
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

91 
 

1.08 Objavljen znanstveni prispevek na konferenci 
1.08 Published Scientific Conference Contribution 

Zdenka SEMLIČ RAJH* 

KDOR ZNA ISKATI, TA NAJDE 
Uporabniki in analiza uporabe vzajemne arhivske 

podatkovne zbirke SIRAnet 

Izvleček: 

Slovenski regionalni arhivi uporabnikom ponujamo dostop do popisanega arhivskega gradiva v 
podatkovni zbirki SIRAnet tudi preko svetovnega spleta. Pri tem gre za velike količine informacij, ki 
se glede na to, da gre za živo okolje, nenehno spreminjajo, popravljajo in obnavljajo, sproti pa 
nastajajo tudi novi zapisi. Ker se arhivi vedno bolj odpirajo javnosti, le-ta pričakuje, da bo v 
ohranjenem arhivskem gradivu mogoče najti relevantne podatke, kar posledično vodi v to, da jasna 
in temeljita predstavitev gradiva ter njegovo gesljenje postajajo vse pomembnejši.  

Da bi ugotovili, koliko uporabnikov naših storitev začetne informacije za svoje raziskave in 
zagotavljanje pravnega varstva išče v podatkovni zbirki SIRAnet neposredno preko spleta, smo  
analizirali sistemski dnevnik spletnega strežnika scopeArchiv Query. S pomočjo omenjenega orodja 
smo odgovorili na sledeča vprašanja: ali uporabniki večinoma uporabljajo iskanje po polnem tekstu 
ali po posameznih poljih, ali uporabniki sploh uporabljajo razširjeno iskanje po polnem tekstu, ali 
uporabniki za iskanje uporabljajo deskriptorje, po katerih poljih iščejo uporabniki, kateri so najbolj 
uporabljeni iskalni pojmi, koliko je bilo izvedenih poizvedb, ali in katere Boolove operatorje so 
uporabili uporabniki in še mnoga druga. 

V prispevku bodo prikazani rezultati omenjene analize za celoten čas delovanja podatkovne zbirke. 

Ključne besede: 

uporaba, informacijski sistem, arhivi, SIRAnet, spletna podatkovna zbirka 

Abstract: 

HE WHO KNOWS HOW TO LOOK FINDS 

Users and Analyses of the Use of Slovenian Regional Archives Database SIRAnet  

Slovenian regional archives offer access to the archives’ descriptions in the mutual archival database 
SIRAnet via the World Wide Web. This is a live environment in which we deal with large amount of 
information changing, revising and updating constantly. Since archives are increasingly open to the 
public, the latter expects to find relevant information in the preserved records. Consequently, a 
clear and thorough presentation of records and its indexing is becoming increasingly important. 

To find out how many users search for the primary information in the SIRAnet database directly 
online, we analyzed the log data of the scopeArchiv Query web server. With the help of the mentioned 
tools, we answer the following questions: Do our users use mostly the full text search or the field 
search?, Do they use the advanced full text search?, Do our users use descriptor search?, What fields 
are mostly used in the field search?, What are the most used search phrases or words?, How many 
searches are conducted?, Do the users use the ability to filter on archival type or description level?, 
Do they use Boolean operators? and many others.  

The paper presents the results of this analysis for the entire duration of the operation of the 
database.  
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information behaviour, users, information systems, archives 
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1 UVOD 

Slovenski arhivisti se z uporabniki nikoli nismo pretirano ukvarjali, vsaj ne v 
tem smislu, da bi izvajali kakršne koli raziskave na temo uporabnikov. To vprašanje 
je v slovenskih arhivih postalo aktualno šele, ko smo prešli na popisovanje 
arhivskega gradiva v podatkovnih zbirkah, ki so uporabnikom dostopne tudi preko 
svetovnega spleta. Tako je postalo nujno, da se pričnemo ukvarjati z uporabniki 
arhivskih informacijskih sistemov. 

Prva tovrstna raziskava uporabnikov arhivskih informacijskih sistemov v 
Sloveniji je bila predstavljena v prispevku Uporabnikov pogled na arhiv in popise 
arhivskega gradiva v arhivskih informacijskih sistemih (Šauperl et al., 2014). Avtorji 
smo poskušali prvič v arhivski stroki v Sloveniji in regiji predstaviti osnovne pojme 
in teorije s področja vedenja uporabnikov v informacijskih sistemih, pri čemer smo 
ugotovili, da osnovni model iskanja informacij Carol Kuhlthau velja tudi v okolju 
arhivskih informacijskih sistemov, katerega posebnost pa je kontekst, v katerega 
sodi posamezni arhivski dokument. 

V izvedeni raziskavi (Šauperl et al., 2014a, 2014b) smo si zastavili vprašanje, 
kaj uporabniki iščejo. Ugotovili smo, da uporabniki ne glede na okoliščine iščejo dve 
vrsti virov. Prvi so znani viri, kjer poznajo podatke o konkretnih dokumentih in želijo 
te dokumente tudi videti. Najpogosteje jih iščejo po nazivu fonda ali zbirke ali po 
naslovu konkretnega dokumenta, vendar takšen način iskanja običajno uporablja 
manjšina uporabnikov arhivskega gradiva, oziroma tisti, ki spadajo v kategorijo 
raziskovalcev, in sami arhivisti, ki predstavljajo največjo in najzahtevnejšo skupino 
uporabnikov. 

Drugo skupino predstavljajo neznani viri, kjer uporabniki poznajo področje ali 
pa tematiko, ne pa tudi podatkov o konkretnih dokumentih. Če želijo priti do 
iskanega gradiva, morajo pregledati določen del gradiva, pri čemer seveda lahko 
tudi ugotovijo, da gradivo, ki ga potrebujejo, sploh ne obstaja oziroma ga arhiv ne 
hrani. 

Pri tem uporabniki iščejo po vsebini ali tematiki, to iskanje pa se pogosto 
dopolnjuje z drugimi opisnimi kategorijami, kot sta npr. zvrst dokumenta ali nosilec. 
Kot so ugotovili že Šauperl, Semlič Rajh in Knez (2013), arhivi po mednarodnih 
standardih precej podrobneje in z več vidikov opišejo arhivsko gradivo. Težave se 
pojavljajo tam, kjer so viri popisani na višjih nivojih (fond, podfond, serija), ne pa 
na nižjih nivojih (združeni dokument (ang. file), posamezen dokument (item). 
Glede na veliko količino gradiva, ki ga arhivi hranijo, je to seveda zelo pogosta 
situacija. 

