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Izvleček: 

Uporabniki na spletu dostopnih arhivskih zbirk se soočajo z mnogimi ovirami pri iskanju informacij. 
Da bi razvili boljše informacijske sisteme, moramo poznati potrebe uporabnikov in njihova vprašanja. 
Z namenom približevanja temu cilju smo analizirali vprašanja, naslovljena na dva arhiva. Vzorec iz 
Pokrajinskega arhiva Maribor je vseboval 25 vprašanj izmed 92, ki so bila naslovljena na eno od avtoric 
v obdobju 2011-2013. Vzorec iz Arhiva Tuzelskega kantona je obsegal 99 od 590 vprašanj, prejetih 
leta 2014. Rezultati kažejo, da so tipi vprašanj med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino skladni, 
razlikujejo pa se od severnoameriškega vzorca Duff in Johnson (2001). Doma prevladuje iskanje 
gradiva (material-finding) z 41 % v Tuzli in 52 % v Mariboru, česar v ameriškem vzorcu ni. Ozrli smo 
se tudi na elemente, s katerimi je zastavljeno vprašanje. Vsako vprašanje v mariborskem vzorcu je 
vsebovalo osebna imena, imena krajev in datume. Opazili pa smo, da so imena zapisana na zelo 
različne načine. To veliko težavo pri iskanju je mogoče premagati z normativno kontrolo.  ISAAR (CPF) 
in UNIMARC/B ponujata različne pristope k razvoju normativnih podatkov. Čeprav omogoča 
ISAAR(CPF) najbolj podroben opis, bi ga bilo mogoče še izboljšati. Predlagamo, da bi se ga dopolnilo 
s seznamom vlog, ki ga imajo lahko osebe v arhivskem gradivu. Zgled najdemo v standardizirani vrsti 
avtorstva v formatu UNIMARC. 
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Abstract: 

ARCHIVES USERS' QUESTIONS 
Types and Elements 

Users of online archives face many obstacles and may frequently fail to obtain the desired 
information. To design better information systems we need to understand user needs and questions. 
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To come closer to this goal, we analysed questions posed to two archives. The sample from the 
Regional Archives Maribor consisted of 25 questions of 92 posed to one of the authors in the period 
from 2011-2013. The sample from the Tuzla Kanton Archives consisted of 99 questions, selected from 
590 received in 2014. Our results show that types of questions are similar in Slovenia and Bosnia and 
Herzegovina, but both samples are quite different from the American sample found in Duff and 
Johnson (2001). Material-finding questions dominate with 41% in Tuzla and 52% in Maribor, while in 
the American sample no such questions were found. We also looked at the information given in the 
users' questions. Every question in the Maribor sample contained personal names, dates and places. 
We also noticed differences in written forms of names and thought of obstacles in searching that 
might be overcome by name authority control. ISAAR (CPF) and UNIMARC/B offer different options 
for developing authority data. Although ISAAR(CPF) is most detailed, it may still be enhanced. Roles 
of persons, which can also help with name disambiguation, could be standardised as are author roles 
in UNIMARC.  

Key words: 

archives, users, user questions, Slovenia, Bosnia and Herzegovina 

1 UVOD 

Čeprav verjetno prevladuje mnenje, da uporabniki sami v klasičnem arhivu ne 
morejo iskati informacij in gradiva, so digitalizirane podatkovne zbirke  namenjene 
prav temu. Da samostojnega iskanja v digitaliziranih arhivskih podatkovnih zbirkah 
ni več mogoče prezreti, kažejo podatki o uporabi spletnega iskalnika SIRAnet. Novak 
(2013, c. f. Šauperl et al., 2014a) poroča, da je obisk podatkovne zbirke SiraNet 
narasel s 1700 obiskov leta 2010, ko je bila na voljo le nekaj mesecev, na 3.800 leta 
2011, torej v prvem celem letu uporabe. V naslednjih dveh letih pa je poskočil na 
5015. Tako se je število obiskov od začetka delovanja podatkovne zbirke do konca 
leta 2013 povečalo na osemkratno vrednost, na 16.000. Vprašanje, ki se zastavlja, 
pa je, ali vemo, kako uporabniki oblikujejo svoja vprašanja. Odgovor je: delno. Prve 
podatke objavlja Semlič Rajh (2016). Posredno pa jih lahko vidimo tudi iz analize 
vlog, ki smo jo opravili na vzorcih v Arhivu Tuzelskega kantona in Pokrajinskem 
arhivu Maribor. 

Informacije o tem, kako uporabniki iščejo, lahko zberemo iz različnih virov. 
Uporabimo lahko raziskave o iskanju v knjižničnih katalogih, bibliografskih 
podatkovnih zbirkah, zbirkah celotnih besedil in na spletu. Nekaj smo ugotovili tudi 
sami. Naša skupina je že nekajkrat predstavljala raziskave uporabnikov (Šauperl et 
al., 2014a, b, 2015a). Doslej smo pregledovali in predstavljali predvsem tujo 
literaturo, saj domačih znanstvenih objav o uporabnikih ni. Ni dvoma, da vsakdo, ki 
dela z uporabniki, te uporabnike dobro pozna, navadno celo osebno. Zato ne 
preseneča, da ni čutiti potrebe po sistematičnem raziskovanju tega področja. Zakaj 
bi s sistematičnim raziskovanjem tvorili podobo abstraktnega uporabnika, če dan za 
dnem delam s konkretno osebo? Toda le s sistematičnim raziskovanjem uporabnikov 
in njihovih raziskovalnih vprašanj ali zahtevkov za dokumente ali podatke lahko 
pridobimo dovolj znanja, da bi lahko razvili zanje primerne informacijske sisteme. 
Eden od intervjuvancev v naši prvi raziskavi je premišljeval, da v enem arhivu sploh 
ni dovolj uporabnikov in raziskovalcev za tako raziskovanje, da bi šele vsi slovenski 
arhivi skupaj zmogli dovolj veliko število uporabnikov in raziskovalcev za 
sistematično raziskovanje uporabnikov. Hvaležni smo mu za to idejo in jo zdaj 
skušamo uresničevati. Predstavili pa bomo preprosto metodo, s pomočjo katere 
lahko do nekaterih odgovorov pridemo tudi na podlagi podatkov iz čitalnic. 

