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Izvleček  

Avtorica se osredotoča na vsebino arhivskih popisov in drugih pripomočkov za uporabo, navaja njihove 
teoretične in zakonske osnove, vmes pa podaja tudi svoje ugotovitve in izkušnje pri popisovanju oz. 
raziskovanju na podlagi arhivskih popisov. Ugotavlja, da se je arhivistika danes spremenila v osnovi, 
saj se ne ukvarja več samo z arhivskim gradivom, pač pa vse bolj z dokumentarnim gradivom. Poišče 
vzroke za to in ugotavlja posledice, od katerih so glavni: znanstveno obdelavo arhivskega gradiva je 
zamenjalo proučevanje dokumentarnega gradiva kot bodočega podatkovnega vira, bolj kot z 
uporabniki gradiva se arhivisti ukvarjajo z njihovimi ustvarjalci. Posledice so vidne tudi pri arhivskih 
popisih, posebej tistih, ki so narejeni v slovenskem »uradnem« računalniškem programu scopeArchiv.  

Ključne besede: 

arhivistika, dokumentarno gradivo, arhivski popisi, pripomočki za uporabo arhivskega gradiva, 
arhivski projekti  

Abstract: 

Description of Archives’ Content and Creation of Special Finding Aids for Scientific Use 

The author is focusing on the content of archival descriptions and other finding aids, listing their 
theoretical and legal grounds. In addition, she is also stating her findings and experiences with 
archival description. She is noting that the Slovenian archival science has changed in its base; it no 
longer deals with just archives, but more and more with records. The author finds the causes for the 
changes and their consequences.The scientific managing of archives has been consequently exchanged 
for processing records as future database sources. Also, archivists deal more with creators than with 
the users. The consequences can also be seen in archival descriptions, especially in those made with 
the Slovenian “official” software scopeArchiv.  
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1  UVOD 

Slovenska arhivistika se je v zadnjih tridesetih letih, predvsem pa od začetkov 
elektronskega poslovanja v državni upravi in vpeljave varstva elektronskega 
dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivsko zakonodajo, v svoji osnovi 
spremenila bolj kot druge sorodne stroke, npr. muzejska ali knjižničarska. Medtem 
ko je predmet obravnave teh dveh ostal enak, se arhivistika vedno bolj odmika od 
arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika na področje dokumentarnega gradiva 
kot bodočega podatkovnega vira za zagotavljanje pravnega interesa pravnih in 
fizičnih oseb. Arhivisti smo znanstveno obdelavo gradiva zamenjali s proučevanjem 
klasifikacijskih načrtov in notranjih pravil, bolj kot z uporabniki gradiva, njihovimi 
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željami in potrebami se ukvarjamo z ustvarjalci in njihovim pisarniškim 
poslovanjem.1  

Spremenili so se tudi arhivski popisi in pripomočki za znanstveno uporabo 
arhivskega gradiva. Popisi arhivskega gradiva v javnih arhivih dajejo vedno manj 
informacij o vsebini gradiva, vedno več je tehničnih podatkov in podatkov o 
podatkih, pri čemer pa je že dr. Vilfan pred več kot štiridesetimi leti zagovarjal 
načelo, da moramo pri popisovanju glavno pozornost usmeriti na produkte 
popisovanja, ne pa na popisovanje samo (Žontar, 2012).  

Predvsem pa arhivskih popisov niti strokovno niti znanstveno ne 
nadgrajujemo, prav tako jih v različnih arhivih ne izdelujemo enotno. To je 
pripeljalo med drugim do tega, da danes težje konkuriramo sorodnim inštitucijam 
in težje dokazujemo, da smo tudi arhivi znanstvene ustanove. Arhivski pripomočki 
namreč pomenijo »dodano vrednost« arhivskega strokovnega dela in so dokaz, da 
arhivsko gradivo tudi znanstveno obravnavamo.    

Prispevek sem utemeljila na dejstvu, da te spremembe ne koristijo niti  
arhivistiki kot stroki niti (znanstvenim) uporabnikom arhivskega gradiva.  

 
2 ARHIVSKI POPISI  

Tisti, ki sami raziskujemo po arhivskem gradivu, lažje tudi ugotavljamo 
napake v popisih. Po mojih izkušnjah so najpogostejše naslednje:  

 naslov popisne enote ne ustreza vsebini in je lahko celo zavajajoč, 

 leto nastanka gradiva ni enako letu, na katerega se nanaša vsebina 
gradiva, slednje pa pri vsebini običajno ni navedeno,  

 vsebina (vrste dokumentov) navadno ni izpostavljena, prav tako manjkajo 
opombe (poudarki) o vsebinskih ali oblikovnih zanimivostih v gradivu.  

