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Izvleček:  

Arhivi, predvsem državni arhivi, ki so nastali do konca 18. stoletja, so bili načeloma tajni in niso bili 
namenjeni širši uporabi arhivskega gradiva. Francoska revolucija leta 1794 pomeni začetek reševanja 
vprašanj glede uporabe pa tudi dostopa do arhivskega gradiva. Pričnejo se uradni začetki tiste 
dejavnosti arhivov, ki po definiciji pripadajo narodu in morajo biti na razpolago vsem državljanom. 
Uveljavljati se začne načelo javnosti arhivskega gradiva in dostop do arhivskega gradiva s strani 
uporabnikov.  

Seznanjanje z vidiki uporabe arhivskega gradiva ter spremljanje razvoja tega pomembnega vprašanja 
arhivske teorije in prakse nas napotuje k znanstvenim raziskavam in strokovnim pristopom, ki so 
dostikrat rezultat uveljavljene prakse.  

Danes se nam postavlja vprašanje, do katere mere je javno gradivo resnično dostopno javnosti in 
koliko arhivi in arhivisti ta vprašanja rešujejo v dobrobit uporabnikov. V prizadevanje po boljši 
uporabi arhivskega gradiva se je vključil tudi Mednarodni arhivski svet, ki je z nekaterimi navodili in 
z napotitvijo k uporabi informacijskih tehnologij usmeril svetovno arhivistiko k ugodnejšim dostopom 
do arhivskega gradiva.  
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Abstract:  

Some Projections of Access to Archives and their Use 

Archival institutions, especially state archives, which were established by the end of the 18th century, 
were mostly secret and not open to the public use. The French Revolution in 1794 marks the beginning 
of resolving issues about the use as well as access to archival holdings. That was the time, when those 
activities of archives, which by definition belong to the nation and must be available to all citizens, 
officially started. The principle of public archives and access to archival holdings for users was 
implemented. 

Meeting the aspects of the use of archival holdings and monitoring the development of this important 
issue of archival theory and practice, refers us to scientific studies and the professional approach, 
which are often the result of everyday practice. 

Today we are asking ourselves, to which extend the public records are truly accessible for the public, 
and how intensively archives and archivists resolv these issues for the benefit of users. In addition, 
the International Council on Archives is involved in resolving the question of better access, and has 
adopted some instructions with references to the use of information technologies andpointed the 
global archival science towards a more favourable access to archival holdings. 
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1 UVOD  

Na začetku kaže opozoriti na podatke o dostopnosti arhivskega gradiva v času 
Rimskega imperija, kajti iz literature vemo, da je zgodovinar Tacit med pisanjem 
svoje obširne zgodovine Rimskega cesarstva v sedmih knjigah v zadnji zabeležil, da 
je črpal podatke za nastanek knjig v arhivih, za katere vemo, da so bili na različnih 
mestih v Rimu1.  

Načeloma pa drži trditev, da so bili državni arhivi, ki so nastali in delovali do 
konca 18. stoletja, namenjeni samo ozkemu krogu ljudi, največkrat samo vladarjem 
oz. onim, ki so jim dovoljevali dostop do arhivskega gradiva. 

V tem tekstu opozarjam na obdobje po francoski revoluciji leta 1794, ko je na 
področju najbolj razvite države takratne Evrope revolucija pomenila tudi 
spremembo v razvoju arhivske dejavnosti, saj so se pričela uveljavljati načela:  

 da arhivi pripadajo narodu,  

 da mora biti arhivsko gradivo na razpolago vsem državljanom,  

 da mora obveljati načelo javnosti arhivskega gradiva in načelo dostopnosti 
do arhivskega gradiva za uporabnike2 (Smole, 1976, str. 120). 

V 19. in 20. stoletju nastajajo v Evropi mnoge moderne arhivske ustanove, ki 
začnejo delovati tudi na osnovi prvih arhivskih zakonov, kar posledično pomeni 
nastanek mreže arhivskih ustanov, tako regionalnih kot lokalnih - mestnih. V tem 
času se v Evropi gradijo tudi prve moderno zgrajene namenske arhivske zgradbe in 
arhivsko strokovno delo se prične postavljati na znanstvene temelje. Arhivi se bolj 
kot prej odpirajo javnosti tako, da je omogočen ugoden dostop do ohranjenega 
arhivskega gradiva. Pri urejanju arhivskega gradiva se namreč pojavita dve načeli, 
načelo »provenience« in načelo »pertinence«. Načelo provenience je vpeljal v 
Mestnem arhivu Ljubljana Anton Aškerc, ki velja za prvega slovenskega arhivista. 
Načelo »provenience« se je uveljavilo v naslednjih desetletjih v vseh modernih 
arhivskih teorijah in praksah3 (Krajnc, 2001). 

