse zgoraj naštete kvalitete. V prispevku smo skušali prikazati 
dozdajšnje načine arhiviranja materiala v fotografskem arhivu, predstaviti postopek digitalizacije 
gradiva, osvetliti prednosti nove aplikacije, ki jih le-ta prinaša arhivistu pri njegovem delu, hkrati pa 
predstaviti različne možnosti, ki jih bo digitalizacija fotografij nudila širšemu krogu uporabnikov. 

Ključne besede:  

fotografije, arhiv, digitalizacija, televizija, računalniški program za digitalizacijo 

Abstract: 

From Analogue to Digital – Digitization of Photographic Material in the TV Archives and 
Documentation Department of Radio-Television Slovenia 

Apart from film archives, TV Archives and Documentation includes a stock of photographic material, 
which has been collected and preserved since 1960. The development of photography from analogue to 
digital has brought changes in storage media and their preservation. In order to simplify the photographic 
material record keeping and make it faster and more accurate, and at the same time make collections 
more transparent and user-friendly for both archivists and outside users, a new programme for digitizing 
and archiving photographs was developed within the past year. In this paper the authors tried to present 
all the methods for archiving the material in our photo archives so far, as well as to describe our new 
digital photo archives application and predict its potential in improving work efficiency and to the way 
users relate to such methods. 
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1 UVOD 

Za uvod v veliko bolj tehnično naravnan članek, kot bo to nakazano v prvih 
vrsticah, si bomo izposodili citat francoskega filozofa Rolanda Barthesa, ki je v delu 
Camera lucida dejal: »Fotografija ne govori o tem, česar ni več, pač pa zgolj in 
zagotovo o tem, kar je bilo.« Tako fotografija, po njegovih besedah, »ne prikliče 
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preteklosti in ne vzpostavi na novo nečesa, kar je bilo s časom in razdaljo odpravljeno, 
pač pa potrdi, da je tisto, kar gledamo, res bilo« (Barthes, 1992, str. 73–75).  

Barthesove besede smo si izposodili z namenom poudariti pomen fotografije kot 
zgodovinskega vira, čeprav bi jo težko brez razprav in prerekanj uvrstili v eno izmed 
kategorij, ki sicer tvorijo občo veljavno klasifikacijo zgodovinskih virov.1  

Od najstarejše ohranjene fotografije, ki jo je posnel Joseph Nicéphore Niepce 
leta 1826 (1827), bo kmalu minilo sto devetdeset let (Razvoj fotografije skozi čas, 
2014). V tem času je tehnološki razvoj fotografije hitro napredoval, in sicer z 
nastankom novih tehnologij in nosilcev, na katerih imajo v zadnjih letih, po večini v 
digitalni obliki, ujete in zabeležene podobe sveta. Napredek v fotografiji spodbuja 
ustanove, ki skrbijo za ohranjanje in urejanje arhivskega gradiva, da iščejo nove načine 
hrambe gradiva - tako analognega, ki je podvrženo zobu časa, kot digitalnega, ki 
večinoma ni na voljo v fizični obliki ter katerega šibkost je prav odvisnost od nosilcev, 
katerim se s časom manjšajo možnosti, da bi se ohranile tehnologije za branje 
njihovega zapisa. 

Med ustanove s tovrstnim poslanstvom spada tudi TV-arhiv in dokumentacija RTV 
Slovenija, v okviru katerega se poleg filmskega, nahaja tudi obsežna zbirka 
fotografskega materiala. Prav potreba po digitalizaciji starega arhiva, v katerem se 
hranijo stare fotografije, ki so še vedno arhivirane v obliki filma, je napeljala Staneta 
Sršena in Aleksandra Lavrenčiča k pobudi za prenovo RTV internega digitalnega foto 
arhiva.  

Preden začnemo govoriti o digitalizaciji ter sočasno s tem o novi računalniški 
aplikaciji, razviti za potrebe hitrejšega vnašanja posnetkov, natančnejše klasifikacije 
fotografij ter lažje dostopnosti arhivskih vsebin uporabnikom, si poglejmo dotedanje 
načine hrambe fotografskega gradiva. 

 

2 FOTO ARHIV SKOZI ČAS 

Hramba in evidentiranje arhivskega gradiva v TV-arhivu in dokumentaciji se je s 
časom in posledično razvojem računalniške tehnologije spreminjala, to velja tako za 
filmsko gradivo kot tudi za fotografski material. Glede na načine hrambe in popisovanja 
slednjega delimo razvoj fotografskega arhiva na štiri časovna obdobja.  