Raziskava Šauperlove in sodelavcev (2014) je potekala v okviru bilateralnega 
projekta »Smernice za opis vsebin arhivskega gradiva arhivske vrednosti« (šifra 
projekta: BI-BA/14-15-031), v okviru katerega sta bili v letu 2015 izvedeni še dve 
raziskavi na tematiko uporabnikov arhivskega gradiva. Prva je bila raziskava 
Arhivisti o uporabnikih arhiva (Šauperl et al., 2015a), ki je bila predstavljena na 
mednarodni konferenci Tehnični in vsebinski problem klasičnega in elektronskega 
arhiviranja, Radenci 2015. Druga, z naslovom Korisnička pitanja u arhivu: primjer 
arhiva Tuzlanskog kantona (Šauperl at al, 2015b), pa je bila predstavljena 
septembra 2015 na konferenci Arhivska praksa 2015 v Tuzli. 
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2 PODATKOVNA ZBIRKA SIRANET 

Slovenski regionalni arhivi uporabnikom ponujamo dostop do popisanega 
arhivskega gradiva v podatkovni zbirki SIRAnet tudi preko svetovnega spleta (slika 
1). Pri tem gre za velike količine informacij, ki se glede na to, da gre za živo okolje, 
nenehno spreminjajo, popravljajo in obnavljajo, sproti pa nastajajo tudi novi zapisi. 
Ker se arhivi vedno bolj odpirajo javnosti, le-ta pričakuje, da bo v ohranjenem 
arhivskem gradivu mogoče najti relevantne podatke, kar povzroča, da jasna in 
temeljita predstavitev gradiva ter njegovo gesljenje postajajo vse pomembnejši. 
Uporabniki, ki podatke iščejo po podatkovnih zbirkah, se lahko pri tem zanašajo le 
sami nase in na svoje izkušnje. Podatke morajo namreč iskati sami, brez pomoči 
arhivista. Pri tem je seveda potrebno imeti v mislih dejstvo, da iskanje poteka le 
po podatkih, ki so v zbirko vneseni. To pa seveda pomeni, da je za priklic informacij 
iz podatkovne zbirke ključno, da so vneseni podatki čim bogatejši in enakovredni 
ter imajo ustrezno zgrajene sisteme, ki omogočajo priklic informacij, npr. sistem 
deskriptorjev.  

 

 

Slika 1: Iskalnik po podatkovni zbirki slovenskih javnih regionalnih arhivov SIRAnet 
(pridobljeno 15. 8. 2015 s spletne strani http://www.siranet.si/suchinfo.aspx) 

Iskalnik SIRAnet uporabnikom nudi več možnosti poizvedovanj, in sicer: 
iskanje po polnem tekstu, po tektoniki oz. strukturi arhiva, po določenih poljih in 
po deskriptorjih. Poizvedovanje lahko v primeru, ko dobimo večje število zadetkov 
(do 3000), omejimo tako, da izvedemo ponovno poizvedovanje z natančneje 
opredeljenimi iskalnimi parametri ali pa s prenosom zadetkov v delovne mape in 
kasnejšim poizvedovanjem le-teh (O SIRAnet iskalniku, 2014). 

Na podlagi rezultatov poizvedb je mogoče naročiti arhivsko gradivo v 
čitalnicah pristojnih arhivov, bodisi osebno, po telefonu, telefaksu, po elektronski 
pošti ali pa neposredno preko spletnega iskalnika s posebej izdelanim elektronskim 
obrazcem za naročanje gradiva. 

Da bi ugotovili, koliko uporabnikov naših storitev začetne informacije za svoje 
raziskave in zagotavljanje pravnega varstva išče v podatkovni zbirki SIRAnet 
neposredno preko spleta, sledimo v okviru sistema SIRAnet.si dostop do spletnih 
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strani (Query) z orodjem Google Analytics.1 Dostop in z njim ugotavljanje 
neposredne uporabe spletnega iskalnika Query za celotno podatkovno bazo 
SIRAnet.si smo pričeli slediti 11. maja 2010 (Novak, 2015).2 

Število obiskov, skupno kar 21.341, se je od druge polovice leta 2010 do konca 
leta 2014 skoraj potrojilo (Tabela 1).3 Medtem ko je bilo število obiskovalcev do 
konca leta 2012 v porastu, pa je v letu 2013 nekoliko upadlo ter se znova povečalo 
leta 2014. Isti trend smo zabeležili pri številu vpogledov, ki so se med letoma 2011 
in 2012 močno povečali, v letu 2013 upadli ter se v letu 2014 ponovno povečali. V 
letu 2014 se je ponovno zvišal odstotek novih obiskovalcev in zmanjšal odstotek 
ponovnih obiskov podatkovne zbirke preko svetovnega spleta. V letu 2014 sta se 
zmanjšala tako dnevni kot tudi najnižji in najvišji tedenski vpogled, opazen pa je 
trend povišanja mesečnega vpogleda. Opazno je tudi, da se v zadnjem času 
skrajšuje čas posameznega obiska podatkovne zbirke .  

 

Tabela 1: Uporaba podatkovne zbirke SIRAnet preko spleta (Analiza opravljena z Google 
Analytics, Novak, 2015) 

Tip entitete 
 
 

Leta 
2010 

Leta 
2011 

Leta 
2012 

Leta 
2013 

Leta 
2014 

Leta 
20154 

Skupaj  

Obiski 1.699 3.820 5.232 5.015 5.575 4.040 25.381 

Obiskovalci 990 2.097 3.123 2.841 3.231 2.315 13.849 

Vpogledi 3.250 7.906 12.785 10.129 11.464 8.278 53.812 

Povp. čas 
obiska (v min.) 

3,11 3,17 3,46 3,30 3,23 4,00 3,30 

% novih obiskov 57,92 52,36% 56,90% 53,4% 55,1% 53,3% 54,6% 

% ponovnih 
obiskov 

42,08 47,64% 43,10% 46,6% 44,9% 46,7% 45,4% 

Dnevni 
vpogledi 

do 25 do 39 do 69 do 59 do 57 do 62 do 69 

Tedenski 
vpogledi 

22-84 25-205 19-295 47 do 275 42-201 31-238 22-295 

Mesečni 
vpogledi 

136-264 210-508 278-653 266 do 
571 

328-588 530-838 136-838 

 

Analiza obiskov je tudi pokazala, da smo imeli v času od leta 2010 do leta 2014 
obiskovalce iz 292 mest (lokacij) oz. 55 držav. Od tega je 11,78 % obiskovalcev do 
podatkov dostopalo neposredno preko iskalnika Query (www.siranet.si), 15,81 % 
preko referenčnih povezav, 8,07 % obiskovalcev preko drugih iskalnikov ter 0,24 % 
preko socialnih omrežij. Za 64,10 % obiskovalcev pa na žalost ni podatka. 