 

2 PROJEKCIJE GLEDE STANJA DOSTOPNOSTI DO ARHIVSKEGA GRADIVA4 

Po francoski revoluciji se je v arhivski teoriji in praksi uveljavilo načelo 
javnosti arhivskega gradiva, vendar nam kritična ocena v mnogih primerih nudi 
drugačno sliko, saj je bila dejanska dostopnost do arhivskega gradiva omejena, 
uporaba ohranjenega arhivskega gradiva pa je bila omogočena le redkim 

                                                 
1  Znano je, da so delovali vsaj trije arhivi, in sicer senatski, cesarski in cenzorski. Namestili so jih v posebnih 

zgradbah v Rimu, in sicer »atrium libertatis« blizu Foruma, »sedes Nympharum« na Marsovem polju, medtem 
ko so bile v samostojni arhivski zgradbi, imenovani »tabularium«, shranjene katastrske in zemljiške knjige,  

2  Glede arhivistike v letu 2016 naj zapišem, da je danes po definiciji znanstvenoraziskovalnega področja prešla 
od stroke (»profession«) na področje čiste znanosti (»science«). Enako trdi dr. Miroslav Novak (2009), »da 
moremo danes definirati  metode in cilje arhivskega strokovnega in raziskovalnega dela, uskladiti arhivsko 
strokovno terminologijo jo ustrezno sistematizirati ter jasno opredeliti območja znanstveno raziskovalnega 
dela arhivistike«.  

 3  VERBA VOLANT – SCRIPTA MANET, »Služba zbiranja in vodenja podatkov je dolžnost vsakega župnijskega urada 
… župnika ali druge pooblaščene osebe«. 

4  O dostopnosti in uporabi arhivskega gradiva so pisali: Heđbeli, 2005, Nataša Pirc Musar, 2006. Za Evropo glej 
Zdenka Semlič Rajh, 2006. 
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raziskovalcem. Arhivske ustanove načeloma niso bile pripravljene, da bi zadostile 
zahtevam uporabnikov, ali pa so bile v preslabem tehničnem stanju.5  

Projekcija sloni na primerih današnjega časa in se nanaša v glavnem na 
evropski prostor. Leta 2004 je Evropski svet obvestil nekatere članice Evropske 
skupnosti, da so se začeli pripravljati skupni predpisi o arhivskem gradivu. 
Priporočeno je bilo, naj arhivi v Evropi koristijo ta priporočila. Kulturni komite 
Evropske skupnosti je dejansko že leta 1996 izdal prvi načrt priporočil o dostopnosti 
do arhivskega gradiva, medtem ko je bila šele leta 2000 sprejeta »uredba« o skupni 
evropski politiki glede dostopnosti do arhivskega gradiva. Res pa je, da se je s to 
problematiko že leta 1981 ukvarjal Svet Evrope. Tem vprašanjem se je kasneje 
dodalo še tekste o problemih zaščite osebnih podatkov in dostopnosti do v arhivskem 
gradivu zapisanih informacij. Vse to je pripeljalo do Konvencije o zaščiti 
posameznikov pri avtomatski obdelavi podatkov in evropskega standarda ETS, št. 
109/1981. Odbor ministrov Sveta Evrope je takratnim državam članicam že 
priporočal nekatera izhodišča glede dostopnosti do informacij s katerimi 
razpolagajo posamezne oblasti (ustvarjalci).6 Ta priporočila so bila leta 1991 
obravnavana na Odboru ministrov Sveta Evrope. Izdelana so bila nekatera 
priporočila glede uporabe osebnih podatkov, ki jih vsebuje gradivo javnih ustanov 
(ustvarjalcev). Leta 1999 je bil izdelan tudi predlog, na kakšen način se lahko ti 
podatki posredujejo tretjim osebam.7  

Dejstvo je, da je bilo arhivsko in dokumentarno gradivo v arhivskih službah pri 
ustvarjalcih vse do pred kratkim načeloma nedostopno. Priče smo spremembam, ki 
so nastajale tudi na osnovi nekaterih napotil in predlogov ter osnovne ideje, da je 
potrebno omogočiti raziskovalcem uporabo gradiva tudi v času, ko se hrani pri 
ustvarjalcih. Praksa je pokazala na probleme, da je bilo to gradivo pogosto slabo 
urejeno in hranjeno v neprimernih prostorih, prav tako ni bilo na razpolago 
prostorov, kjer bi lahko uporabniki gradivo raziskovali. Predlagatelji te ideje so se 
sklicevali na 19. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah, na osnovi katerega 
ima vsaka oseba pravico svobodnega mišljenja in izražanja svojega mnenja, brez 
tujega vmešavanja in onemogočanja.  