Zamisel za raziskavo smo dobili pri branju rezultatov raziskovalk Wendy M. 
Duff in Catherine A. Johnson (2001), ki sta analizirali 375 vprašanj, poslanih po 
elektronski pošti arhivom ZDA in Kanade leta 1999. Različne arhive v Severni Ameriki 
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sta prosili, naj jima pošljejo vzorce uporabniških vprašanj. Vprašanja državnih 
arhivov predstavljajo skoraj polovico vseh vprašanj (47 %), čeprav jih je med 
udeleženimi arhivi razmeroma malo. Sodelovali so različni arhivi: univerzitetni (40 
%), državni (zvezni, 5 %), specialni (5 %) in mestni (2 %). Državni arhivi tudi niso 
naredili izbora poslanih vprašanj, medtem ko so ga drugi arhivi naredili. To pomeni, 
da drugi arhivi raziskovalkama niso poslali vseh vprašanj, ki so jih prejeli, temveč 
so po lastni presoji (kriterij ni znan) izbrali le nekaj vprašanj iz celotne množice. 
Prav zato, ker je bila skoraj polovica vprašanj iz državnih arhivov, ki imajo približno 
enako vlogo kot slovenski regionalni in kantonalni iz Bosne in Hercegovine, smo 
menili, da lahko podatke primerjamo z domačimi. Slovenskih podatkov smo doslej 
sicer pridobili le toliko, da lahko predstavimo metodo. Ni jih še dovolj, da bi lahko 
kaj več povedali o vedenju uporabnikov pri iskanju informacij v arhivih. Enako velja 
za Bosno in Hercegovino, kjer smo sicer imeli obsežnejši vzorec, a tudi iz enega 
samega arhiva (Šauperl et al., 2015b). Zato gre tu le za predstavitev teorije in 
raziskovalne metode, za katero pa menimo, da jo lahko v prihodnosti uporabimo za 
širšo raziskavo.  

 

2 TIPOLOGIJA UPORABNIŠKIH VPRAŠANJ  

Tipologija po Duff in Johnson 

Duff in Johnson sta v svojem raziskovanju sledili Groganovi tipologiji 
raziskovalnih vprašanj (Grogan, 1992 po Duff in Johnson, 2001): 

1. Administrativno-tehnična vprašanja  (administrativno-informaciona 
pitanja; administrative/directional questions):  uporabnik išče 
informacije o ceni fotokopiranja, delovnem času, lokaciji knjižnice oz. 
arhiva, postopkih, uporabi in ceni storitev in gradiva ipd. 

2. Iskanje podatka (traženje podatka; fact-finding): Uporabnik ima 
konkretno vprašanje in od arhivista pričakuje konkreten odgovor. Ne 
zanima ga gradivo, kjer bi bilo odgovor mogoče najti. 

3. Iskanje gradiva (traženje gradiva; material-finding): Uporabnik išče 
vire o konkretnem kraju, osebi, dogodku. Ima dobro predstavo in lahko v 
vprašanju poda tudi konkretne podatke o tem, kar išče.  

4. Določeni dokument (određeni dokument; specific form): Uporabnik išče 
točno določeni dokument, npr. rojstni list, diploma. 

5. Znano gradivo (poznato gradivo; known item): Uporabnik išče gradivo s 
točnim naslovom in želi vedeti, ali ga arhiv ima.    

6. Zahtevek za storitev (zahtjev za uslugu; service request): Uporabnika 
zanima neka usluga, npr. fotokopiranje. Tako vprašanje običajno vsebuje 
in zahteva točne podatke. 

7. Nasvet (savjet; consultation): Uporabnik želi arhivistov nasvet. To 
pomeni, da mora arhivist odgovarjati iz svojega strokovnega znanja.   

8. Izobraževanje uporabnika (obrazovanje korisnika; user education): 
Uporabnik ima samo splošno predstavo o tem, katero gradivo želi, in 
potrebuje nasvet, kako začeti raziskovanje.  

  



A. Šauperl et al.: Vprašanja uporabnikov arhiva … 

116 
 

V to tipologijo sta Duff in Johnson (2001) vključili še taksonomijo referenčnih 
vprašanj po Geraldu Jahodi, ki jih prav tako prikazuje Grogan (Grogan, 1992 po Duff 
in Johnson, 2001): 

 poznano (ponuđeno; givens): podatki, ki jih uporabnik predstavi v svojem 
vprašanju, npr. ko išče rodoslovne podatke, ponudi ime in priimek osebe 
ter leto njenega rojstva in  

 iskano (željeno; wanteds): podatki, ki jih želi dobiti, npr. v zgornjem 
primeru imena staršev.  

Duff in Johnson (2001, str. 52, prevod A. Šauperl) to ponazorita s primerom v 
tabeli 1. Uporabnik išče informacije o življenju neke osebe in napiše (poznano) 
njeno osebno ime in nekaj drugih podatkov. Želi (iskano) biografske informacije. 
Želi (iskano) tudi njene knjige in fotografije. Po Groganovi tipologiji vidimo, da je 
vprašanje tipa “iskanje gradiva”. Tu je razviden tudi postopek analiziranja 
(konkretneje način kodiranja) vprašanj: nek zahtevek ima lahko več vprašanj, ki v 
konkretnem primeru niso različnega tipa, bi pa lahko bila.   

Tabela 1: Primer analize zahtevka (Duff in Johnson, 2001, str. 52, prevod in priredba A. 
Šauperl) 

Primer vprašanja: Želim informacijo o XXXX XXXXXXXX. Fotograf, slikar in pisatelj, rojen 
1906. Živel je v XXXXXXX. Želim vedeti, ali imate podatke o njegovem življenju, njegove 
fotografije, slike ali objavljene knjige. 

Zahtevek 1: Tip vprašanja: Iskanje gradiva

 Iskano: Biografski podatki

 Poznano: Osebno ime, poklic, leto, kraj

Zahtevek 2: Tip vprašanja: Iskanje gradiva

 Iskano: Konkretno gradivo: fotografije

Konkretno gradivo: slike  

Konkretno gradivo: publikacije 

 Poznano: Osebno ime, poklic, leto, kraj

 