 

2.1 Leto 1960 – začetki Foto arhiva v Zavodu RTV Slovenija 

Od sistemske urejenosti arhiva je odvisna njegova uporabnost in racionalnost 
strokovnega dela v arhivu (Suhadolnik, 2001, str. 60). To preprosto, a bistveno načelo 
v arhivu TV Slovenija lahko zasledimo že vse od leta 1960, ko se je z ročnim 
popisovanjem in izdelavo kontaktnih kopij pričelo arhiviranje fotografskega materiala 
in s tem ustvarjanje bogatega fotografskega fonda. Do sedaj je bilo tako arhiviranih 
3490 filmov formata 60 x 60 mm (tj. cca. 41 800 posnetkov) ter 9439 filmov formata 
24 x 36 mm (leica format), kar znaša cca. 283 170 posnetkov. Hkrati arhiv v svojih 
depojih hrani še približno 2400 nepopisanih fotografij brez lastnih negativov in okoli 
3800 diapozitivov.  

Sam postopek tovrstnega načina arhiviranja se je začel z razvijanjem filma, iz 
katerega je fotograf izdelal kontaktne kopije. Namen teh preslikav z negativa na papir 
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v razmerju 1 : 1 je bil po eni strani večja preglednost in predvsem vidnost posnetkov, 
ki so obstajali na negativu, po drugi pa so na ta način zavarovali negativ pred fizičnimi 
poškodbami potencialno nepazljivih pregledovalcev fotografskih filmov. Po izdelanih 
kontaktnih kopijah so se negativi shranili v primerne papirnate ovitke, kontaktne 
kopije pa v knjige. 

        

Slika 1: Vsebinski popis kontaktnih kopij znotraj knjige fototeka (in zaporedna številka negativa) 
(foto: Blanka Križ) 

 

              

Slika 2: Kontaktne kopije z zaporedno številko pripadajočega negativa (foto: Blanka Križ) 

 

               
Slika 3: Način hrambe negativov (po zaporednih številkah) (foto: Blanka Križ) 
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Izdelane kontaktne kopije so shranjene v knjigah fototeke, vsako kopijo pa 
označujeta številka filma in posnetka na njem, le-ti nam pomagata poiskati ustrezen 
original na fotografskem negativu. Knjige s kontaktnimi kopijami označujejo signature, 
pri čemer je vsaka knjiga označena bodisi z oznako FNF (oznaka za formate filmov leica 
oz. 24 x 36 mm) bodisi s FNF 6 (format negativa 60 x 60 mm).  

V knjigah fototeke pa niso shranjene samo kontaktne kopije, temveč so pod 
signaturo, ki pripada posameznemu posnetku, tudi podatki o datumu in kraju 
njegovega nastanka, vsebini upodobitve (natančnost opisa variira od zelo natančnega 
do zelo splošnega), reporterju, predvideno pa je bilo tudi evidentiranje oblike in dneva 
objave, vendar se ti podatki, glede na pregled fototečnih knjig, niso vnašali. 

 

Slika 4: Knjiga za hrambo kontaktnih kopij s pripadajočimi ročnimi popisi (foto: Blanka Križ) 

Razlaga signaturnih oznak na knjigi: 

FOTOTEKA 60 X 60: oznaka, ki nam pove, da so originali kontaktnih kopij 
narejeni iz fotografskih filmov velikosti formata 60 x 60 mm. 

Rimska številka VII: zaporedna številka knjige. 

143–161: zaporedne številke filmov, katerih kontaktne kopije in popisi so v tej 
knjigi. 

 

2.2 Leto 1991 – prvi računalniški program za popisovanje (EVA) 

Z razvojem računalniške tehnologije in s prvimi osebnimi računalniki, ki so hitro 
začeli nadomeščati ročno pisanje in so delo ukradli celo pisalnim strojem, se je v TV-
arhivu in dokumentaciji začel vzpostavljati prvi računalniški program za vnos podatkov 
o arhivskem materialu. Program, imenovan EVA, se je sprva uporabljal za popis video 
materiala, ker pa je ustrezal tudi potrebam za osnovni popis fotografskega gradiva, se 
je program začelo uporabljati tudi v ta namen. Količina gradiva, katerega metapodatki 
so shranjeni na ta način, ni velika. Šteje zgolj zasebno zbirko fotografij, ki jih je TV-
arhivu podaril Dušan Jovanović, dopolnjevalo pa se jo je še do nedavnega. To je tudi 
edina fotografska zbirka z informativnim popisom, zanj pa niso narejene pripadajoče 
kontaktne kopije.  