V projekcijah pristopov k uporabi arhivskega gradiva se v zadnjem času 
srečujemo z navodili Zakona o pravici do dostopa do informacij javnega značaja iz 
leta 2003. Ta zakon je močno spremenil način delovanja nekaterih inštitucij, ki 
morajo sedaj na osnovi tega zakona dajati na uporabo svoje gradiva. V zadnjih 
desetih letih evidentiramo objavljanje nekaterih informacij javnega značaja pri 
posameznih ustvarjalcih, predvsem ministrstvih, raznih državnih organih in drugih 
ustanovah višjih ali nižjih oblastvenih struktur kot tudi pri za pristojne arhive 
pomembnih valoriziranih ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva. Te 
informacije so tudi relativno dobro predstavljene na spletnih straneh ustvarjalcev.  

Za raziskave projekcij dostopa do arhivskega gradiva sta v zadnjem času 
pomembna Zakon o zaščiti osebnih podatkov in Zakon o tajnih podatkih (oba pogosto 
tudi z različnimi imeni), ker sta pričela močno vplivati na delovanje arhivov, 

                                                 
5   Glej člene ZVDAGA-A (2014) o izjemah glede rokov nedostopnosti, člene o izjemnem podaljšanju roka 

nedostopnosti, člene o arhivski komisiji, člene o dostopnosti zaradi potreb uradnih postopkov, člene o 
dolžnostih uporabnikov in člene glede uporabe zasebnega arhivskega gradiva.  

6  O arhivskih predpisih: Cadell, P. 2000, Semlič Rajh, Z. (2003), Baier, H. (2003). 
7  Recommendation No. R (2000) of the Committee of Ministers to Member States on a European Policy on Access 

to Archives. Zahvaljujem se kolegici mag. Nataliji Glažar, višji svetovalki za mednarodno sodelovanje v Arhivu 
R. Slovenije, ki mi je posredovala tipkopis (8 strani) svojega teksta z naslovom: Arhivi v digitalni dobi – stanje 
držav članic EU in arhivov Evropske komisije. 
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predvsem pa na postopke za uporabo arhivskega gradiva. To se odraža tudi v 
nacionalnih arhivskih zakonih, kot je slovenski Zakon o varstvu arhivskega in 
dokumentarnega gradiva in arhivih (ZVDAGA). V nekaterih državah taki zakoni nosijo 
enostavnejše naslove kot na primer Zakon o arhivskem gradivu in arhivih ali kratko 
Arhivski zakon.8 Vsi tovrstni zakoni načeloma podrobneje opredeljujejo dostopanja 
do arhivskega gradiva oziroma bolj podrobno to določajo v uredbah, v posebnih 
pravilnikih o uporabi arhivskega gradiva in podobno (Jeraj, 2013). Zame so 
pomembna tista navodila, ki predpisujejo izdelavo informativnih pomagal 
(vodnikov, popisov, inventarjev in podobno) o arhivskem gradivu in arhivskih fondih. 
Informativna pomagala so v zadnjem času na nekaterih spletnih straneh arhivov 
široko dostopna.9  

K dejavnostim uporabe in koriščenja arhivskega gradiva sodijo tudi take, ki jih 
morajo zagotavljati profesionalni arhivi, in sicer: splošna preglednost nad arhivskim 
gradivom, izdelava kopij, prepisovanje, objavljanje, razstavljanje, izposoja in 
podobno ter končno obveznost izdajanja overovljenih prepisov ali preslikav (Klasinc, 
1983, str. 79-86). 

 

3 NEKATERE PROJEKCIJE GLEDE UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA10 

Dejstvo je, da so mnogi uporabniki arhivskega gradiva v nekaterih državnih ali 
geografskih sredinah, kljub pozitivni arhivski zakonodaji in Deklaraciji o arhivih ter 
Etičnega kodeksa arhivistov, še vedno različno obravnavani, saj so jim dostopi in 
uporaba na takšen ali drugačen način onemogočeni. Posamezni dokumenti, ki jih 
hranijo arhivi, so pogosto dostopni po različnih časovnih ali procesnih postopkih. 