Slovenski bibliotekarji o tipologiji uporabniških vprašanj 

Slovenski bibliotekarji se ne moremo pohvaliti z obsežno literaturo o tipologiji 
uporabniških vprašanj. Zupanič (1996) je opisala sedem tipov referenčnih 
pogovorov, kar lahko razumemo tudi kot sedem tipov vprašanj: odgovarjanje na 
faktografski tip vprašanj, iskanje informacij za raziskovalno nalogo, selektivna 
diseminacija informacij (sprotno informiranje o novostih na uporabnikovo temo), 
bralni nasveti (iskanje leposlovja), poizvedovanje v računalniških podatkovnih 
zbirkah in telefonski pogovor. Zadnji tip ima že drugačen klasifikacijski kriterij in 
ne sodi v ta seznam. Zgledovala pa se je po učbeniku Bopp in Smith (1995). Ameriški 
avtor Katz (2002), ki ga tudi uporabljamo kot učbenik, razlikuje usmeritvena 
(directional) vprašanja, npr. “kje je katalog ”, vprašanja za točen podatek, npr. 
kako dolga je reka Sava (ready-reference), specifično iskanje, npr. “ali imate kaj o 
dieti za diabetike” (specific search), in raziskovalna vprašanja, ko gre za daljše 
poizvedovanje v podatkovnih zbirkah. Srečko Bončina (ustna komunikacija), vodja 
informacijske službe v Narodni in univerzitetni knjižnici pa na podlagi standarda ISO 
2789:2006 oz. SIST ISO 2789:2010 Informatika in dokumentacija - Mednarodna 
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statistika za knjižnice govori le o treh tipih vprašanj, in sicer bibliografskih (odgovori 
so bibliografski podatki), faktografskih (odgovori so konkretni podatki, npr. dolžina 
reke Save v kilometrih) in tematskih (enciklopedični odgovori). Kot vidimo, je 
tipologija vprašanj v knjižnicah lahko zelo raznolika in celo neprimerljiva. Zato se 
bomo v naši raziskavi držali tipologije Duff in Johnson (2001). 

Tipologija vprašanj v severnoameriškem vzorcu  

Duff in Johnson (2001) sta našli vseh osem kategorij vprašanj, ki sta jih na 
osnovi Groganove tipologije tudi pričakovali: storitve (usluge) (27 %), iskanje 
gradiva (traženje gradiva) (17 %), izobraževanje uporabnika (obrazovanje korisnika) 
(13 %), administrativna vprašanja (administrativna pitanja) (11 %), iskanje podatka 
(traženje podatka) (10 %), nasvet (savjetovanje) (10 %), določeno gradivo (određeno 
gradivo) (8 %) in znano gradivo (poznano gradivo) (4 %).  

Elementi za oblikovanje vprašanja v severnoameriškem vzorcu 

Raziskovalki sta analizirali tudi pomen besed oz. elementov, iz katerih je bilo 
sestavljeno vprašanje (kategorija “znano ”, (givens), kot v primeru Tabele 1, ko je 
bilo znano ime osebe). V “znanem ” imamo v Tabeli 1 naslednje elemente: oblika 
(oblik; form), vsebina (sadržaj; subject), dogodek (događaj; event), kraj (mijesto; 
place), datum (date) in ime (name).   

Med znanim je bilo največ biografskih informacij, sledijo splošne informacije 
(general information) in poimenovanje za vrsto dokumenta (form). V kategoriji 
rodoslovnih vprašanj je bilo podanih največ imen, datumov in krajev. To je samo po 
sebi razumljivo: ko povprašujemo o osebi, povemo njeno ime, da bi razlikovali med 
soimenjaki, dodamo še kraj in datum rostva, podatke o šolanju in poklicu.  

Kategorije splošnih informacij Duff in Johnson (2001) nista definirali. 
Sklepamo, da gre za administrativno-tehnična vprašanja. Ta tip vprašanj  v njunem 
vzorcu pomeni enajst odstotkov, kjer so uporabniki največkrat poznali datume in 
kraje.  

V kategoriji določenega dokumenta (form, verjetno specific form) sta 
raziskovalki največkrat opazili oblike dokumentov, imena in datume, npr. diploma 
za osebo iz nekega leta.  

Pomen rezultatov 

Duff in Johnson (2001) sta ugotovili, da so vprašanja v njunem vzorcu 
vsebovala naslednje elemente znanega: imena, datumi, kraji, vsebina, oblika in 
dogodek. Ugotovitve pa so skladne s predhodnimi raziskavami Bearmana (1989/89), 
Gagnon-Arguin (1998) in Collins (1998), vsi po Duff in Johnson (2001)). Zaključili sta, 
da bi nekatere podatke lahko postavili na spletno mesto arhiva tako, da bi bilo takoj 
opazno in enostavno uporabno. Za imena oseb in podobne pogoste besede pa sta 
predlagali normativno kontrolo. Ta bi uporabniku omogočila, da bi osebo ali 
korporativno telo našel z iskanjem imena in prišel do pravih rezultatov ne glede na 
to, katero obliko imena iste osebe ali ustanove bi uporabil pri iskanju oz. bi bila 
uporabljena v popisu ali arhivskem gradivu samem (npr.  Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport,  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport).  
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3 UPORABNIKI ARHIVA TUZELSKEGA KANTONA 

Arhiv v Tuzli je bil ustanovljen leta 1954 kot del arhivske mreže Bosne in 
Hercegovine. V začetku je deloval kot mestni arhiv za Tuzlo, kmalu pa se je njegova 
pristojnost razširila na področje Tuzelskega sreza (leta 1962 je obsegal 10 oz. 19 
občin). Takratna regionalna funkcija je bila osnova za sedanji kantonalni arhiv. V 
obdobju 1992-1995 je Arhiv Tuzelskega kantona (ATK) postal del nove arhivske 
mreže po Daytonskem sporazumu. 

Do sredine leta 2014 je ATK obsegal 420 arhivskih fondov in zbirk. Najstarejša 
je Orientalna zbirka iz 16. st. Fondi in zbirke iz avstroogrskega obdobja (1878-1918) 
so s področja gospodarstva, pravosodja in izobraževanja in se tičejo širše tuzelske 
regije. Gradivo iz obdobja jugoslovanske monarhije (1918-1941) ni ohranjeno v 
celoti, izhaja iz gospodarstva, izobraževalnih in pravosodnih ustanov. Večji je obseg 
fondov iz zbirk iz obdobja druge svetovne vojne (1941-1945). Najobsežnejši in 
najcelovitejši pa so fondi iz obdobja 1945-1990, ki se tičejo vseh področij življenja, 
od organov oblasti, političnega in gospodarskega življenja, do izobraževanja, 
zdravstva in zasebnega sektorja. Nekaj gradiva je prevzetega tudi iz obdobja 1992-
1995. To niso celotni fondi, izhajajo pa iz organov izvršne in zakonodajne oblasti, 
ki so delovali v tem času. Da bi svoje bogato gradivo predstavil javnosti, je ATK v 
svojem šestdesetletnem delovanju izdal 51 publikacij in pripravil nad 50 razstav 
(Šabotić in Selimović, 2014; Zulić et al., 2015). 