Kljub neizkoriščenosti potenciala »nove« tehnologije za popis fotografij in s tem 
programa EVA, ki je svojo pot zvestega pomočnika dokumentalistov začel v začetku 
90-ih let, lahko opazimo očitne prednosti, ki jih je program kot novost ponudil v 
primerjavi s popisovanjem v knjige fototeke. V program EVA je arhivist vnašal podatke, 
ki so pomembno dopolnili vedenje o nastanku, lastnostih in vsebini fotografije, in sicer: 

 NOSILEC: na tem mestu je bila zabeležena signatura posnetkov; ta je ustrezala 
signaturi v fototečni knjigi, kjer je že obstajal njihov popis; 

 DATUM DOGODKA; 
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 UREDNIŠTVO: RTV-enota, kateri pripada posnetek glede na njegovo vsebino; 

 NASLOV; 

 ŠIFRA: interna klasifikacija fotografij, izdelana s strani TV-arhiva in 
dokumentacije, ki se jo je posnetkom dodelilo glede na njihovo vsebinsko 
tematiko; 

 FOTO: rubriko za vpis avtorja posnetkov;  

 VSEBINA: opis vsebine za vsak posnetek posebej. 

 

 

Slika 5: Primer popisa filma v programu EVA (vir: Blanka Križ) 

Prednosti takega popisa, v primerjavi z ročnim popisovanjem, sta predvsem:  

 hitrejši vnos podatkov; 

 iskanje in pridobivanje informacij o posnetkih je hitrejše in enostavnejše. 

Kljub temu pa ta način popisa ni popoln, saj računalniški program EVA nudi zgolj 
opisne informacije o sliki, katere prikazovanje operacijski sistem MS-DOS, za katerega 
je napisana EVA, ne omogoča. Tako moramo posnetek vseeno ročno poiskati v 
računalniških mapah, kjer so prav tako shranjene nekatere fotografije.  

 

2.3 Leto 2004 – prva računalniška aplikacija za arhiviranje digitalnih fotografij 

V začetku 21. stoletja je digitalna fotografska tehnika spremenila svet fotografije 
in skupaj s številnimi računalniškimi programi vedno večji množici laičnih uporabnikom 
prinesla neštete možnosti upravljanja z digitalnimi posnetki, ne glede na njihovo 
fotografsko znanje. 

Vendar pa ni samo odprla novih možnosti kreativnega izražanja, ampak je tudi 
drastično zmanjšala porabo fotografskih trakov, s tem povezane stroške ter ne 
nazadnje porabo prostora, namenjenega shranjevanju fotografij. Vse te značilnosti 
nove fotografske dobe so se odrazile tudi v potrebah Foto arhiva ter se manifestirale v 
obliki novega računalniškega programa, ki je prišel v uporabo leta 2004, s kasnejšimi 
dopolnitvami in spremembami. Glavni pobudnik zanj je bil Stane Sršen v sodelovanju 
z avtorjem programa Urošem Kristanom iz Službe za informatiko in aplikativni razvoj. 
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Tako imenovani RTV aplikacijski program je bil prilagojen osebnim potrebam 
njegovega pobudnika po shranjevanju, popisovanju in iskanju digitalnih fotografij po 
računalniški bazi. Prednost, ki jo je nova aplikacija posedovala v primerjavi s 
programom EVA, je bila predvsem v tem, da je bila na ekranu vidna slika s 
pripadajočimi podatki, poleg tega pa je omogočala iskanje po bazi, in to glede na več 
različnih parametrov hkrati. Kljub pomembnim izboljšavam v primerjavi s starejšimi 
načini arhiviranja pa se je program na nekaterih področjih še vedno izkazal kot 
pomanjkljiv.  

Dejstvo je, da podatki, ki jih je fotograf ročno vnesel v razpredelnico poleg slike, 
ne zajemajo natančnejšega opisa vsebine, temveč nudijo zgolj osnovne informacije o 
vsebini, datumu nastanka in avtorju fotografije, ki so zajete v spodnjih kategorijah, 
prikazanih tudi  na sliki 6: 

 SLIKA: fotografija; 

 VSI PODATKI: krajši povzetek vsebine fotografije; 

 NASLOV; 

 NOSILEC: digitalni/analogni; 

 PLAN: kompozicijska postavitev objekta; 

 UREDNIŠTVO: RTV-enota, kateri pripada posnetek glede na njegovo vsebino; 

 VSEBINA; 

 FOTOGRAF: avtor fotografije;  

 DATUM: datum nastanka fotografije.  

 

Slika 6: Prva računalniška aplikacija za arhiviranje digitalnih fotografij (vir: Stane Sršen) 

Razen o nosilcu in resoluciji, o kateri se podatki prikažejo samo ob kliku na 
fotografijo in je program sam od sebe ni zmožen prebrati in določiti, je iz tabele popisa 
tudi na splošno zelo malo razbrati o tehničnih podatkih posnetka oziroma o podatkih 
exif, ki so del vsake digitalne fotografije.  