Za uporabo arhivskega gradiva morajo uporabniki v posameznih arhivih 
izpolniti posebne formularje, ki imajo različne rubrike z različnimi podatki in so 
izključno namenjeni arhivistom v čitalnici arhiva. Poglejmo si na primer Arhiv 
Republike Slovenije (podobno je v ostalih arhivih v Sloveniji), kjer v čitalnici vodijo 
tri različne formularje, in sicer so to Matični list z izjavo (dve strani), Naročilnica 
(majhen format) in Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (4 strani).11 

Posebej naj navedem primer znanega 63. člena v znamenitem ZVDAGA, 
diskusij ob oblikovanju in sprejemanju ZVDAGA-1 in ZVDAGA-1A, saj so ti pripeljali 
do kar dveh referendumov v Sloveniji. Nastala nasprotja, ki z resno arhivsko stroko 
niso imela dosti skupnega, so se torej nanašala na dva ali tri člene ZVDAGA, ki so 
predpisovali dostopnost do arhivskega gradiva nekdanjih represivnih organov UDBE 
ali SDV in nekaterih drugih tovrstnih  ustvarjalcev. Ker je bilo o tej temi v zadnjem 

                                                 
8   Bayerisches Archivgestz, kratko samo ARCHIVGESETZ iz leta 1999, ima samo 17 členov. 
9  Ta problematika je dobro obdelana v  glasilu ADS , ARHIV, letnik  XIV Ljubljana, 1991, predvsem v tekstih o 

varstvu arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv, uporabi arhivskega gradiva, njegovi uporabi v čitalnici, 
njegovi uporabi v zvezi z uporabniki itd.   

10  O tem tudi v publikaciji Arhivskega društva Slovenije, Arhivi in uporabniki, Ptuj, 2001, na straneh 51-155. 
11  Matični list uporabnika(za fizične osebe) vsebuje naslednje podatke: ID uporabnika, priimek in ime, naslov 

stalnega bivališča, podatki iz osebnega dokumenta, kontaktni podatki (telefon s/m, e-pošta), državljanstvo 
(vpis ni potreben), poklic (vpis ni potreben), zaposlen( vpis ni potreben), raziskovalne teme, namen (znanost, 
kultura, objave, uprava, razno). Na drugi strani je Izjava, ki zraven osebnih podatkov od uporabnika zahteva, 
da je seznanjen z ZVDAGA glede dostopa do gradiva in posebej s 63. členom ZVDAGA. Našteti so pogoji in 
obveznosti uporabnika. 

Naročilnica je (ob podatkih o uporabniku) namenjena navedbi teme, potrebna je signatura fonda, navedba 
tehnične enote, gradivo je naročeno, datum ipd. Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva zraven 
podatkov o naročniku podrobno opiše, kaj se želi kopirati (fond, tehnična enota, popisna enota, št. spisa. Na 
zadnji strani je izvleček cenika. 
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času veliko napisanega, jo na tem mestu puščam ob strani, ostaja pa naloga arhivske 
stroke, da v bodočnosti opravi resne znanstvene raziskave teh situacij. 12  

Pri raziskavah in projekcijah uporabe arhivskega gradiva evidentiramo mnogo 
odprtih vprašanj. Najbolj pereče vprašanje je primer, da se nekaterim uporabnikom 
gradivo da na uporabo,  drugim pa ne, pri čemer za to odločitev arhiva ni zaznati 
nekih tehtnih vzrokov. 

Seznanimo se lahko s prakso uporabe arhivskega gradiva za fond Udbe oz. 
Službe državne varnosti v Arhivu R. Slovenije z »zatemnjevanjem«, tj. 
anonimizacijo13 kopij in pokrivanjem podatkov, ki so opredeljeni v ZVDAGA. Čeprav 
je podobna praksa tudi v nekaterih drugih arhivih, sem vseeno prepričan, da bo taka 
praksa, kar se tiče javnega arhivskega gradiva, kratkega veka.14 

Moja raziskava se nanaša na dejansko uporabo arhivskega gradiva in na 
vprašanje, ali lahko arhivi napovedujejo (prognozirajo) prihode uporabnikov v 
arhive ali lahko z raziskavami predvidijo, kdo in kdaj bo v arhive prišel uporabljati 
oz. koristiti arhivsko gradivo. Zato ob strani puščam nekatere pregledne tekste, ki 
prinašajo podatke glede uporabe arhivskega gradiva v nekaterih državah Evropske 
skupnosti (Križaj, 2007).  

Moje izkušnje zadnjih let me napotujejo k ugotovitvi, da se število 
uporabnikov arhivskega gradiva iz leta v leto povečuje. Analize kažejo na povečano 
število uporabnikov: študentov zgodovine, raziskovalcev preteklosti različnih strok, 
ljubiteljskih zgodovinarjev, strokovnjakov različnih ved (arhitekti itd.) in podobnih, 
ki lahko v arhivih iščejo neverjetno širok spektrum podatkov iz arhivskega gradiva. 