  

                                                 
1  Glej http://www.google.com/intl/en/analytics/index.html. 
2  Poročilo, ki ga je pripravil Miroslav Novak, je narejeno na podlagi izpisa statistike, ki jo omogoča program 

scopeArchiv, in na podlagi podatkov, ki so bili zbrani s pomočjo Google Analytics. Kot datum izpisa je 
uporabljen 22. 6. 2015. Ker se podatkovna zbirka nenehno dopolnjuje, je stanje danes seveda drugačno in je 
v primeru preverjanja podatkov potrebno uporabiti prej navedeni datum.    

3  Čeprav v tabeli navajamo podatke tudi že za prvo polovico leta 2015, pa je v tej predstavitvi ne zajemamo, 
saj številke še niso dokončne in bi povzročile irelevantne rezultate.  

4  Podatki za leto 2015 so zajeti za čas od 1. 1. 2015 do 11. 6. 2015. 
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Od 25. 2.2011 do vključno 31. 12. 2014 smo preko podatkovne zbirke SIRAnet 
v vseh slovenskih regionalnih arhivih zabeležili tudi 113 naročil arhivskega gradiva 
preko spleta. Od tega 10 v letu 2011, 22 v letu 2012, 46 v letu 2013 in 35 v letu 
2014. Še vedno pa je to v primerjavi s klasičnim naročanjem arhivskega gradiva, tj. 
neposredno v arhivu, izjemno malo, saj se število posameznih naročil samo v 
čitalnici Pokrajinskega arhiva Maribor giblje med 600 do 700 naročili letno. 

Omenjeno orodje (Google Analytics) je presplošno in ni prineslo odgovorov na 
vprašanja, ki se nanašajo na samo poizvedovanje po arhivskem gradivu in vedenje 
uporabnikov, ko dostopajo do gradiva preko spleta.   

 

3 ANALIZA SISTEMSKEGA DNEVNIKA SPLETNEGA STREŽNIKA SCOPEARCHIV 
QUERY : PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE UPORABE  

Ko smo v prvi polovici leta 2015 dobili obvestilo, da je bilo razvito posebno 
programsko orodje Query Log Viewer, s pomočjo katerega je mogoče analizirati 
sistemski dnevnik spletnega strežnika scopeArchiv Query, smo orodje preizkusili 
preko testne verzije. Rezultati, ki smo jih dobili z opravljeno analizo testne verzije, 
so v primerjavi z rezultati o poizvedbah na podlagi analize z Google Analytics 
pokazali bistvene razlike, predvsem pa so nam ponudili tudi odgovore na tista 
vprašanja, ki jih s prejšnjim orodjem nismo dobili. 

S pomočjo omenjenega orodja je mogoče po analizi odgovoriti na sledeča 
vprašanja:  

 ali uporabniki večinoma uporabljajo iskanje po polnem tekstu ali po 
posameznih poljih,  

 ali uporabniki sploh uporabljajo razširjeno iskanje po polnem tekstu,  

 ali uporabniki za iskanje uporabljajo deskriptorje,  

 po katerih poljih iščejo uporabniki,  

 kateri so najbolj uporabljeni iskalni pojmi,  

 koliko je bilo izvedenih poizvedb,  

 ali in katere Boolove operatorje so uporabili uporabniki in 

 še mnoga druga (Query Log Viewer, 2015). 

Glede na dejstvo, da gre za programsko orodje, razvito posebej za potrebe 
podatkovnih zbirk, ki delujejo v programskem orodju scopeArchiv, in za analiziranje 
sistemskega dnevnika spletnega strežnika scopeArchiv Query, obstaja velika 
verjetnost, da so rezultati analize natančnejši kot tisti, ki smo jih dobili na osnovi 
orodja Google Analytics. 

Analiza je bila opravljena za celoten čas delovanja podatkovne zbirke, se pravi 
od 8. 1. 2009 do vključno 22. 9. 2015.5  Kot je razvidno iz tabele 2, je bilo v času 
2009-2015 število posameznih obiskov 388.335, skupno število poizvedb pa 978.839. 
Tudi v tej analizi je opaziti, da se je število obiskov med letoma 2010 in 2014 več 
kot potrojilo. Za razliko od prejšnje analize pa se je v tej pokazalo, da je tudi število 
                                                 
5  Pri tem naj spomnimo, da smo dostope preko Google Analytics začeli spremljati šele 11. maja 2010. Razlika v 

številu posameznih obiskov in poizvedb, ki je nastala zaradi drugačnega časovnega okvirja izvedene analize, 
je zanemarljiva, saj je bilo v letu 2009 dostopov po podatkih Query Log Viewerja zelo malo. Razlika med 
junijem in septembrom 2015 je sicer malo večja, vendar ne vpliva bistveno na rezultat in primerjavo obeh 
analiz dostopa. 
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posameznih poizvedb ves čas naraščalo. Prav tako je razviden trend naraščanja 
povprečnega števila posameznih dnevnih obiskov iskalnika in tudi povprečnega 
števila poizvedb na posamezen obisk.  

 

Tabela 2: Uporaba iskalnika podatkovne zbirke SIRAnet preko spleta  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Obiski 61 32.823 36.071 35.179 89.417 101.076 93.725 388.335 

Pov. št. obiskov na 
dan 

0,17 90,17 90,10 96.38 245,65 277,68 355,02 158,63 

Skupno število 
poizvedb 

142 69.332 95.313 145.082 211.270 302.477 155.223 978.839 

Pov. št. poizvedb 
na obisk 

2,3 2,11 2,64 4,12 2,36 2,99 1,66 2,52 

Deskriptorji 55 64.303 86.260 128.213 192.889 278.373 133.570 883.663 

Iskanje po 
celotnem besedilu 

76 4.300 8.028 14.690 16.415 21.768 19.869 85.146 

Iskanje po 
celotnem besedilu 
s katerim koli 
iskalnim pojmom 

0 82 113 375 323 204 196 1.285 

Iskanje po 
celotnem besedilu 
sestavljenim iz 
več besed 

0 52 107 210 315 157 137 986 

Iskanje po 
celotnem besedilu 
brez negiranih 
pojmov 

0 4 4 7 164 8 2 189 

Iskanje po polju 19 605 915 1.801 1.787 2094 1.577 8.789 

Datum 0 178 288 554 743 743 530 3.036 

Tip arhivskega 
gradiva 

0 138 225 379 656 548 390 2.354 

Slike dostopne na 
spletu 

0 53 46 113 129 368 223 932 

Nivoji popisa 1 12 15 19 166 25 7 245 

 
Iz obeh opravljenih analiz (Google Analytics in Query Log Viewer) je razviden 

isti trend, in sicer je v obeh primerih zaslediti naraščanje tako posameznih obiskov 
kot tudi poizvedb v podatkovno zbirko SIRAnet (slika 2)6, kar priča o tem, da vedno 
več uporabnikov za svoje začetno poizvedovanje o in po arhivskem gradivu, ki ga 
hranijo slovenski javni regionalni arhivi, izbere iskalnik SIRAnet. 