Ivanović (2010, str. 68) piše, da se lahko za gradivo v javnih arhivih zanimajo 
mnogi uporabniki, med njimi profesionalni in ljubiteljski raziskovalci, osebe, ki 
gradivo potrebujejo zaradi zaščite ali zagotavljanja svojih pravic, ljudje, ki jih 
zanima rodoslovje ali domoznanstvo, ljudje, ki potrebujejo podatke za opravljanje 
svojega poklica, izobraževanja ali promocije, ter še množice drugih bolj ali manj 
osebnih interesov, vključno s preprosto radovednostjo. Vse take uporabnike so 
evidentirali tudi v Arhivu Tuzelskega kantona. Fetahagić (2003) piše, da je ATK leta 
2001 in 2002 uporabilo 197 pravnih in fizičnih oseb za reševanje premoženjskih 
vprašanj. Posamezniki v glavnem iščejo gradivo za dokazovanje strokovne 
usposobljenosti zaradi zaposlitve ali nadaljnjega šolanja. Potrebujejo tudi 
dovoljenja za gradnjo hiš in garaž, za dograjevanje, obnovo ali prodajo zgradb, za 
zaključevanje sodnih postopkov v zvezi s premoženjem. Ista avtorica je kasneje 
ugotovila, da je na podlagi gradiva iz ATK v času od 2002 do 2007 nastalo 27 
raziskovalnih publikacij in 29 zaključnih del (9 diplomskih, 11 magistrskih in 9 
doktorskih) (Fetahagić, 2008).  Po podatkih iz letnih poročil iz obdobja od 2009 do 
2014 je prišlo v arhiv letno 433 do 545 različnih uporabniških zahtevkov.  

Zahtevki uporabnikov v ATK 

Podrobno smo pregledali zahtevke uporabnikov iz leta 2014, kar je bilo v času 
raziskave zadnje zaključeno leto. Za konkretno leto smo se odločili tudi zato, ker 
so zahtevki odvisni tudi od dogajanja v konkretnem letu. Leta 2014 je bila npr. v 
BIH velika poplava in je bilo zato tudi več zahtevkov za gradbeno dokumentacijo.  

Leta 2014 je bilo v ATK 43 zahtevkov za raziskovalne namene. Za našo analizo 
smo pregledali vse. Po tipologiji raziskovalcev, ki smo jo razvili v predhodnih 
publikacijah (Šauperl et al., 2014b, 2015a), je šlo za raziskovalce začetnike (študent 
Amar, 25 vprašanj), profesionalne raziskovalce (docentka Mici, 13 vprašanj) in 
ljubiteljske raziskovalce (ljubitelj Bob, 7 vprašanj). Med profesionalnimi 
raziskovalci pa niso bili le profesorji s fakultet, temveč tudi ljudje, ki ne pripadajo 
akademskemu okolju, npr. novinarji. V istem obdobju je arhiv prejel 545 zahtevkov 
za zagotavljanje človekovih pravic. V vzorec smo jih zajeli 56 (10 %). Izbran je bil 
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vsaki deseti zahtevek vsakega meseca (prvi, deseti, dvajseti …). Število zahtevkov 
je po mesecih različno. Zahtevke v našem vzorcu je vložilo 27 posameznikov in 17 
pravnih oseb, od tega štirje odvetniki in dve ambasadi, preostale zahtevke so vložili 
ustvarjalci sami za svoje gradivo. 

Ugotovljeni tipi vprašanj 

Skoraj vsa vprašanja raziskovalcev so bila tipa »iskanje gradiva« (material-
finding), kjer uporabniki razmeroma dobro vedo, kaj iščejo in poznajo tudi nekatere 
konkretne podatke. Pogosto iščejo vire o določenem kraju, osebi ali dogodku. Po 
eno vprašanje je bilo tipov “izobraževanje uporabnika”, “administrativno-
informacijsko vprašanje” in “zahtevek za storitev”.  

Med vprašanji za zagotavljanje človekovih pravic smo zasledili sedem različnih 
tipov. Zahtevki posameznikov so bili v treh primerih tipa “iskanje podatka”, večina 
pa je bila zahtevkov za “konkretni dokument” (36 od 39 vprašanj posameznikov). 
Ustvarjalci so zahtevali “znano gradivo” (sedem primerov) ali “določeni dokument” 
(trije primeri).  

Elementi za izražanje vprašanja 

Vprašanja raziskovalcev tipa “iskanje gradiva” so vsebovala osem različnih 
elementov (Tab. 2). Včasih so spraševali za določen fond, redko za dokument ali 
zbirko. Najpogosteje so svoje vprašanje oblikovali z imenom kraja, časom 
(datumom, letom ali obdobjem), temo in imenom posameznikov, skupin (klub, 
šolski razred) ali korporativnih teles (npr. tovarne). Začetniki (Amar) svoja 
vprašanja oblikujejo z imeni oseb in korporativnih teles, časom, krajem in tematiko. 
Ljubitelji (Bob) v vprašanjih podajajo imena oseb in skupin oseb (npr. rodbina), ni 
pa bilo vprašanj z imeni korporativnih teles. Izkušeni raziskovalci (Mici) vprašanja 
zastavljajo z imenom kraja, časom in tematiko. 

Tabela 2: Število elementov v vprašanjih uporabnikov raziskovalcev 
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Amar 4 1 1 11 17 15 14 0 

Bob  0 0 0 7 7 4 3 1 

Mici 4 1 0 0 5 6 7 3 

 

Vprašanja za pravno-upravne namene so zastavljale osebe in korporativna 
telesa (npr. sodišče, odvetnik). Uporabljali so šest različnih elementov (Tab. 3). 
Posamezniki so potrebovali podatke za upokojevanje. Tu je vprašanje vsebovalo ime 
osebe, čas in ime fonda (oz. ustvarjalca). Uporabniki so pogosto potrebovali kopijo 
dokumenta (npr. diploma, pogodba). Tretja velika skupina so bili zahtevki za 
gradbeno dokumentacijo. Za ti dve skupini zahtevkov uporabniki zastavijo vprašanje 
z imenom osebe, časom in tematiko. Včasih imajo točno številko dokumenta. Točna 
številka dokumenta ali ime fonda sta običajna elementa v zahtevkih ustvarjalcev, 
ki želijo gradivo iz svojega, že predanega fonda.  
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Tabela 3: Število elementov v zahtevkih uporabnikov za pravno-upravne namene 
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Osebe  18 9 27 3 13 2

Korporativna 
telesa  

9 13 14 9 12 7

Skupaj  27 22 41 12 25 9

 