Dejstvo je, da se arhivi lahko pripravijo na povečano število uporabnikov, na 
primer ob sprejemanju in uveljavljanju različnih zakonov, kot so: o delovnih 
razmerjih, o upokojevanju, o denacionalizaciji, o vojni škodi, o odpravi krivic in 
podobno. Take situacije, ko arhivi lahko pričakujejo povečano število uporabnikov, 
pomenijo res nenadne situacije, ki pa jih lahko arhivi napovedujejo (pričakujejo) 

                                                 
12  O referendumih  in ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odločba US, 51/2014) so pisali mnogi, na 

primer: Cvelfar, Klasinc, Žumer in drugi iz arhivske stroke. Publiciste sta zastopala Leljak in Omerza. V 
razpravi so sodelovali  mnogi novinarji v časopisu Delo, Dnevnik in drugod, bilo je nekaj okroglih miz na 
televiziji in radiju, tudi na Radiu Ognjišče.   

13  Člen 63 oz. v varianti ZVDAGA: »…(4) Pri dostopu do javnega arhivskega gradiva po prvem ali drugem odstavku 
tega člena se kot nedostopni oddvojijo le posamezni dokumenti, ki vsebujejo podatke, ki jih varujejo roki 
nedostopnosti, in ne širše enote gradiva. Kadar posamezni dokumenti vsebujejo podatke, ki jih varujejo roki 
nedostopnosti, poleg njih pa tudi podatke, do katerih bi bilo mogoče dostopati, se za dostop pripravi 
anonimizirana (ZATEMNJENA, op. p.) kopija dokumenta, na kateri so podatki, ki jih varujejo roki nedostopnosti 
prekriti tako, da neposreden ali posreden vpogled ni omogočen. (5) Če se uporabnik ne strinja z omejitvijo 
dostopa, lahko vloži ugovor, o katerem odloči arhivska komisija v upravnem postopku oziroma v primerih iz 
prvega odstavka tega člena Vlada Republike Slovenije v upravnem postopku. (6) Do izročitve javnega 
arhivskega gradiva pristojnemu arhivu se glede dostopa in uporabe arhivskega gradiva, ne glede na čas 
nastanka gradiva, uporabljajo predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, varstvo tajnih 
podatkov, varstvo osebnih podatkov, poslovnih in davčnih skrivnosti in drugi predpisi, razen za arhivsko gradivo 
javnopravnih oseb, ki v skladu z 62. členom tega zakona same zagotavljajo lastno varstvo arhivskega gradiva.« 

14  ZVDAGA v  65. členu  govori o rokih nedostopnosti arhivskega gradiva. »(1) Javno arhivsko gradivo v javnih 
arhivih, ki vsebuje tajne podatke po zakonu, ki ureja tajne podatke, ali davčne skrivnosti in katerih razkritje 
nepoklicani osebi bi lahko povzročilo škodljive posledice za varnost države in drugih oseb ali za njihove pravne 
interese, postane dostopno za uporabo praviloma 40 let po nastanku, če je s strani izročitelja označeno kot 
nedostopno v skladu s 40. členom tega zakona. (2) Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje osebne 
podatke, ki se nanašajo na:  zdravstveno stanje, spolno življenje, žrtev kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost, zakonsko zvezo, družino in otroke, storilca kaznivih dejanj in prekrškov, razen kaznivih dejanj 
in prekrškov oseb, zoper katere je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu enopartijskemu 
režimu,- versko prepričanje in etnično pripadnost postane dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku 
gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan, če ni z 
drugimi predpisi drugače določeno. (3) Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, nastalo pred konstituiranjem 
Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990, je dostopno brez omejitev, razen z omejitvami iz prejšnjega 
odstavka.« 
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le, če evidentirajo sprejemanje takšnih ali drugačnih zakonov, ki v svojih vsebinah 
oz. členih predpisujejo predložitev dokumentov (arhivskega gradiva), ki se vsaj 
načeloma hranijo v profesionalnih arhivih.  

Nekateri zakoni na eni strani povečujejo aktivnosti pristojnih arhivov v zvezi 
z izdajanjem overovljenih prepisov ali kopij gradiva, na drugi strani pa se število 
uporabnikov arhivskega gradiva v čitalnicah (pravilno bi se morale imenovati 
prostori za uporabo arhivskega gradiva ali študijska soba) povečuje.  