                                                 
6  V grafikonu smo sicer predstavili podatke tudi za leto 2015, vendar opozarjamo, da v času pisanja prispevka 

leto še ni končano, zato jih v analizo še ni mogoče vključiti. Naj spomnimo, da so pri Google Analitics podatki 
zajeti do 22. 6. 2015, v Query Log Viewerju pa do 22. 9. 2015. 
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Kot smo že prej omenili, nam je analiza z omenjenim spletnim orodjem 
ponudila tudi odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na raziskovalne navade naših 
uporabnikov, ki gradivo raziskujejo preko spleta, in ki jih s prejšnjo analizo nismo 
mogli izvesti.  

Analiza uporabe podatkovne zbirke SIRAnet je pokazala, da so uporabniki pri 
poizvedovanju po podatkovni zbirki uporabljali večinoma med enim in tremi 
različnimi načini iskanja, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so za iskanje uporabili več 
kot tri (slika 3).  

Samo enega tipa iskanja se je poslužilo 974.020 uporabnikov, dva tipa iskanja 
je uporabilo 3246 uporabnikov, tri različne tipe 1119 uporabnikov, 454 uporabnikov 
pa je bilo takšnih, ki so uporabili še druge kombinacije. 
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Slika 2: Primerjava obiskov in poizvedb med obema opravljenima analizama 
za obdobje 2010-2015
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Slika 3: Število poizvedb v podatkovni zbirki SIRAnet glede na način iskanja
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Pri izvedbi analize uporabe spletne podatkovne zbirke nas je zanimalo, koliko 
naših uporabnikov v iskalniku SIRAnet poizveduje po polnem tekstu, po posameznih 
poljih in koliko jih za poizvedovanje uporablja deskriptorje. 

Analiza je pokazala, da so uporabniki v celotnem času delovanja podatkovne 
zbirke, torej od 8. 1. 2009 do 22. 9. 2015, izvedli 883.663 poizvedb (89 %) po 
deskriptorjih, 8789 poizvedb (1 %) po posameznih poljih ter 87.606 poizvedb (9 %) 
po polnem besedilu. Preostalih 6567 poizvedb (1 %) pa odpade na posamezne 
kombinacije in dodatna iskalna polja, ki jih omogoča iskalnik (slika 4). 

 

 

 

3.1 POIZVEDOVANJE PO DESKRIPTORJIH 

Kot je razvidno iz podatkov, ki smo jih pridobili z analizo dostopov preko 
spletnega iskalnika, je nedvomno, da kar 89 % uporabnikov sistem SIRAnet, kar 
predstavlja veliko večino, podatke išče s pomočjo deskriptorjev, torej osebnih 
imen, družinskih imen, imen korporativnih teles, zemljepisnih imen, stvarnih gesel 
ter funkcij. 

Če podrobneje pogledamo, po katerih deskriptorjih so uporabniki izvajali 
svoje poizvedovanje, je slika sledeča. Največ poizvedovanj, skupno 437.669, je bilo 
izvedeno po korporativnih telesih, tem je sledilo 263.871 poizvedovanj po 
zemljepisnih imenih, 89.704 poizvedovanj po fizičnih osebah, 16.004 poizvedovanj 
po družinah, 8.162 poizvedovanj po stvarnih geslih in 1776 poizvedovanj po 
funkcijah. Uporabniki pa so poizvedovali tudi po vsebinskem tezavru oziroma 
klasifikaciji fondov in zbirk, kjer je bilo izvedenih 64.396 poizvedovanj. Ostalih 
različnih poizvedb je bilo 2092 (slika 5).  
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Slika 4: Število poizvedb v podatkovni zbirki SIRAnet glede na način iskanja
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Podrobnejša razdelitev posameznih deskriptorjev glede na tip deskriptorja in 
po posameznih letih je razvidna iz tabele 3.7 

 
Tabela 3: Število poizvedovanj po posameznem tipu deskriptorja  

Posamezen tip 
deskriptorja 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Korporativno telo 6 38.653 53.400 75.214 89.646 123.435 57.318 437.667 

Zemljepisno 
ime\domicilonim 3 11.782 17.458 23.092 53.394 86.176 40.338 232.243 

Fizična oseba 0 2.557 5.566 11.465 19.515 30.108 17.271 86.482 

Družina 0 1.683 1.989 2.475 3.395 4.190 2.272 16.004 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi 2 1.010 1.010 2.760 3.257 3.908 1.593 13.538 

Zemljepisno ime\regionim 0 220 800 1.201 3.089 5.257 2.274 12.841 

Vsebinski tezaver 1 1172 1.224 1.784 3.898 2.919 1.374 12.371 

Zemljepisno 
ime\arheotoponim 

0 624 924 1.142 2.361 3.542 1.750 10.343 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.100 
Uprava 

3 692 807 1.624 2.752 2.922 1.411 10.212 

Stvarno geslo 0 359 477 531 1.514 3.176 2.105 8.162 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.600 
Gospodarstvo in bančništvo 

1 504 569 1.590 1.487 2.178 1.053 7.381 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.400 
Vzgoja, izobraževanje, 
kultura, znanost 

0 356 424 1.363 1.985 2.069 977 7.174 

  

                                                 
7  V tabeli se nekajkrat pojavijo isti tipi deskriptorjev, kar je posledica dejstva, da se je tezaver v času izgradnje 

večkrat preoblikoval, posamezna polja pa so se preimenovala. Vendar sistem oziroma orodje za analizo zajame 
vsa poimenovanja, tako stara kot nova. 
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Slika 5: Posamezne poizvedbe po tipu deskriptorja

Korporativna telesa

Zemljepisna imena

Fizične osebe

Vsebinski tezaver

Družine

Stvarna gesla

Funkcije



Z. Semlič Rajh: Kdor zna iskati, ta najde … 

100 
 

Tabela 3: Število poizvedovanj po posameznem tipu deskriptorja  

 
Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.200 
Pravosodje 

0 387 400 1.024 1.439 1.339 615 5.204 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.700 
Družbene in mednarodne 
organizacije 