Ne glede na omenjen primanjkljaj s področja popisa metapodatkov pa smo že na 
začetku poglavja kot prednost programa omenili tudi možnost iskanja zadetkov po več 
kategorijah hkrati. Večplastno selekcijo fotografij glede na naš cilj iskanja nam namreč  
omogoča dodajanje zavihkov, kjer v vsakem izmed njih določimo nov parameter. 
Presečna množica različnih iskalnih zahtev nam tako ponudi natančnejše rezultate 
iskanja. Posnetke lahko iščemo glede na vse kategorije, ki so na voljo tudi v popisni 
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tabeli. Taka pridobitev je v primerjavi z ročnim iskanjem povečala preglednost nad 
bazo podatkov, predvsem pa poenostavila iskanje in skrajšala njegov čas. 

 

 

Slika 7: Iskalne kategorije z možnostjo presečnega iskanja (vir: Stane Sršen) 

Pomanjkljivost podatkovne baze, ki se hrani v omenjenem programu, je 
predvsem njena omejenost. Vanjo so vnesene zgolj fotografije, posnete z digitalnim 
fotoaparatom, medtem ko 14.300 negativov velika baza fotografskega materiala, 
nastalega med letoma 1990 in 2004, vanjo ni bila prenesena. Baza digitalnih fotografij 
zato zaenkrat vsebuje pribl. 73 600 posnetkov, poleg tega pa je okoli 33.000 digitalnih 
fotografij še vedno izven digitalnega arhiva, na različnih digitalnih nosilcih, in 
obstajajo kot dokumentarno gradivo. Vendar pa s tem zagat prvega foto arhiva še ni 
konec. Težava programa je tudi v njegovi ekskluzivnosti. Narejen je bil namreč za 
operacijski sistem Windows XP, zaradi česar ga novejši operacijski sistemi ne podpirajo 
in je tako trenutno nameščen zgolj na enem računalniku. Zaradi velike produkcije 
fotografij, ki je presegala hitrost njihovega popisovanja, le-te posledično nikoli niso 
bile šifrirane in klasificirane, zato je tematsko iskanje po bazi, brez pomoči človeškega 
spomina njihovega avtorja (ki še vedno lahko kot edini na svojem računalniku upravlja 
s programom), za druge morebitne uporabnike precej oteženo.  

 

2.4 Leto 2014 – izpopolnjen računalniški program za arhiviranje digitalnih in 
analognih fotografij  

Z ozirom na številne načine arhiviranja fotomateriala, opisane v preteklih 
poglavjih, ter glede na njegovo razpršeno hrambo in ne nazadnje na staranje analognih 
nosilcev fotografskih posnetkov so se v letu 2014 v TV-arhivu in dokumentaciji odločili, 
da začnejo z izgradnjo nove računalniške aplikacije za digitalno arhiviranje fotografij. 
Pri tem so pod vodstvom vodje TV-arhiva in dokumentacije Mihaele Vrbec sodelovali 
predstavniki različnih strok: tako arhivske (Aleksander Lavrenčič in Jožica Hafner) kot 
fotografske (Stane Sršen in Blanka Križ) in ne nazadnje računalniške (Služba za 
informatiko in aplikativni razvoj, pod vodstvom Uroša Kristana). 

Cilj sodelujočih v projektu pa ni bil samo pridobitev trajnega in kakovostnejšega 
fotografsko-slikovnega arhiva ter sistematično organizirani in arhivirani dokumenti 
Javnega zavoda RTV Slovenija, temveč se je v načrtih za renovacijo digitalnega arhiva 
zasledovalo tudi idejo, da bi arhiv postal koristen, zanimiv in enostavno dostopen tako 
za notranje kot tudi tudi za zunanje uporabnike. 
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2.4.1 Postopek digitalizacije 

V tem večletnem projektu naj bi se digitaliziralo, arhiviralo in javnosti v ogled 
ter nakup ponudilo okoli  440.000 fotografij, ki trenutno obstajajo v foto arhivu,  
seveda pa ne smemo pozabiti na dejstvo hitrega sprotnega nastajanja novega 
digitalnega fotomateriala in s tem večanja obsega digitalnega arhiva.  