Ob takšnem povečanju števila uporabnikov moramo prostore opremiti z 
varnostnimi napravami, kamerami in podobno. Na razpolago mora biti tudi priročna 
knjižnica, predvsem različni leksikoni, zgodovinski pregledi, vsekakor pa arhivska 
informativna pomagala, vodniki, inventarji in podobno. Nesporno pa je, da se lahko 
raziskovalci prijavijo naprej po telefonu ali elektronski pošti ter dosežejo, da se jim 
pripravi arhivsko gradivo, tako da ne izgubljajo časa (Jeraj, 2013a).  

Včasih se še vedno zgodi, da je po prijavi v čitalnici potrebno na gradivo čakati 
tudi dan ali dva. Danes je seveda vpogled v arhivske čitalnice drugačen, saj 
prihajajo uporabniki s svojimi najrazličnejšimi napravami za izdelavo reprodukcij 
(kopij) arhivskega gradiva, to so v glavnem fotoaparati, manjši skenerji, ipadi, 
pametni telefoni in podobne naprave, ki omogočijo, da si uporabniki, tj. 
raziskovalci,  lahko na hitro (takoj) naredijo kopijo, seveda v manjšem številu. Za 
naročila večjega števila kvalitetnih kopij pa so v arhivih na razpolagajo tudi službe 
za reproduciranje in fotokopiranje arhivskega gradiva, ki delujejo po posebnih, 
predpisanih postopkih in izdelujejo kopije na različnih nosilcih.  

 

4 SPLOŠNO O UPORABI ARHIVSKEGA GRADIVA DANES15 

Arhivi so zaradi boljše in hitrejše uporabe arhivskega gradiva v zadnjih letih 
prešli s pomočjo informacijskih tehnologij na on-line dostope in uporabo. To pomeni 
vsaj v nekaterih državah velik korak naprej k približevanju arhivskega gradiva 
najširši javnosti na najbolj enostaven oz. moderen način. V Sloveniji imamo dva 
sistema, ki nam omogočata dostop do arhivskega gradiva, to sta SIRANET in pa ARS-
database v Arhivu R. Slovenije.16 Podroben vpogled v to aktivnost nam nudijo mnogi 
članki arhivskih strokovnjakov, o tem je tudi kar precej strokovne arhivske kakor 
tudi informacijske literature.17  

Mednarodni arhivski svet je leta 2015 izdal Načela o dostopnosti do arhivskega 
gradiva kot rezultat komisije, ki jo je od leta 2012 vodila Trudy Huskamp Peterson, 
v komisiji pa so sodelovali še nekateri arhivisti iz Hongkonga, Litve, Nizozemske, 
Brazilije, Južne Amerike, Francije, Avstralije in predstavniki Sekcije univerzitetnih 
arhivov ter drugi. 

                                                 
15  O vplivu IT na arhivistiko glej: Delmas, B. (2001). O post-moderni teoriji piše Rajh, A. (2003), odnos 

postmodernizma in arhivistike je posebej obdelan v delih Terryja Cooka, zraven njega še Brien Brothman, Eric 
Ketelaar, Joan Schwartz, Tom Nesmith, Verne Harris, Barbara Reed, Elizabeth Kaplan, Fran Blouin, Frank 
Upward, James O’Toole, Lilly Koltun, Margaret Hedstrom, Nancy Bartlett, Preben Mortensen, Richard Brown, 
Richard Cox, Robert McIntosh, Steve Lubar, Sue McKemmish, Theresa Rowat in drugi. 

16  Po Evropi so znani sistemi ARCIVES PORTAL EUROPE,  E-ARK,  ENARC in podobni. 
17  Bojan Cvelfar piše o SIRANET v publikaciji Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 

arhiviranja : 9. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in 
informatike v Radencih od 17. do 19. marca 2010 na strani 395. 
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Predhodnica te komisije je bila delovna skupina (1994)  za boljše prakse in 
normative, ki je bila ustanovljena tudi za področje dostopnosti do arhivskega 
gradiva.  

Izoblikovala je dve skupni izhodišči, od katerih se prva nanaša na informativna 
pomagala, druga pa na dostopnost do arhivskega gradiva glede možnosti, ki jih imajo 
uporabniki pri koriščenju oziroma uporabi arhivskega gradiva.  

Ob tem naj naštejem še dva dokumenta, ki jih je po letu 2008 pripravil in izdal 
Mednarodni arhivski svet, ker sta oba močno spremenila aktivnosti na področju 
dostopov in uporabe arhivskega gradiva.  

 
5 LETA 1996 NASTALI ETIČNI KODEKS ARHIVISTOV IN LETA 2010 NASTALA 

SPLOŠNA DEKLARACIJA O ARHIVIH 

Etični kodeks arhivistov je med drugim predpisal načelo, da se arhivisti morajo 
truditi in izvajati vse aktivnosti v smeri, da bo omogočena uporabnikom čim boljša 
dostopnost do arhivskega gradiva.  