0 285 332 1.081 1.131 1.569 678 5.076 

Zemljepisno 
ime\domusonim 0 62 207 339 1.374 2.053 988 5.023 

Privatna oseba 0 3.222 0 0 0 0 0 3.222 

Nedefinirano 22 357 208 335 409 463 287 2.081 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.300 
Vojaštvo, javna varnost, 
zaščita in reševanje 

0 169 149 443 477 439 193 1.870 

Zemljepisno ime 0 79 99 135 444 741 243 1.741 

Zemljepisno ime\hidronim 0 8 73 134 446 691 309 1.661 

Funkcija/aktivnost 0  3 118 576 736 339 1.651 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.500 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 

0 117 134 360 296 462 182 1.551 

Funkcija 0 0 3 118 4 0 0 125 

Osebe, družine, 
korporacije 11 0 0 0 0 0 0 11 

Zemljepisno 
ime\domicilonim\zaselek 0 1 7 2 0 0 0 10 

Zemljepisno 
ime\domicilonim 7 0 0 0 0 0 0 7 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.200 
Pravosodje\A.280 
Kaznovanje prekrškov 

0 4 0 0 0 0 0 4 

Korporacija 2 0 0 0 0 0 0 2 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi 2 0 0 0 0 0 0 2 

Vsebinski tezaver 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.100 
Uprava 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Vsebinski tezaver\A.000 
Arhivski fondi\A.600 
Gospodarstvo in bančništvo 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Zemljepisno 
ime\domicilonim 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Zemljepisno 
ime\regionim\območje 
katastrskega organa 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Analiza pa je tudi pokazala, da so uporabniki precej nevešči uporabljanja 

Boolovih operatorjev, saj je vsega 42 poizvedb, v katerih so bili uporabljeni 
omenjeni operatorji »in« ter »ali«. 

Če pogledamo seznam tridesetih najpogosteje uporabljenih deskriptorjev, na 
osnovi katerih so uporabniki poizvedovali znotraj podatkovne zbirke SIRAnet, je 
rezultat sledeč. Iz tabele 4 je razvidno, kateri deskriptorji so bili med najbolj 
iskanimi. 
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Tabela 4: Seznam najpogosteje uporabljenih deskriptorjev  

Ime deskriptorja 

 

Število uporab 

Maribor 1498 

A.000 Arhivski fondi 1446 

Pokrajinski arhiv Maribor 1125 

B.200 Družinski in rodbinski fondi 1012 

C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva 1008 

Ptuj 921 

Okrajna komisija za vojno škodo Slovenj Gradec 911 

A.100 Uprava 883 

Celje 820 

B.100 Gospoščine, imenja, posestva 814 

B.300 Osebni fondi 809 

Okrožno sodišče Maribor 1898–1941 781 

B.000 Fondi zasebnih provenienc 776 

A.400 Vzgoja izobraževanje, kultura in znanost 773 

C.200 tematske zbirke 765 

Okrajna komisija za vojno škodo Maribor 759 

Okrajna komisija za vojno škodo Gornja Radgona 746 

Krško 732 

A.143 Mesta, kraji 713 

A.451 Dijaški domovi 709 

C.000 Arhivske zbirke 708 

A.145 Občine 699 

A.138 Občine  684 

Ljubljana 641 

A.200 Pravosodje 627 

 

Iz seznama je razvidno, da je bilo med tridesetimi najpogosteje uporabljenimi 
deskriptorji poizvedovanje največkrat opravljeno po različnih vsebinskih tezavrih, 
temu pa sledijo korporativna telesa in zemljepisna imena (slika 6).  
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3.2 POIZVEDOVANJE PO POLNEM TEKSTU 

Kot rečeno, je le 9 % uporabnikov poizvedovalo znotraj podatkovne zbirke 
SIRAnet z uporabo »iskanja po polnem tekstu«. Pri tem je bilo največ poizvedb, kot 
izhaja iz slike 7, opravljenih s sledečimi poizvedovalnimi pojmi (navajamo 
najpogosteje uporabljene iskalne pojme): fond/zbirka – 4938 poizvedb, Celje – 690 
poizvedb, Maribor – 543 poizvedb, Ljutomer – 452 poizvedb, Apače – 214 poizvedb, 
Posojilnica in hranilnica Velika Nedelja – 193 poizvedb, Cuber – 179 poizvedb, 
Ljubljana – 169 poizvedb, Novak – 168 poizvedb, Ptuj -147 poizvedb, lastnik in 
direktor – 122 poizvedb, ustanovil – 122 poizvedb, Črnci – 121 poizvedb, frigula – 111 
poizvedb, Trbovlje – 87 poizvedb, Betnava – 80 poizvedb, kataster – 77 poizvedb, 
gradbeno dovoljenje - 76 poizvedb (slika 7).    
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najpogosteje uporabljenimi)

Poizvedovanje po vsebinskem

tezavru

Poizvedovanje po

korporativnem telesu

Poizvedovanje po

zemljepisnem imenu

0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6000,00

fond / zbirka

Celje

Maribior

Ljutomer

Apače

Posojilnica in hranilnica Velika Nedelja

Cuber

Ljubljana

Novak

Ptuj

lastnik in direktor

ustanovil

Črnci

frigula

Trbovlje

Betnava

kataster

gradbeno dovoljenje

Slika 7: najpogosteje uporabljeni iskalni pojmi pri iskanju po polnem tekstu



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

103 
 

3.3 POIZVEDOVANJE PO POSAMEZNIH POLJIH 

Kot smo že omenili, je analiza pokazala, da je le 1 % uporabnikov spletne 
podatkovne zbirke SIRAnet poizvedoval po posameznih iskalnih pojmih. Iz tabele 5 
je razvidno, katera iskalna polja so bila najpogosteje uporabljena  

 

Tabela 5: Najpogosteje uporabljena polja, v katerih so uporabniki iskali gradivo 

Iskalna polja 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Naslov  231 1034 1187 819 3253 

Vsebuje tudi  34 99 458 372 428 360 1745 

Naslov PE 7 415 589 728   1739 

Signatura  78 313 394 399 1180 

Signatura PE 1 98 129 229   457 

Vsebina PE  19 23 41 61 49 18 211 

Nivo popisa  26 52   78 

Historiat  10 23 5 30 2 70 

Historiat PE  9 3 2 6 9 27 

Zvrst arhivskega gradiva  11 4   15 

Vsebina  8   8 

(X) Naslov PE 2   2 

Signatura PE AP  2   2 

Upravna zgodovina  2   2 

 
Prav tako nas je zanimalo, kateri so bili najpogosteje uporabljeni iskani pojmi, 

ko so uporabniki poizvedovali po posameznih poljih. Tako smo pregledali dvajset 
najpogosteje uporabljenih iskanj, ki so bila opravljena v posameznih poljih.  