Glede na obsežnost projekta in njegov velik pomen za ohranjanje fotografije kot 
zgodovinskega vira je bila nova aplikacija ustvarjena sočasno z upoštevanjem Uredbe 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06), ki v tretjem 
poglavju omenjenega dokumenta določa postopke za zajem, pretvorbo in hrambo 
gradiva  v digitalni obliki. Zakonskim zahtevam, med drugim tudi po klasifikaciji 
digitalnih fotografij in široki bazi metapodatkov, je bilo mogoče ugoditi predvsem s 
sodelovanjem različnih strok pri snovanju programa ter tudi z nadaljnjim predvidenim 
delovnim postopkom pri vnosu gradiva v digitalni arhiv. Pri starem programu za 
arhiviranje digitalnih fotografij se je namreč zgodilo, da je za foto arhiv skrbel en sam 
fotograf, zaradi česar je ob ogromni količini dokumentarnega gradiva mnogo ostalo 
nepopisanega, popisano pa ni bilo klasificirano. Pri sedanji aplikaciji pa bodo v 
arhiviranje vpleteni tako fotografi, slednji bodo imeli nalogo vnosa in urejanja 
fotografij, kot tudi dokumentalisti, ki bodo material šifrirali, dokumentirali, pregledali 
in potrdili njegov vstop v arhiv. 

 

Slika 8: Grafični prikaz sosledja faz v procesu arhiviranja fotografskega materiala (vir: Uroš 
Kristan) 

Delovni postopek, ki ga predvideva arhiviranje digitalnih in analognih vsebin, se 
začenja s predpripravo analognega materiala za skeniranje in njegovo pretvorbo v 
digitalno obliko.  Digitalno gradivo, ki ga želimo arhivirati, uvozimo v aplikacijo. V 
zavihku za UVAŽANJE in VNAŠANJE si fotografije lahko ponovno ogledamo in jih 
izločimo, če se nam ne zdijo primerne za popis. Ko je izbor končan, jih prenesemo v 
naslednji modul z naslovom UREJANJE FOTOMATERIALA. To je prostor za vnašanje 
metapodatkov in informacij o vsebini slike. Na tem mestu je potrebno poudariti, da 
prvi dve stopnji v postopku arhiviranja fotografij – to sta uvažanje in vnašanje ter 
urejanje fotografij – opravljata in nadzorujeta fotografa, dostop do teh modulov pa 
bodo dobili tudi vsi tisti, ki bodo želeli uvoziti svoje fotografije v digitalni arhiv, seveda 
ob predhodnem dovoljenju vodje arhivskega oddelka.  

 

Slika 9: Vstopna stran v digitalni foto arhiv (vir: Blanka Križ) 
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Slika 10: Zavihek za uvažanje in vnašanje fotomateriala z oknom za urejanje posnetka (vir: 
Blanka Križ) 

Popis fotografij je v primerjavi s prejšnjimi praksami detajlen in zajema 
naslednje podatke:  

 ID: računalniška identifikacijska zaporedna številka fotografije; 

 IZVOR: digitalni/analogni; 

 NASLOV: naslov oddaje/ime in priimek osebe oz. portretiranca; 

 ZBIRKA: vpisuje se le za analogne fotografije (FNF, FNF6); 

 NASLOV ZBIRKE: skupni tematski naslov, pod katerim so fotografije, nastale v 
istem sklopu (primer: portreti, naslov oddaje …); 

 SIGNATURA: signatura izvirnika;  

 BARVNOST: ČB, barvni;  

 LOČLJIVOST: ločljivost digitalnega posnetka; 

 VELIKOST NOSILCA: vpisuje se le za analogne fotografije (velikost filma 
24 x 36, 6 x 6 …); 

 DATUM DOGODKA: za analogne fotografije je vnos ročni; 

 LETO DOGODKA: za analogne fotografije je vnos ročni; 

 LOKACIJA: podatek o lokaciji, kjer je bila fotografija posneta; 

 UREDNIŠTVO: ročni vnos; 

 OPIS: zajema točni opis fotografije ter informacije, ki bi lahko koristile iskalcu;  

 PLAN: določitev kompozicijskega plana; 

 AVTOR: avtor fotografije; 

 STANJE: stanje ohranjenosti posnetkov; 

 OPIS STANJA: ročni vnos; 

 ARHIVSKA LOKACIJA: kje se hranijo filmi ali (analogne) fotografije; 
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 IZROČITELJ: (eventuelno zunanji) izročitelj fotografij; 

 DATUM PREVZEMA; 

 NAČIN PRIDOBITVE: podarjeno/odkup; 

 PREVZEL: kdo je prevzel (zunanji) fotografski material; 

 STATUS AP: podatki o avtorskih pravicah; 

 LASTNIŠTVO AP: lastništvo avtorskih pravic; 

 DODATNO GRADIVO: gradivo, ki je v povezavi z fotografijo/dodatno arhivsko 
gradivo; 

 POVEZAVA Z DOKUMENTI: ali je bila fotografija pred tem že kje uporabljena 
(dokumentarni film, fotografska razstava …); 

 POLITIKA HRANJENJA: čas dobe hranjenja; 

 81 – gradivo, hranimo eno leto; 

 83 – gradivo, hranimo tri leta; 

 85 – gradivo, hranimo pet let; 

 88 – dokumentarno gradivo, trajni rok hranjenja; 

 89 – arhivsko gradivo; 

 OPOMBE. 
 