Arhivisti morajo nuditi uporabniku vse možnosti, ki mu jih nalagajo službe,  
pri tem pa ne smejo delati nobene razlike med uporabniki. Prav tako Etični kodeks 
zavezuje arhiviste, da morajo spoštovati svobodo do dostopa in privatnost glede 
uporabe arhivskega gradiva. Pri tem morajo upoštevati nacionalno arhivsko 
zakonodajo.  

Splošna deklaracija o arhivih v svojem tekstu glede dostopnosti do arhivskega 
gradiva širše opredeli, da morajo arhivi in arhivisti podpreti uspešno, odgovorno in 
transparentno poslovanje ter v vsakem primeru zaščititi občane. Pri tem morajo 
arhivisti slediti oblikovanju individualnega in kolektivnega spomina, v želji, da se 
bo bolje razumela preteklost in dobro dokumentirala sedanjost ter zagotavljala 
uspešna prihodnost.   

V Deklaraciji o arhivih moremo razpoznati vitalno vlogo arhivistov, ki naj 
pripravijo kvalitetne predpise glede dostopnosti in uporabe ter koriščenja 
arhivskega gradiva. Pri tem morajo arhivisti slediti navodilu, da je arhivsko gradivo 
dostopno vsem brez izjeme, vendar morajo pri tem upoštevati nacionalno arhivsko 
zakonodajo in upoštevati pravico posameznikov kakor tudi ustvarjalcev - lastnikov 
arhivskega gradiva.  

 

6 NAČELO DOSTOPNOSTI DO ARHIVSKEGA GRADIVA (PRINCIPLES OF ACCESS 
TO ARCHIVES) 

Delovna skupina Mednarodnega arhivskega sveta in njegova komisija za 
najboljše prakse in norme, ki sem jo že omenil, je leta 2012 izdelala tudi Načelo 
dostopnosti do arhivskega gradiva, ki v svojem bistvu vsebuje deset načel. Med temi 
načeli so: splošno načelo dostopnosti do arhivskega gradiva, osnove za izpeljavo 
načela, odgovornosti v zvezi z načelom, stopnje glede dostopnosti, pravica do 
dostopnosti zainteresirane javnosti do arhivskega gradiva, ki je nastalo z delom 
javnih teles, in do izenačenja državnih in privatnih ustvarjalcev gradiva. Na osnovi 
tega načela naj arhivi svoje arhivsko gradivo odprejo javnosti v največji možni meri. 
Druge ustanove, ki hranijo arhivsko gradivo, naj z objavljanjem poročil o obstoju 
tega arhivskega gradiva zagotavljajo informacije o dostopnosti oz. nedostopnosti. 
Ustanove, ki hranijo arhivsko gradivo, naj osvojijo proaktiven akt glede dostopnosti 
do svojega gradiva. Ustanove, ki hranijo arhivsko gradivo, naj sprejmejo odločitve 
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o omejitvi dostopnosti. Te naj bodo čim bolj jasne, predvsem pa morajo navesti 
trajanje te omejitve. Vse navedeno naj bo usklajeno s pozitivnimi predpisi vsake 
države posebej.  

Arhivsko gradivo naj bo dostopno pod pravičnimi in enakimi pogoji za vse. 
Arhivi morajo omogočiti nemoten dostop do arhivskega gradiva žrtev težkih zločinov 
po mednarodnem pravu. Uporabniki morajo imeti pravico pritožbe, ko se jim odbije 
zahteva za uporabo arhivskega gradiva. Arhivske ustanove morajo skrbeti, da se 
operativne omejitve ne nanašajo na splošno dostopnost do arhivskega gradiva. 
Arhivisti imajo dostop do arhivskega gradiva, ki ga ni mogoče dajati na uporabo in 
koriščenje v  čitalnicah. Arhivisti morajo sodelovati v postopkih, ki določajo  
vprašanja o dostopnosti arhivskega gradiva.  

V Sloveniji smo se v preteklih letih dostikrat ukvarjali s postopki dostopa in 
uporabe arhivskega gradiva. Nastala je obširna literatura, objavljena v zadnjih 20 
letih v publikacijah Sodobni arhivi (Maribor), Arhivi (Ljubljana), Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Maribor) in v BiH, 
Arhivska praksa (Tuzla)  in še kje drugje. Na tem mestu je ne bom posebej navajal, 
poudaril bi le, da je ta problematika angažirala mnoge arhiviste, posebej v politično 
obarvanih ter v arhivskih strokovno-znanstvenih razpravah ter komentarjih, 
predvsem v zvezi z ZVDAGA ter ob aktivnostih pri razpravah ob dveh referendumih 
o arhivskem gradivu. 