Med temi je bilo največ poizvedovanj opravljenih v polju naslov, in sicer z 
naslednjimi poizvedovalnimi pojmi: Ljutomer – 48 poizvedb, Maribor – 67 poizvedb, 
Ljubljana -  34 poizvedbe, šola – 20 poizvedb, Melinci – 19 poizvedb, Celje -18 
poizvedb, zapisnik – 18 poizvedb, fond – 18 poizvedb, Ptuj – 17 poizvedb, ukinitveni 
komisar – 17 poizvedb, Kranjska Gora – 16 poizvedb, remiza ob zaloški – 16 poizvedb, 
gradbeno dovoljenje – 15 poizvedb, Murska Sobota – 15 poizvedb, Slovenj Gradec – 
15 poizvedb, Ulica pariške komune 16, Maribor – 14 poizvedb (slika 8).  
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Temu sledi polje »vsebuje tudi« z naslednjimi poizvedovalnimi pojmi: Maribor 
– 22 poizvedb, SI_PAK/ - 16 poizvedb, Ljubljana – 14 poizvedb. Kot polje 
poizvedovanja je zabeleženo tudi polje »signatura«, kjer se kot iskalni pojem 
najpogosteje pojavljajo: SI_PAM/ - 46 poizvedb, SI_PAM/1693 – 16 poizvedb, 
SI_PA/1597 – 15 poizvedb. Nekaj poizvedb pa je bilo opravljenih tudi v polju »nivo 
popisa«, in sicer za nivo fonda. Teh poizvedb je bilo 18. 
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Slika 9: Najpogosteje uporabljeni iskalni pojmi pri iskanju po polju "vsebuje tudi"
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Pri tem je bilo 6228 poizvedb opravljenih z operatorjem »začne z«, 2428 z 
»vsebuje« ter 84 poizvedb z operatorjem »je enako«. Le 49 poizvedb je bilo 
opravljenih z operatorjem »zaključi z« (podrobneje glej tabela 6). 

 
Tabela 6: Najpogosteje uporabljena polja, v katerih so uporabniki iskali gradivo 

 
Iskalna polja 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Začne z 5 411 602 1338 1275 1423 1191 6228 

vsebuje 5 176 298 417 490 655 400 2428 

Je enako  13 11 26 9 13 12 84 

Zaključi z  5 4 20 13 3 4 49 

 
 

Kljub vsemu pa izjemno majhen odstotek poizvedovanja po posameznih 
popisnih poljih ni presenetljiv, saj je takšno iskanje izjemno zahtevno in terja 
natančno poznavanje sistema popisovanja arhivskega gradiva. Ta način 
poizvedovanja je izjemno zahteven tudi za arhiviste, ki so bistveno bolje seznanjeni 
z načinom popisovanja arhivskega gradiva in tudi s standardi, na osnovi katerih se 
gradivo popisuje, vendar dejstvo, da vsi elementi popisa niso obvezni, onemogoča 
optimalno poizvedovanje po podatkovni zbirki na ta način. Tako tudi sam arhivist 
ne ve, v katerem popisnem polju naj išče ustrezno informacijo. Seveda si lahko 
predstavljamo, da je za uporabnika, ki je odvisen sam od sebe in sistema (brez 
pomoči arhivista), to še bistveno težje. Temu pa bi kot razlog za manjšo zastopanost 
iskanja po posameznih poljih verjetno lahko dodali še dejstvo, da uporabniki v veliki 
večini pogosto ne vedo, kaj sploh iščejo, in kje to, kar iščejo, iskati. 

Prav zaradi vsega tega je verjetno uporaba zgoraj omenjenega načina iskanja 
najslabše zastopana med uporabniki podatkovne zbirke SIRAnet. 

 

3.4 DRUGE DODATNE MOŽNOSTI POIZVEDOVANJA 

 Pri iskanju po dodatnih poljih, ki jih omogoča spletni iskalnik, je na osnovi 
rezultatov analize poizvedoval zgolj 1 % uporabnikov. Med temi je določeno število 
uporabnikov poizvedovala po določenem tipu arhivskega gradiva, in sicer so bile 
najbolj iskane arhitekturne in tehnološke risbe, listinsko gradivo, fotografsko in 
spisovno gradivo. Podrobnejši pregled je podan v tabeli 7. 
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Tabela 7: Najpogosteje iskani tipi arhivskega gradiva 

Iskalna polja 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

arhitekturne in tehnološke 
risbe 

  15 85 126 117 98 437 

listinsko gradivo   28 68 63 87 44 290 

fotografsko gradivo    56  129 47 236 

spisovno gradivo   6 53 66 41 41 204 

digitalno arhivsko gradivo     54 72 28 154 

tiskano arhivsko gradivo     79 26 17 122 

rokopisno gradivo   12 18 43 14 31 116 

ostalo   6 19 58 7 14 103 

grafično gradivo   6 14 19 20 34 93 

kartografsko gradivo   1 23 22 14 32 92 

fotografsko gradivo   10  63   66 

muzikalije   2 2 35 3 1 43 

Fotografsko gradivo  20 19     39 

Spisovno gradivo  18 18     36 

Listinsko gradivo  21 14     35 

Rokopisno gradivo  21 13     34 

Arhitekturne in tehnološke 
risbe 

 20 13     33 

filmsko gradivo   1 4 7 2 14 28 

Kartografsko gradivo  12 15     27 

elektronsko gradivo   6 20    26 

tiski   11 12    23 

Grafično gradivo  6 11     17 

3D predmeti     12 3 1 16 

Tiski  6 9     15 

zvočni zapisi   1 2 6 4 1 14 

mikrofilmi   2 10    12 

mikrografsko gradivo     3 9  12 

Elektronsko gradivo  8 2     10 

Mikrofilmi  2 3     5 

Načrt    5    5 

Slika    5    5 

Zvočni zapisi  4      4 

3D predmet    1    1 

Filmsko gradivo   2     1 
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Nekateri uporabniki podatkovne zbirke so se poizvedovanja lotili glede na nivo 
popisa, vendar je bilo takšnih poizvedovanje seveda bistveno manj kot ostalih, kot 
je razvidno iz tabele 8. 