4 UPORABNIKI POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR 

Semlič Rajh (2006) navaja, da je čitalnico v Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM) 
v obdobju 2000-2005 obiskalo 762 posameznikov, med njimi 37 % študentov. Kljub 
temu pa je uporaba v raziskovalne namene daleč pod rabo v pravno-upravne namene 
(24 : 76 %). Podobno razmerje je ugotovila za vse regionalne arhive v Sloveniji v 
tem obdobju in tudi za Arhiv Republike Slovenije. Nekaj let kasneje Maček (2009) 
podrobneje primerja regionalne arhive v Sloveniji za obdobje 2004-2007. Tudi v tem 
obdobju je razmerje med uporabo v raziskovalne in pravno-upravne namene 
približno 1:3. To primerjavo prikazujemo z opozorilom na vprašanje, ki ga je 
zastavil Mikec Avberšek (2012) glede štetja uporabnikov: šteje za enega obiskovalca 
isti uporabnik tudi, če prihaja vsak dan v letu?  Tovšak (2001) predstavi razmeroma 
velike številke uporabnikov, ki so potrebovali podatke za dokazovanje upravičenosti 
do varstva po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, in hitro naraščanje obiska iz tega 
razloga v obdobju od 1996-2001, ko je prišlo do nekaj iteracij tega zakona. Čeh 
(2001) pa s podrobno analizo podatkov PAM predstavi pravo »sezonskost« dela 
arhivov zaradi zagotavljanja pravic državljanom ob sprejemanju različnih zakonov. 
Po prevzemu arhivskega gradiva propadlih podjetij Metalne, Elektrokovine, 
Špedtransa, Gradisa, Hidromontaže, Jeklotehne, Tama itd. je število vlog o delovni 
dobi naraslo na 570 leta 1996, nekoliko upadlo leta 1999 na 488 in znova zraslo leta 
2000 na 601. Celotna bilanca vlog za pravno-upravne namene se je s 665 leta 1990 
povzpelo na 3.098 leta 1996 in znova nekoliko upadla na 2.290 leta 2000 (Čeh, 
2001). 

Novejše, neobjavljene podatke smo pridobili neposredno od Ministrstva za 
kulturo, in sicer za obdobje 2000-2014. Kažejo, da se število izdanih potrdil, torej 
tudi uporaba v pravno-upravne namene, zmanjšuje. V PAM je največ potrdil izdanih 
leta 2004, to je 2.429. Od tedaj število upada, leta 2014 je znašalo približno dvakrat 
manj, in sicer 1.390. Podobno velja za vse regionalne arhive in državni arhiv. Leta 
2000 je bilo v vseh teh arhivih izdanih 13.443 potrdil. Največ je bilo izdanih leto 
kasneje (2001), in sicer 14.285. Od tedaj število pada in znaša leta 2014 še približno 
tretjino, 4.674. Obraten je trend pri raziskovalni uporabi. Ta v obdobju 2000 do 
2014 rahlo narašča (Sl. 1).  
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Slika 1: Število izdanih potrdil in obiskovalcev v raziskovalne namene v Pokrajinskem arhivu 
Maribor (PAM) ter v vseh regionalnih arhivih Slovenije in Arhivu RS (Skupaj) v obdobju 2000 do 

2014 

Analizirani zahtevki 

Analizirani so bili le zahtevki, za katere je bila zadolžena ena od avtoric. V 
populaciji je bilo 92 zahtevkov. V namensko oblikovan vzorec smo zajeli približno 
vsakega petega. Vzorčenje smo nekoliko prilagajali, da bi zajeli čim več različnih 
vlog. Vzorec zajema 25 vlog iz obdobja 2011 do 2013. Pošiljajo jih ustvarjalci, 
sodišča in odvetniki ter posamezniki v svojem imenu ali v imenu sorodnikov. Vloge 
pošiljajo po običajni in elektronski pošti. Oddajajo jih na predpisanem obrazcu ali 
ne. Motivi ljudi in ustanov za poizvedovanje so zelo različni. V vzorec smo zajeli po 
eno poizvedbo za dokazovanje porekla, zapuščinsko zadevo, rodoslovno raziskavo, 
gradbeni poseg, ugotovitev smrti pogrešane osebe, zgodovinsko raziskavo, dodelitev 
zemljišča, vpis etažne lastnine in dokazovanja vpoklica v nemško vojsko, izgnanstva 
ali internacije. V vzorcu sta bili torej le dve raziskavi, druge so bile poizvedbe za 
pravno-upravne namene.  

Med vprašanji je bilo eno samo administrativno tehničnega tipa (koliko bo 
storitev stala). Največkrat je šlo za iskanje gradiva (13 primerov), sledi iskanje 
podatka (8 primerov) in iskanje dokumenta (4 primeri). Primerov iskanja znanega 
gradiva in nasveta ni bilo, niti ni bilo potrebe po izobraževanju uporabnika. Gre pač 
za specifičen segment gradiva, s katerim dela ena od avtoric, kajti tudi gradivo 
samo omejuje oz. opredeljuje vprašanja, ki se nanj lahko nanašajo in situacije, v 
katerih do vprašanj sploh lahko pride.  

Med poznanimi elementi v vprašanjih pa so se največkrat pojavila imena in 
priimki oseb (19 primerov), kraji njihovega rojstva in bivanja, ter datumi ali le 
letnice rojstva in smrti (po 15 primerov), sledi opredelitev sorodstvenega razmerja 
(14 primerov), nato pa z manjšo pogostostjo še ime dogodka (npr. internacija), z 
datumom ali le letnico in krajem ter opredelitev objekta z naslovom, krajem in 
letnico. Pojavijo se tudi variantne oblike imen, preimenovanja, dekliški priimki, 
opredelitev državljanstva.  
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5 POMEN UGOTOVITEV IZ ANALIZE VPRAŠANJ 

Tipologija vprašanj 

Duff in Johnson (2001) sta ugotovili, da je bilo v njunem vzorcu največ 
zahtevkov za storitve (service request) (27 % od 392) (Slika 2). V vzorcu iz ATK je 
bilo le eno tako vprašanje (od 99), v vzorcu PAM pa nobenega. V vzorcu ATK se 
dvakrat pojavi administrativno-tehnično vprašanje (administrative/directional), v 
vzorcu PAM je eno tako vprašanje, v severnoameriškem pa je takih 11 % vprašanj. 
Iskanje podatka (fact-finding) se pojavi v 10 % vprašanj tujega vzorca, v PAM je 
takih devet od petindvajset vprašanj (36 %), v ATK pa štirje (4 %).  Potrebe za nasvet 
je v tujem vzorcu za 10 %, v obeh domačih arhivih tega sploh ni. V tujem vzorcu je 
17 % (od 392 vprašanj) tipa iskanje gradiva (material-finding), ki pa v obeh domačih 
vzorcih prevladujejo.  V ATK je bilo takih vprašanj 41 (41 %), v PAM pa 13 (52 %). V 
tujem vzorcu ni nobenega vprašanja, ki zadeva zagotavljanje človekovih pravic. V 
vzorcu BIH je bilo takih 41 odstotkov (41 vprašanj), v vzorcu PAM pa 44 odstotkov 
(11 vprašanj).  