Po vnosu podatkov se bo gradivo premaknilo v mapo za dokumentiranje 
fotomateriala, kjer ga bo prevzel dokumentalist. Ta bo imel možnost korekcije 
morebitnih vsebinskih in podatkovnih nepravilnosti. Njegova naloga bo tudi 
klasifikacija fotografij z dodelitvijo šifer, zadnja morebitna selekcija fotografskega 
gradiva ter končna potrditev za stop v arhivsko hrambo. Potrjene vsebine bodo v končni 
fazi vidne v pregledovalniku fotomateriala, ki bo na voljo tudi uporabnikom. 

 

Slika 11: Pregledovalnik fotomateriala, namenjen zunanjim uporabnikom digitalnega foto arhiva 
(vir: Blanka Križ) 
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Postopek arhiviranja bo tako temeljil na stalni medsebojni kontroli vseh 
akterjev, ki bodo soudeleženi pri tej nalogi, poleg tega pa arhiviranje gradiva, v 
primerjavi s prejšnjimi sistemi, ne bo naloga samo enega ali dveh ljudi, temveč se 
bodo zadolžitve v tem procesu razdelile med različne stroke. Vse to naj bi vodilo k 
vzpostavitvi kvalitetne, pregledne in podatkovno bogate digitalne arhivske baze. Ravno 
pri bogastvu podatkov pa se včasih zatakne, saj so le-ti pri starih fotografijah, ki niso 
imele popisa vsebine ali pa je ta bil slab, pomanjkljivi ali celo nični. Tako mnogo ljudi, 
ki se pojavljajo na slikah, ostane anonimnih. Ker ljudje pozabljamo, generacije pa se 
menjajo, je bila ena izmed idej, da bi k sodelovanju povabili nekdanje sodelavce RTV 
in nasploh starejše poznavalce z različnih področij, ki bi prostovoljno ali proti plačilu 
pomagali nadgraditi arhivsko bazo s podatki iz svojega spomina. Tovrstni pristop se 
namreč že uspešno uporablja pri prepoznavanju ljudi na filmskih trakovih TV-arhiva, 
vendar pa je na tem mestu treba poudariti dejstvo, da tudi človeški spomin bledi in ni 
vedno najbolj zanesljiv. 

 

2.4.2 Prednosti in izzivi 

Glede na to, da je program digitalnega arhiva mogoče stalno izboljševati in ga 
dopolnjevati, ter zavoljo dejstva, da je proces digitalizacije v TV- in foto arhivu šele 
na začetku svoje poti, bi težko govorili o slabostih nove aplikacije, saj se bodo te 
morebiti pokazale šele z leti. Lahko pa zaenkrat že govorimo o njenih prednostih ter 
nedvomno o izzivih, ki pa niso toliko tehnološke ali arhivske narave, temveč predvsem 
pravne.  

Glede na cilje, ki so bili zasledovani z vzpostavitvijo novega računalniškega 
programa, je zaenkrat mogoče reči, da se le-ti izpolnjujejo. Ob upoštevanju zahtev, 
ki jih predvideva delovni proces, bo nova digitalna arhivska baza uporabnikom ponudila 
natančnejši in obširnejši spekter detajlnih podatkov o arhiviranem gradivu. S 
skeniranjem in pretvorbo analognih fotografij bodo slednje mogoče izgubile svoj čar, 
vendar pa bodo na digitalnem nosilcu ostale zapisane takšne, kot so bile nanj 
prenesene, kar pomeni, da bomo njihovo bistvo »ohranili pri življenju«. Tako digitalne 
kot digitalizirane fotografije se bodo v novem arhivu nahajale v formatu JPG in se 
shranjevale na strežniku. Slednji je zavarovan s kopijami na še dveh dodatnih 
strežnikih. Vse našteto pa naj bi zagotavljalo varnost pred izgubo arhivskega gradiva 
ter trajnost njegovega ohranjanja.  