 
Tabela 8: Najpogosteje izvedeno poizvedovanje glede na nivo popisa 

Iskalna polja 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

Podserija 1 4 1 7 160  6 195 

Serija 1 4 1 7 160  6 194 

spis) 1 7 3 8 156 4 6 185 

Združeni dokumenti 
(zadeva…) 

1 7 3 8 156 4 6 185 

Podfond 1 4 1 8 160 1 6 181 

Skupina fondov  4 7 161 1 6 180 

Organizacijska enota  1 1 7 162 1 6 178 

Skupina arhivov  4 1 7 160 1 6 178 

Fond/[zbirka]  163 7 7 177 

Arhiv  4 1 7 157 1 6 176 

Dokument 1 9 8 138 1 6 171 

Fond/zbirka  1   17 

Fond 1 7 6   14 

Dosje  1   1 

 
 
4 RAZPRAVA 

Izjemno visok procent uporabnikov, ki so iskali samo na osnovi enega načina 
iskanja (več kot 99 % uporabnikov), lahko kaže na dejstvo, da velika večina 
uporabnikov ni seznanjena z načini poizvedovanja po podatkovnih zbirkah, ali pa na 
dejstvo, da velika večina odneha s poizvedovanjem že takoj po prvem neuspešnem 
poizvedovanju, v prepričanju, da podatkov in informacij, ki jih pri svojem 
raziskovanju ali delu potrebuje, v podatkovni zbirki pač ni.  

Kot je pokazala raziskava, kar 89 % uporabnikov sistema SIRAnet, se pravi 
velika večina, podatke išče s pomočjo deskriptorjev, torej osebnih imen, družinskih 
imen, imen korporativnih teles, zemljepisnih imen, stvarnih gesel ter funkcij, kar 
je v nasprotju z dosedanjim prepričanjem velike večine arhivistov. 

Če podrobneje pogledamo trideset najpogosteje uporabljenih deskriptorjev, 
lahko vidimo, da gre predvsem za splošno iskanje po vsebinski klasifikaciji fondov 
in zbirk, kar lahko kaže na to, da gre pri tem poizvedovanju predvsem za izjemno 
splošno poizvedovanje po arhivskem gradivu. Pri tem seveda iz pridobljenih 
podatkov ne moremo zagotovo razbrati vzroka, zakaj je temu tako in zakaj iskanje 
ni bolj natančno. Vzroka sta lahko dva, in sicer da uporabniki premalo poznajo 
arhivsko gradivo in sestavo arhivskih informativnih pomagal (popisov), da bi lahko 
uspešno podrobneje iskali določeno gradivo, ali pa da le-tega zaradi popisov na 
preveč visokem nivoju ni mogoče najti. Na ta vprašanja bo mogoče podati odgovor 
z dodatnimi podrobnejšimi analizami. 

Kar se tiče poizvedovanja po polnem tekstu, na osnovi podatkov, ki smo jih 
pridobili z analizo, ne moremo zagotovo razložiti, zakaj je odstotek tistih, ki so 
iskali na ta način, tako zelo majhen. Vendar lahko na osnovi lastnih poizkusov 
iskanja po polnem tekstu znotraj podatkovne zbirke postavimo tezo, da je število 
tistih, ki so se odločili iskati na ta način, tako majhno zato, ker je rezultat iskanja 
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dokaj neuporaben in podoben, kot ga dobimo pri iskanju po brskalniku Google. 
Iskalnik namreč išče iskane pojme znotraj vseh polj, ki se pojavljajo v popisu, in 
zadetkov je v tem primeru mnogo preveč, poleg tega pa so tudi premalo natančni, 
saj zajamejo vsako iskano besedo ne glede na kontekst, v katerem se pojavlja. 

Izjemno majhen odstotek poizvedovanja po posameznih popisnih poljih kljub 
vsemu ni presenetljiv, saj je takšno iskanje izjemno zahtevno in terja natančno 
poznavanje sistema popisovanja arhivskega gradiva. Ta način popisovanja je 
izjemno zahteven tudi za arhiviste, ki so bistveno bolje seznanjeni z načinom 
popisovanja arhivskega gradiva in tudi s standardi, na osnovi katerih se gradivo 
popisuje, vendar dejstvo, da vsi elementi popisa niso obvezni, onemogoča 
optimalno poizvedovanje po podatkovni zbirki na ta način. Tako tudi sam arhivist 
ne ve, v katerem popisnem polju naj išče ustrezno informacijo. Seveda si lahko 
predstavljamo, da je za uporabnika, ki je odvisen sam od sebe in sistema, brez 
pomoči arhivista, to še bistveno težje. Temu pa bi kot razlog za manjšo zastopanost 
iskanja po posameznih poljih verjetno lahko dodali še dejstvo, da uporabniki v veliki 
večini pogosto ne vedo, kaj sploh iščejo, in kje to, kar iščejo, iskati. 

Prav zaradi tega je verjetno uporaba tega načina iskanja najslabše zastopana 
med uporabniki podatkovne zbirke SIRAnet. 

So pa uporabniki pokazali presenetljivo poznavanje uporabe dodatnih 
operatorjev, s pomočjo katerih je bilo pri iskanju mogoče podrobneje definirati 
položaj iskane besede ali besednega niza znotraj posameznega popisnega polja. 
Glede na to je zelo presenetljivo, da je analiza po drugi strani pokazala izjemno 
nizko uporabo Boolovih operatorjev. 

 

5 ZAKLJUČEK 

Iz raziskav uporabnikov arhivov in arhivskih informacijskih sistemov (Stevens, 
1977; Bearman, 1989; Conway, 1994; Gagnon-Argun, 1998; Collins, 1998; Cole 1998; 
Altman in Nemmers, 2001; Duff in Johnson, 2001, 2002, 2003) je razvidno, da 
predstavlja za uporabnike iskanje preko spletnih podatkovnih zbirke velik izziv, saj 
se morajo pri tem zanašati le nase in svoje izkušnje pri poizvedovanju za arhivskim 
gradivom. 

 Za uporabnika odkritje pravega dokumenta, kot v svoji raziskavi ugotavljajo  
Šauperlova in sodelavci (2014a, 2014b), še ne pomeni, da ga bo lahko tudi uporabil, 
saj je vprašanje, ali bo znal najdeni dokument prebrati, zlasti pa, ali ga bo znal 
pravilno interpretirati v njegovem celotnem kontekstu. Gre za težavo, ki je lahko 
usodna tudi za izkušenega raziskovalca. Arhivsko okolje se namreč bistveno razlikuje 
od knjižničnega in muzejskega (Šauperl, Semlič Rajh in Knez, 2013) predvsem zaradi 
konteksta, ki je ena izmed značilnosti arhivskega gradiva (Johnson, 2008).  