Projekcije kažejo na to, da situacija v zvezi z uporabo, dostopom in 
koriščenjem arhivskega gradiva v Sloveniji ni najboljša, je pa v procesu izboljšav, 
saj sem prepričan, da bo slovenska arhivska stroka kmalu uspela odpraviti pogosto 
neživljenjske situacije glede uporabe arhivskega gradiva v celoti ter bo sledila 
mednarodnim navodilom Deklaracije o arhivih, Etičnemu kodeksu arhivistov in 
Načelom dostopnosti do arhivskega gradiva.18 

V pripravi je formiranje posebne delovne skupine na Oddelku za arhivistiko in 
dokumentologijo na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, ki bo delovala 
v smislu primerjalnih analiz pozitivnih praks glede na različne pristope k uporabi 
arhivskega gradiva na ozemlju ES in širše. 

Tako je bil izdelano stališče Arhivi -  varuhi resnice. 

Arhive so še pred nedavnim imenovali varuhi spomina. Njihova družbena vloga 
se je spremenila. Biti varuh spomina pomeni sprejeti in varovati tisto, kar drugi 
določijo, da tvori spomin naroda, države. Danes mora biti vloga javnih arhivov in 
seveda arhivistov povsem druga. Postati morajo dejavni iskalci resnice. Biti varuh 
resnice pomeni najprej iskati in najti dokumente, ki razkrivajo resnico, jih določiti 
kot arhivsko gradivo, prevzeti v arhiv, urediti in popisati, skrbno hraniti in 
premišljeno urediti uporabo. Paradigma arhivistike se je spremenila, mora se 
spremeniti, kot se je spremenila družbena stvarnost. Arhivsko gradivo ni le material 
za zanimive razprave, temveč tudi dokaz določenih dejstev, dejavnosti. Je ne le 
osnova za zanimive raziskave, temveč temelj pravne države, pomoč državljanom 
pri iskanju pravičnosti in zaščiti pravic.19 

 
 

                                                 
18  International Council on Archives, Principles of Access to Arhives (2012-2015). 
19  Tekst  Arhivi – varuhi resnice je bil v rokopisu pripravljen v sodelovanju z doc. dr. Jelko Melik in mag. Aido 

Škoro Babič in je bil posredovan javnosti na 4. Znanstveni konferenci Alma Mater Europaea, Evropski center 
Maribor v okviru Simpozija : Arhivi v službi človeka – človek v službi arhivov,  v Mariboru, 12. 3. 2016. 
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SUMMARY 

Peter Pavel KLASINC* 

 SOME PROJECTIONS OF ACCESS AND USE OF ARCHIVAL RECORDS 

In the beginning, the attention should be drawn to information on access to 
archival holdings at the time of the Roman Empire. It is known, that the historian 
Tacitus, who wrote an extensive history of the Roman Empire in seven books, noted 
in the last one, that for his writing he was using information from archival records, 
kept in different places in Rome. 

In principle, the statement, that state archives in Europe, which were formed 
and functioned at the end of 18th century, were intended only for a small group of 
people. They were especially intended mostly for rulers or those to whom the ruler 
allowed access to archival holdings.   

The French Revolution in 1794 brought a change in the development of 
archival activity, as it began applying the following principles: that archives belong 
to the nation, that archival holdings should be available to all citizens and that the 
principle of public archives and the principle of access to archives for users must 
enter into force. 

In the 19th and 20th century in Europe, the building of the first modern archival 
buildings for archival purposes, began. Archival professional work was put on 
scientific foundations and archives, more than ever before, began to be open to the 
public, so that the public might have access to the preserved documents. 

The relevance of projections are based on the cases in present time and refer 
to the European area and the activities of the European Council, the European 
Community, of the Cultural Committee of the European Community to adopt the 
Convention on the protection of individuals with regard to automatic processing of 
data. The Committee of Ministers of European Council has early recommended to 
Member States some starting points regarding the access to information, held by 
individual authorities (the creators) and professional archives. 

Many users of archival holdings in certain countries or geographical areas, 
despite the positive archival legislation and the Declaration on Archives and 
Archivists Code of Ethics, are still treated differently, because the access to 
holdings is, in one way or another, hindered. Individual records, held by archives, 
are often available after different time-periods or processing procedures. Adopting 
legislation in Slovenia is pointing to these problems. It is important, as soon as 
possible, to enforce the principle of access to archives, which was drawn up several 
years ago by the International Council on Archives. 
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