Nova aplikacija omogoča vsem, ki skrbijo za hrambo arhivskega gradiva, hitrejše 
in enostavnejše vnašanje podatkov ter iskanje po njihovi bazi. S tem je olajšan proces 
dela, kar pomeni hitrejše arhiviranje in s tem tudi urgentnejše reševanje starajočega 
se analognega arhivskega gradiva. Z efektivnim in kvalitetnim širjenjem baze 
digitalnega arhiva bo le-ta lahko kmalu na ogled zunanjim uporabnikom. Ti bodo tako 
imeli poenostavljen dostop do arhivskega gradiva, pri čemer jim za njegov prevzem ne 
bo več potrebno obiskati arhiva, temveč bodo s klikom na gumb, s katerim se bodo 
strinjali, da bodo preneseno gradivo uporabljali skladno z omejitvami iz naslova 
avtorskih pravic, lahko fotografije prenesli na svoj računalnik. V zvezi s tem je bilo 
govora celo o ideji, da bi arhiv svoje spletno gradivo naročnikom ponudil preko spletne 
trgovine.  

Na tem mestu pa smo trčili na izziv, ki bi mu pesimisti rekli težava. Pred nami se 
namreč pojavi slabo urejeno in nejasno področje avtorskih pravic in s tem številna 
vprašanja. Glede na to, da na področju avtorskih pogodb trenutno vlada velika zmeda, 
pa je enotna praksa glede avtorskih pravic, ki bi jo npr. zahtevala ideja o spletni 
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trgovini, stvar nedoločljive prihodnosti. Glavne dileme s tega področja se nanašajo na 
vprašanja:  

 kako urediti vprašanje avtorskih pravic v odnosu z avtorji ali lastniki gradiva; 

 kako urediti vprašanje avtorskih pravic ter pogojev uporabe fotografij v odnosu 
z naročniki arhivskega gradiva; 

 kako efektivno zaščititi gradivo pred spletno krajo (to smo sicer poskušali rešiti 
z vpeljavo vodnega žiga, ki bo v pregledovalniku, namenjenemu javnosti, 
vključen v fotografije; na ta način naj bi se vsaj na prvi stopnji, ko bodo 
fotografije zapustile arhiv, onemogočila njihova zloraba). 

Fotomaterial bo v bazo arhiva lahko prispeval vsak. Ali bo gradivo, ki bo ponujeno 
arhivu, odkupljeno ali podarjeno, pa bo stvar dogovora z avtorjem oz. lastnikom 
fotografij.  Veliko je namreč ljudi, ki prostovoljno podarijo svoje osebne zbirke 
fotografij v hrambo arhivu, v zameno za priznanje moralnih pravic. Zanimivo vprašanje 
se odpira tudi v zvezi s tistim gradivom, pri katerem lastnik avtorskih pravic ni znan in 
ga označujemo s pridevnikom »osirotelo«. Izraz se uporablja za gradivo, katerega avtor 
oz. lastnik fotografij in s tem tudi avtorskih pravic ni bil zapisan. Zavod RTV je tovrstno 
problematiko poskušal reševati z objavo desetdnevnega razglasa, v katerem je pozival 
morebitnega lastnika k razkritju, če pa do tega ni prišlo, je gradivo postalo last Javnega 
zavoda. V primeru gradiva, katerega avtorji so znani, pa je praksa, ki se je do sedaj 
izvajala v povezavi s posredovanjem fotografij naročnikom, narekovala, da je foto 
arhiv deloval zgolj kot hranitelj iskanega arhivskega materiala, medtem ko so se 
interesenti v nadaljevanju sami dogovarjali z lastniki avtorskih pravic. Na ta način se 
je arhiv zavaroval pred morebitnimi pravnimi posledicami. Kot je bilo že opisano, je 
enak postopek v razmerju do naročnikov predviden tudi pri urejanju avtorskih pravic 
ob prevzemu arhivskega materiala s spletnega prikazovalnika. To so le nekatere zasilne 
rešitve rokovanja z zakoni, ki izhajajo iz vsakodnevne prakse in za katere kaže, da se 
bodo ohranile tudi v dobi digitalnega arhiva.  

Zadnji »izziv«, ki bi ga radi izpostavili, pa se nanaša na zbiranje dokumentarnega 
gradiva. Če želimo doseči, da bo imel nov digitalni arhiv vlogo osrednje digitalne 
fotografske baze, bo namreč potrebno zagotoviti, da se bo vanj stekal ves 
fotomaterial, ki bo nastal po naročilu Javnega zavoda RTV. Ta naloga bi bila razmeroma 
preprosta ob predpostavki, da bi RTV imel uradne »hišne fotografe«. Vendar pa je 
praksa drugačna, saj različna uredništva in PR-služba za potrebe dokumentiranja 
dogodkov najemajo svoje sodelavce, kar pomeni razpršenost posnetkov in njihovo 
hrambo v osebnih zbirkah vsakega izmed pogodbenih fotografov. V zvezi s tem je bilo 
v TV-arhivu in dokumentaciji slišati predloge, da bi bilo treba najetim fotografom v 
pogodbi pripisati klavzulo, s katero bi bili obvezani posredovati fotografski material v 
digitalni arhiv ter ga opremiti z zahtevanimi podatki.  