Kot ugotavljajo Daniels in Yakel (2010), pa tudi Šauperl in sodelavci (2014a, 
2014b), uporabniki večinoma ne razumejo kompleksnosti arhivskega gradiva, težave 
pa nemalokrat povzroča tudi uporabljena strokovna terminologija ali izrazi, ki jih 
uporabniki velikokrat ne poznajo in tudi ne razumejo. Uporabniki arhivskih 
informacijskih sistemov največkrat naletijo na težave, saj ne vedo, kako se lotiti 
iskanja znotraj arhivskega informacijskega sistema.  
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Poleg tega pa Šauperl in sodelavci (2014a, 2014b) ugotavljajo, da težave 
povzroča tudi dejstvo, da vse gradivo, ki ga hranijo določeni arhivi, ni na voljo v 
arhivskih podatkovnih zbirkah. Količina podatkov je namreč kljub temu, da arhivski 
strokovni delavci sistematično zajemajo podatke, tako velika, da vsega gradiva ni 
mogoče zajeti. Zato je gradivo v veliki meri popisano le na višjih nivojih popisa.8   

Opravljene študije specifičnih skupin uporabnikov (Stevens, 1977; Bearman, 
1989; Conway, 1994; Gagnon-Argun, 1998; Collins, 1998; Cole 1998; Altman in 
Nemmers, 2001; Duff in Johnson, 2001, 2002, 2003) so pokazale, da velika večina 
uporabnikov arhivskih informacijskih sistemov poizveduje znotraj sistemov na 
osnovi osebnih imen, imen korporativnih teles, imen ustvarjalcev arhivskega gradiva 
ter zemljepisnih imen. Prav tako pa so raziskave potrdile uporabo stvarnih gesel pri 
poizvedovanju po arhivskih podatkovnih zbirkah. 

Ugotovitve vseh omenjenih raziskav glede uporabe vseh oblik imen ter 
stvarnih gesel pri poizvedovanju po arhivskih podatkovnih zbirkah pa potrjuje tudi 
opravljena analiza uporabe iskalnika vzajemne arhivske podatkovne zbirke SIRAnet, 
ki je nedvoumno pokazala, da kar 89 % vseh uporabnikov podatkovne zbirke 
poizveduje po deskriptorjih, in sicer 50 %  uporabnikov za poizvedovanje uporablja 
kot točko dostopa ime korporativnega telesa, 30 % uporabnikov zemljepisno ime, 
10 % uporabnikov ime fizične osebe in 2 % družinsko ime.    

Ta ugotovitev utemeljuje potrebo po oblikovanju posameznih vrst 
deskriptorjev (imena fizičnih oseb in družin, imena korporativnih teles, zemljepisna 
imena, stvarna gesla in funkcije) v procesu popisovanja arhivskega gradiva, kajti 
samo konsistenten arhivski informacijski sistem z jasno in nadzorovano oblikovanimi 
ter normiranimi deskriptorji bo uporabniku zagotavljal uspešno poizvedovanje po 
arhivskem gradivu. 
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SUMMARY 

Zdenka SEMLIČ RAJH* 

HE WHO KNOWS HOW TO LOOK FINDS 
USERS AND ANALYSES OF THE USE OF SLOVENIAN REGIONAL ARCHIVES 

DATABASE SIRANET 

Slovenian regional archives offer access to the archives’ descriptions in the 
mutual archival database SIRAnet via the World Wide Web. This is a live 
environment in which we deal with a large amount of information changing, revising 
and updating constantly. Since archives are increasingly open to the public, the 
latter expects to find relevant information in the preserved records. Consequently, 
a clear and thorough presentation of records and its indexing is becoming 
increasingly important. Users looking for information within the archival database 
can possibly rely only on themselves and on their experience. They have to search 
for information by themselves, without the help of an archivist. 

Slovenian archivists never carried out any research on users. In Slovenian 
archives this question arose only after we switched to the description of records 
within databases accessible to users via the World Wide Web. Thus, it has become 
imperative to start dealing with users of archival information systems. 

SIRAnet Query offers users different search possibilities, e.g. full-text search, 
field search, archive’s plan search and descriptor search.  

To find out how many users search for primary information in the SIRAnet 
database directly online, we used the tool Google Analytics. We started to follow 
access and direct use of a search engine Query for the entire SIRAnet.si database 
on May 11, 2010. 

However, this tool (Google Analytics) is too general and did not provide 
answers to questions that relate to retrieval of records and user behavior when 
accessing material online. 

For analyses we therefore used a special software tool Query Log Viewer, 
which enabled analyses of the scopeArchiv Query web server log data. The tool was 
tested through the trial version. The results obtained by the analysis undertaken 
with the test versions, showed significant differences with the results of the 
inquiries, obtained on the basis of the analysis carried out by Google Analytics. In 
particular, they gave us the answers to those questions not given by the previous 
tool.  

With the help of the mentioned tools, we were able to answer the following 
questions: Do our users use mostly the full text search or the field search?, do they 
use the advanced full text search?, do our users use descriptor search?, what fields 
are mostly used in the field search?, what are the most used search phrases or 
words?, how many searches are conducted?, do the users use the ability to filter on 
archival type or description level?, do they use Boolean operators and many others.  

According to the fact that it is a software tool that has been developed 
specifically for databases, operating within the software tool scopeArchiv and for 
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analyzing the scopeArchiv Query web server log data, it is likely that the results of 
the analysis are more accurate than the ones we obtained based on Google 
Analytics. 

Both performed analyzes (Google Analytics and Query Log Viewer) show the 
same trend; in both cases, one can observe the increase of both, individual sessions 
as well as individual searches. This testifies that more and more users choose the 
search engine SIRAnet for their initial inquiries about records kept by Slovenian 
public regional archives. 

The results of the studies regarding the use of all forms of names and subject 
headings for retrieval from archives databases are further confirmed by an analysis 
of the use of search engine SIRAnet, which clearly showed that 89 % of all users of 
the database searche by descriptors. Among them, 50 % of users used as the access 
point the name of the corporate body, 30 % the geographical name and 10 % the 
name of the person and 2 % the family name. 

This conclusion justifies the need to create and capture various types of 
descriptors (personal and family names, the names of corporate bodies, geographic 
names, subject headings and functions) in the archives’ database, because only a 
consistent archival information system with clear, controlled, shaped and 
authorized descriptors, will provide the user a successful retrieval of records. 

 