 

 

Slika 2: Prikaz tipov vprašanj v vzorcih raziskovalk Duff in Johnson (2001, S Amerika), Arhiva 
Tuzelskega kantona (ATK) in Pokrajinskega arhiva Maribor (PAM) v odstotkih 

Ugotovimo lahko, da se vzorci zelo razlikujejo, kar gotovo vpliva na rezultate. 
Primerjavo je torej treba zelo previdno brati in interpretirati. Zavedati se je tudi 
treba, da sta imeli tako tuji raziskovalki kot tudi mi na razpolago zelo pristranski 
vzorec, za katerega je vprašanje, v kolikšni meri pravilno odraža stanje v populaciji. 
Zanesljiv bi bil le sistematično pripravljen vzorec, ki bi zajemal vsaj 10 odstotkov 
naključno izbranih vprašanj iz vseh slovenskih javnih arhivov. Upamo, da bomo do 
takih podatkov tudi kmalu prišli. Pričujočo raziskavo lahko razumemo kot pilotno 
študijo, na kateri smo se učili osnov in pilili raziskovalno tehniko. 

Elementi vprašanj 

Duff in Johnson (2001) navajata, da so bila vprašanja v njunem vzorcu podana 
z znanimi podatki, tj. imeni, datumi, kraji, vsebino, obliko in dogodkom. To je, kot 
sta ugotovili, tudi skladno z nekaterimi predhodnimi ugotovitvami (Bearmana, 
(1989/89), Gagnon-Arguina (1998) in Collins (1998), vsi po Duff in Johnson (2001)). 
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V vzorcu PAM so imena, časovna in krajevna opredelitev v vseh vprašanjih, v vzorcu 
ATK pa v tretjini vprašanj. Vsebina je v vzorcu ATK pogostejša kot v vzorcu PAM, za 
dogodek pa velja prav obratno. Toda to je to verjetno zaradi značilnosti fonda, ki 
smo ga zajeli v vzorec. Kljub pristranskosti rezultatov zaradi premajhnega vzorca 
pa se kažejo značilnosti, ki smo jih opazili tudi drugje.  

Imena oseb in korporativnih teles so zelo pogosto prisotna v opisih 
knjižničnega gradiva tudi takrat, ko ga ne opisujejo bibliotekarji, temveč ljubitelji, 
ki praviloma ne poznajo pravil bibliografskega dela. Da so imena zelo pomembna 
pri iskanju na spletu, so navedli že Jansen, Spink in Pedersen (2005), in sicer so 
ugotovili, da so uporabniki na spletu iskali ljudi v 49 % poizvedb. Za trgovino, 
zaposlitev, potovanja ali gospodarstvo pa so spraševali v 12 % poizvedb. Slednje 
nujno vključujejo ime korporativnega telesa (npr. trgovine, potovalne agencije, 
letalskega prevoznika, hotela, podjetja) in kraja. Skupaj bi torej imena oseb in 
korporativnih teles zajela nad polovico poizvedb. Podobno se je pokazalo v raziskavi 
ene od avtoric, ko jo je zanimalo, kaj se ljudem zdi potrebno napisati o različnih 
informacijskih objektih (knjigah, filmih, osebnih ciljih, zanimivih spletnih straneh) 
v različnih družabnih omrežjih in kako se to ujema z Univerzalno decimalno 
klasifikacijo (Šauperl, 2010). V tistih omrežjih, ki so bolj vezana na knjige (npr. 
LibraryThing na https://www.librarything.com/), se imena pojavljajo v 15-25 
odstotkih oznak (tagov), tj. besed, ki so jih ljudje izbrali za opis. Na omrežjih, ki so 
bolj usmerjena na spletne vire, torej ne nujno tudi knjižnično gradivo (npr. Delicious 
na https://delicious.com/), pa štiri do osem odstotkov. Raznolikost zapisa imena 
tako v raziskavi iz leta 2010 kot v raziskavi v ATK in PAM za pričujoči prispevek pa 
je opozorila na problem, ki je za uporabnike na spletu lahko nerešljiv, če ni 
nekakšne pomoči. Pomoč lahko pride v obliki predloga “ste morda mislili” ali v obliki 
normativne datoteke, kot je slovenska CONOR. Prvi primer rešuje npr. Google z 
računanjem podobnosti besede (slika 3).  

 

 

Slika 3: Pomoč Googla pri iskanju imena angleškega pisatelja Terryja Pratchetta, ko ne 
poznamo pravilnega zapisa priimka 

 

Drugi primer je COBISS, uporabniku pomaga le z množico imen, ki so jih 
bibliotekarji prepisali iz knjižničnega gradiva v normativno datoteko (Slika 4). 
Vendar moramo v tem primeru pregledati vse zapise, da bi ugotovili, kje je France  
Bevk dejansko podpisan s psevdonimom Pavle Sedmak. Lahko pa se zgodi, da tega 
imena sploh ne uporablja v nobeni od priklicanih knjig. 
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Slika 4: Iskanje z enim od Bevkovih psevdonimov prikliče vsa njegova dela 

 

6 VARIANTNA IMENA 

Kot smo že napisali, smo pri pregledu zahtevkov ugotovili, da ljudje sprašujejo 
po različnih variantah imen oseb, korporativnih teles in družin. To se dogaja iz 
mnogih razlogov: na tem območju živijo številni narodi, etnične skupnosti in 
jezikovne skupine. Tu so se v zgodovini večkrat spremenile državne meje, kar je 
pomenilo tudi spremembo uradnega jezika in različen način zapisa, morda celo 
preimenovanje ljudi. Lahko pa gre tudi za bolj osebne razloge, kot so želja po 
prikritju prave identitete ali zakonska zveza. Vprašanje je, ali se običajni uporabnik 
zaveda, da je ime njegove prababice lahko zapisano kot Charlotte ali Lotti. 
Vprašanje je, ali ve, da iskanega imena niso zapisali Štokovac, temveč Stoccovaz. 
Arhivisti bodo na take “malenkosti” takoj pomislil. “Vsemogočni” računalnik pa tega 
brez posebne arhivistove in programerjeve predpriprave ne bo mogel uporabniku 
prikazati.  