 

3 ZAKLJUČEK  

Pot digitalizacije se z današnje perspektive zdi še dolga in razgibana, vendar pa 
je vzpodbudno že dejstvo, da smo se jo odločili prehoditi in da sedaj po njej stopamo 
s prvimi koraki. Začetki foto arhiva v sklopu enote TV-arhiva in dokumentacije so bili 
sprva jasni in obetavni, zdi pa se, da je prihod dobe digitalne fotografije povzročil 
nekakšno organizacijsko zmedo, ki jo nova aplikacija za arhiviranje digitalnih in 
analognih vsebin zopet poskuša postaviti v red. Sodelovanje arhivske, fotografske in 
računalniške stroke je omogočilo zasnovanje delovnega procesa, od katerega se 
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pričakuje veliko – pregleden in podatkovno bogat digitalni arhiv fotografij, ki bo 
omogočal lažje in natančnejše iskanje vsebin po svoji predvidoma obsežni bazi. Kljub 
zaenkrat pozitivnim izkušnjam, ki jih imajo uporabniki novega programa in ki kažejo 
pozitivne obete za prihodnost, pa se je potrebno zavedati, da je arhiviranje zgodba 
brez konca in da je prva etapa na poti digitalizacije obstoječega arhiva oddaljena še 
za najmanj 440.000 fotografij.  
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SUMMARY 

Petra ISKRA*, Blanka KRIŽ** 

FROM ANALOGUE TO DIGITAL – DIGITIZATION OF PHOTOGRAPHIC MATERIAL IN THE 
TV ARCHIVES AND DOCUMENTATION DEPARTMENT OF RADIO-TELEVISION SLOVENIA 

Every new institution starts creating archives of its work and itself. The public 
institution RTV Slovenia is no exception to this rule. Since its inception, the TV Archives 
and Documentation Department has collected a vast amount of video and photographic 
material. With a rough estimation, the group of photo archives consists of 3,490 films 
60 by 60 millimetres (circa 41,800 snapshots) and 9,439 films 24 by 36 millimetres 
(Leica format) or 283,170 snapshots and slides.  

The archives also contain circa 2,400 unlisted photographs without negative films 
and circa 3,800 slides. 

The development of photographic and computer technologies has brought 
changes with respect to the preservation and documenting of archives. Since we 
wanted to present the causes, which created the need and an idea for a new computer 
application for digitizing our photo archives, we have reviewed the timeline of changes 
in the procedures and methods of photo material and metadata preservation 
respectively. 

We established that our photo archives has been using computer technology for 
recording photo material (in the early 1990s, we used EVA computer software, and 
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more modern software for recording and archiving digitized and scanned photographs 
from old photographic films since 2004), but the majority of the material was still 
archived and recorded manually. 

Since the invention of digital photography trends were set, which increasingly 
made physical data media (photographic paper) obsolete. The fact that such media 
are more exposed to the passage of time, while the manual browsing and searching 
groups of archived material is time consuming, our TV Archives and Documentation 
Department and the Information Service – Application Development (run by Mr Uroš 
Kristan) decided to join forces and create a computer programme with a priority to 
digitize old photographic material. This new digital archives would allow for easier and 
faster data entry and improve photo classification, and thus a more effective method 
of sorting and searching (Kristan, Polenšek, 2013, p. 4). The new programme should 
help archivists (i.e. those who will enter data and edit the photographs) and outside 
users (other broadcast companies, newspapers, magazines, marketing agencies, 
educational institutions and individuals) who would therefore gain a faster, more 
transparent and easier access to the photographic material and its purchase.  

Potential buyers will be able to shop online and therefore avoid relatively time-
consuming procedures for acquiring the desired photographs, the quantity will be 
unlimited, the archival employees will be less strained, and the use of purchased 
material for private use will be easier. Nevertheless, we must not forget the possible 
abuse of purchased photographs and copyrights. The problem of illegal downloading 
from the browser, which would become publicly accessible, was provisionally solved 
with the use of a watermark. The issue regarding copyrights is much more complex and 
must be tackled in the first phase of digital photo archives creation, because the 
conditions for allowing publishing differs from one photographer to another. We expect 
additional complications when negotiating the conditions of using photo material with 
customers regarding the purpose of use. Since the data entry into digital photographic 
archives is in its initial phase, and the archives contents are not available to the public, 
decisions and solutions are not yet finalised and unidimensional. 

 