Mednarodni standard za arhivski normativni zapis o ustvarjalcih arhivskega 
gradiva: korporativnih telesih, fizičnih osebah in družinah1 (International standard 
archival authority records for corporate bodies, persons and families, 2004) je 
namenjen propravljanju normativnih zapisov za imena oseb, korporativnih teles in 
družin v arhivskem okolju. Prinaša splošna pravila in standardizirani arhivski opis. 
Strukturiran je v štiri elemente, od katerih je prvi namenjen identifikaciji, drugi 

                                                 
1  Zavedamo se, da je uradni slovenski prevod naslova standarda Mednarodni standard za arhivski zapis o pravnih 

osebah, fizičnih osebah in družinah. Vendar to ni dobra odločitev. Izraz »corporate bodies« se namreč 
uporablja tudi v bibliotekarstvu v istem smislu in se prevaja kot »korporativna telesa«. Sam izraz 
»korporativna telesa« je jezikovno morda res problematičen, je pa izrazito strokovni izraz z dolgo 
veljavnostjo. Uporablja se vsaj od objave katalogizacijskega pravilnika Eve Verone v 80-ih letih 20. st. in ni 
omejen na pravne osebe. Ni namreč nujno, da je ustvarjalec knjižničnega ali arhivskega gradiva samostojna 
pravna oseba. Na problematičnost prevoda v »pravne osebe« pa so opozarjali že Novak (2007) ter Semlič Rajh 
in Šauperl (2009). 
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opisu, tretji povezovanju in četrti nadzoru. V območju identifikacije predvideva 
različne oblike poimenovanja, in sicer: 

 normativno obliko, ki se oblikuje po nacionalnih pravilih: v bibliotekarstvu 
je nacionalni pravilnik Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga 
Eve Verone, v arhivistiki pa ga še ni; 

 vzporedne oblike imen, kamor bi lahko šteli dvojezična imena, npr. 
Pokrajinski arhiv Koper = Archivio regionale di Capodistria; 

 standardizirane oblike imen, oblikovane po drugih pravilih, kamor bi lahko 
šteli npr. slovenski in angleški zapis imena Čajkovski oz. Tchaikovsky, in  

 različne druge oblike imen, npr.: akronimi, spremembe imena skozi čas, 
psevdonimi, dekliški priimki, plemiški in akademski naslovi, 
identifikacijske oz. registrske številke itd. 

Poleg bogate palete različnih imen pa normativni zapis za ime določene osebe, 
korporativnega telesa ali družine v območju opisa dobi še podatke o času obstoja, 
historiatu, povezanih krajih, pravnem položaju, funkcijah, poklicih in dejavnostih, 
notranji strukturi korporativnih teles oz. genealogiji oseb in družin ter tudi splošne 
opombe. V območju opisa odnosov pa se povezuje z drugimi zapisi za osebe, 
korporativna telesa in družine. Kategorije odnosov pa so lahko: 

 hierarhični, npr. med Ministrstvom za kulturo in Arhivom RS, 

 časovni, npr. med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (2013-) 
ter Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (2000-2004), ali Državno 
založbo Slovenije in DZS d. d., 

 družinski, npr. med starši in otroci, ter 

 asociativni, npr. med soavtorji tega članka ali termami Radenci in Banovci 
kot enotama iste korporacije Sava hoteli in turizem. 

V tem standardu je torej množica podatkov, ki jih v normativni zapis 
shranjujemo zato, da bo sistem lahko tudi uporabnika, ki išče sam in prek spleta, 
opozoril na variantna imena in njihove značilnosti. Tako bi se tudi uporabnik, ki se 
prej ni zavedal pestrosti, morda le na podlagi ponujenih podatkov že lahko odločil 
za pravo osebo, korporativno telo ali družino.  

Vloge oz. vrsto avtorja smo bibliotekarji na mednarodni ravni poenotili v 
formatu UNIMARC/B (mednarodnem formatu za izmenjavo bibliografskih podatkov) 
s kodo za vrsto avtorstva (uporabljena tudi v slovenskem formatu COMARC/B za 
sistem COBISS). To je številčni podatek, ki se doda v polju z avtorjevim imenom 
zato, da se določi vlogo osebe  pri nastanku intelektualne ali umetniške vsebine dela 
(Sliki 5 in 6).  
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Slika 5: Vpogled v seznam kod za vrsto avtorstva v formatu COMARC/B 

 

 

 

Slika 6: Podatek o vrsti avtorstva v polju z ustvarjalčevim imenom v kataložnem zapisu 
formata COMARC/B 
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Morda bi bilo na tak način mogoče izkoristiti tudi podatke, ki jih ISAAR (CPF) 
že ponuja, ali jih celo dopolniti. Gre za to, da ISAAR (CPF) ne opredeljuje natančno 
odnosov med osebami, družinami in korporativnimi telesi, čeprav te odnose 
nedvomno opisuje v območju identifikacije in v območju opisa. ISDF je namenjen 
prav temu, in sicer so ti podatki v opisu vrste odnosa (6.2 Nature of relationship). 
Prav gotovo pa bi bilo mogoče vsaj nekaj odnosov mednarodno standardizirati po 
vzorcu, prikazanem na Sliki 5. Zapisi, ki bi predvidevali točnejšo strukturo in kodirali 
(šifrirali) vsebino, bi bili verjetno doslednejši in med seboj enotnejši, ker bi bilo 
manj prepuščenega arhivistovi ustvarjalnosti in navdihu. Ta ustvarjalnost namreč 
lahko niha z arhivistovo pozornostjo na ene ali druge podatke. Lahko bi nekatere 
podatke danes zapisal, ker se je na to spomnil, jutri pa bo morda pozoren na neke 
druge podatke in na vrsto podatkov iz prvega dne pozabil. Ta ustvarjalnost je seveda 
lahko tudi objektivno omejena z dostopnimi podatki in subjektivno omejena z 
razpoložljivim časom, pozornostjo in drugimi omejitvami. 

Zavedamo se, da gre za problematiko, ki jo bo potrebno na nek način v 
prihodnje še načeti. Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da ti odnosi v arhivistiki 
niso statični, ampak spremenljivi, saj tudi te odnose postavljamo v kontekst, se 
pravi v prostor in čas. Če rečemo takole: vloga avtorja nekoč in njegova vloga danes 
sta vsebinsko bolj ali manj enaki. Če pa primerjamo vlogo npr. uradnika nekoč in 
njegovo vlogo danes pa vidimo, da se je le-ta sčasoma preminjala in ni več enaka. 
Mogoče bi bilo smiselno uporabiti nekatere možnosti, ki jih opredeljuje ISDF, in jih 
prilagoditi fizičnim osebam. 

 

7 ZAKLJUČEK 

V uvodu smo ugotovili, da ne moremo več prezreti podatkov, ki kažejo, da 
samostojna uporaba prek spleta dostopnih digitalnih zbirk arhivskih podatkov 
narašča. Ne moremo pa tudi mimo dejstva, da so uporabniki pri tem verjetno precej 
nebogljeni in neuspešni. Če sodimo po ugotovitvah obsežnih pregledov literature o 
raziskovanju uporabnikov informacijskih sistemov, npr. Karen Markey (2007) in 
Case-a (2008), je njihova skupna značilnost delo “po liniji najmanjšega odpora”: 
ljudje niso vztrajni, če odgovora ne dobijo takoj, odnehajo. Če odgovora ni na 
prvem zaslonu, je le malo možnosti, da bodo pogledali na drugi zaslon itd. Vprašali 
smo se, ali vemo, kako uporabniki iščejo v podatkovnih zbirk arhivov, ki so prosto 
dostopne na spletu.  

Začeli smo s predstavitvijo raziskave Wendy M. Duff in Catherine A. Johnson 
(2001), ki sta analizirali 375 vprašanj, poslanih po elektronski pošti arhivom v ZDA 
in Kanadi leta 1999. Sledili smo tam predstavljeni metodi in upali, da bomo lahko 
naredili mednarodno primerjavo. Sklepali smo tudi, da so vprašanja, ki jih 
uporabniki naslavljajo na arhivista v arhivu in na prosto dostopno spletno zbirko, 
približno enaka. 

V analizi vrste vprašanj smo ugotovili, da so se vprašanja iz naših vzorcev in 
severnoameriškega po tipologiji zelo razlikovala. Medtem ko je bilo v tujem vzorcu  
največ zahtevkov za storitve (service request) (27 % od 392), teh v obeh domačih 
praktično ni. V domačih prevladujejo vprašanja tipa iskanje gradiva (material-
finding), v ATK je bilo takih vprašanj 41 (41 %), v PAM 13 (52 %) v tujem vzorcu pa 
le 17 % (od 392 vprašanj). V tujem vzorcu ni nobenega vprašanja, ki zadeva 
zagotavljanje človekovih pravic. V vzorcu BIH je bilo takih 41 odstotkov (41 
vprašanj), v vzorcu PAM pa 44 odstotkov (11 vprašanj). To zelo verjetno pomeni, da 
bo mogoče digitalne zbirke arhivskega gradiva nameniti predvsem raziskovalcem, ki 
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pa tvorijo manjši delež uporabnikov. Pa še tu bodo težave zaradi varovanja osebnih 
podatkov. Večjega deleža uporabniških vprašanj, to je vprašanj za pravno-upravne 
namene, uporabniki ne bodo mogli razrešiti sami. To bodo še naprej počeli arhivisti 
po običajni poti. Digitalizacija tega gradiva bi bila nedvomno dobrodošla zato, da bi 
bilo arhivistovo delo olajšano in da bi arhivisti uporabniku lahko zagotovili zanesljiv 
odgovor. 

Analizo smo nadaljevali z ugotavljanjem elementov, s katerimi uporabniki 
oblikujejo svoje zahtevke. Duff in Johnson (2001) navajata, da so bila vprašanja v 
njunem vzorcu podana z imeni, datumi, kraji, vsebino, obliko in dogodkom. V vzorcu 
PAM so imena, časovna in krajevna opredelitev v vseh vprašanjih, v vzorcu ATK pa 
v tretjini vprašanj. Prav pri tej analizi podatkov smo naleteli na pojav, ki je običajen 
tudi v drugih informacijskih sistemih, in sicer na problem različnega zapisovanja 
imen oseb. Na tej osnovi smo ugotovili, da smo prav arhivisti naredili največji korak 
k podrobnemu predstavljanju imen oseb, korporativnih teles in družin. Bi pa tudi 
ISAAR (CPF) morda lahko dopolnili s »šifrantom« odnosov med osebami, družinami 
in korporativnimi telesi po zgledu kod za vrsto avtorstva iz knjižničnih katalogov.  
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SUMMARY 

Alenka ŠAUPERL*, Polona VILAR**, Maja ŽUMER***, Zdenka SEMLIČ 
RAJH****, Izet ŠABOTIĆ*****, Selma ISIĆ******, Hatidža FETAHAGIĆ*******, 
Sead SELIMOVIĆ********, Omer ZULIĆ********* 

ARCHIVES USERS' QUESTIONS 
Types and Elements 

Previous research reports have shown that frequency of users access to online 
archival collections is rising. It also shows that users face many obstacles and may 
frequently fail to obtain the desired information. We know from the researchers in 
library and information systems, e.g. Markey (2007) and Case (2008) that users tend 
to follow the principle of least effort. If the system does not give expected 
information instantly, the user will abandon search and never return to the site. If 
we want to prevent this, we need to know and understand user needs and questions 
or requests. Knowledge about these questions should guide the development of 
collections available on the Web. This knowledge may come from transaction logs 
(such as the one presented in Semlič Rajh (2016) or by studying the requests 
addressed to the archives, as in our example from the Archives of Tuzla Kanton and 
Regional Archives Maribor.   

We followed the method presented by Wendy M. Duff and Catherine A. 
Johnson (2001), who analysed 375 questions sent by email to archives of the United 
States and Canada in 1999.  We developed two samples: The Maribor sample 
consisted of 25 questions of 92 posed to one of the authors in the period from 2011 
to 2013. The Tuzla sample consisted of 99 questions, selected from 590 received in 
2014. 

Our results show that types of questions are similar in Slovenia and Bosnia and 
Herzegovina, but these two in both regions are quite different. There were 27% 
service requests in the American sample but none in our samples. In our samples 
material-finding questions dominate with 41% in Tuzla and 52% in Maribor, while in 
the American sample no such question was found. Similarly no question regarding 
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protection of human rights was found in the American sample, while there were 41% 
such questions in Tuzla and 44% in Maribor. This likely means that digital collections 
of archival material will be available to a relatively small number of researchers. 
Although the number of researchers as users is slowly rising in Slovenia, it still 
comprises only 1/4 to 1/3 of all users. The larger share hold questions for legal and 
administrative purposes. These questions will continue to require archivists' 
individual work with the user. Digitization of archival material will therefore likely 
be mostly of use to the archivists themselves.   

We continued our research by looking at the information given in the users' 
questions. Duff and Johnson (2001) show that questions in their sample were posed 
by stating names of persons, dates, places, topics, genre and events. Every question 
in the Maribor sample contained personal names, dates and places, while only one 
third of Tuzla sample contained this particular element. During this analysis we 
noticed differences in written forms of names and thought of obstacles in searching 
that might be overcome by name authority control. We then turned to ISAAR (CPF) 
and UNIMARC and noticed that these documents offer different options for 
developing authority data in archival collections and finding aids. Although 
ISAAR(CPF) is most detailed, it is not sufficient. Roles of persons, which can also 
help with name disambiguation, could also be standardised as are author roles in 
UNIMARC. We suggest that ISAAR (CPF) could be enhanced by providing a 
standardized list of functions for personal names.  

 