Seveda ne gre za to, da bi arhivisti uslužno opravili večino raziskovalnega dela 
namesto znanstvenikov, toda uporabniki – ne le znanstveni – v informacijski dobi od 
nas zahtevajo bistveno več, kot so v preteklosti. Predvsem pravilno in natančno 
informacijo o gradivu. Tudi večja količina gradiva in njegova pogostejša uporaba 
narekujeta specifične pripomočke za uporabo. Zato se danes pojavlja tendenca, da 
se gradivo čim bolj natančno in strokovno popiše že pred prevzemom v arhiv oz. da 
se tako vsaj uredi, popis pa se lahko dopolnjuje tudi pozneje. Seveda to velja za 
gradivo na klasičnih nosilcih. Vendar delavci na terenu, kljub izobraževanju in 
strokovnim navodilom s strani arhiva, svojega dela ne opravijo vedno dobro, v 
pomanjkanju časa so površni, obenem pa od njih ne moremo vedno pričakovati, da 
popišejo več elementov, kot predvideva minimum (3).  

Druge značilnosti sodobnih popisov arhivskega gradiva so:  

 zaradi razlik pri valorizaciji arhivskega gradiva so med arhivi tudi razlike v 
popisovanju arhivskega gradiva;  

                                                 
1  Jože Žontar je leta 1980 zapisal: »… da uporabljamo izraz arhivsko gradivo le za tiste zapise, ki imajo pomen 

kot kulturna dediščina, za razliko od nekaterih zapisov, ki imajo dolgotrajen ali celo trajen pomen za 
razne operativne potrebe« (Žontar, 1980). V srednjeročnem načrtu slovenske arhivske službe 1981–1985 je 
bilo navedeno, da »arhiv nima dolžnosti do gradiva, ki ima zgolj operativni pomen, če ga še ni prevzel. 
Obveznosti arhiva do gradiva ustvarjalcev se nanašajo le na tisti del gradiva, ki ga je treba varovati kot 
kulturno dediščino.« (Arhivi, 1980).  
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 razlike v popisovanju nastajajo tudi zaradi prevelike samostojnosti 
arhivistov in njihove možnosti izbire elementov popisa (gl. še Zajšek, 
2012); 

 popisujejo se elementi, ki nimajo vrednosti za uporabnike; čeprav izhajajo 
iz sprejetih mednarodnih standardov, bi morali po mojem mnenju 
posamezne elemente nadgraditi oz. dopolniti;  

 vse manjša je produkcija inventarjev in specialnejših arhivskih popisov, 
medtem ko se – kljub digitalni dobi – še naprej spodbujajo klasične objave 
arhivskih vodnikov po fondih in zbirkah posameznih arhivov.  

 Najprej bi izpostavila potrebo po spremembi odnosa stroke do izdajanja 
vodnikov po arhivih. Posodobiti bi morali predvsem navodilo iz 80. let prejšnjega 
stoletja, namreč da je potrebno »vodnike objavljati po potrebi na vsakih 5 do 10 
let, kar je odvisno od novih prevzemov in strokovne obdelave gradiva. Dilema, ali 
vedno objavljati nove vodnike ali uporabljati metodo objavljanja dodatkov k 
staremu, je tehnične narave in prepuščena arhivom, da izberejo zase 
najprimernejšo obliko objavljanja.« (Drnovšek, 1980). 

Ker je vodnik »prikaz rezultata dela vsakega arhiva, saj nas informira o tem, 
kaj hrani določeni arhiv, o stopnji strokovne obdelanosti gradiva in s tem o stopnji 
dostopnosti gradiva v najširšem pomenu besede, kar pa je osnovna zahteva 
uporabnikov« (Drnovšek, 1980), je povsem neekonomično, da bi vsakih nekaj let 
arhivi izdali nove vodnike. Poleg tega, da bi postali zastareli, še preden bi jih 
natisnili, jih tudi nihče več ne bi uporabljal kot pripomočke za iskanje podatkov o 
gradivu in njegovi urejenosti, o ustvarjalcih gradiva in dostopnosti – kar je njegovo 
osnovno poslanstvo. Te podatke uporabniki iščejo danes po medmrežju, dobijo jih 
hitro in brezplačno. Če so seveda dostopni.  

Zato mora biti prioriteta slovenskih arhivov, da uporabnikom čim prej 
ponudimo podatke iz našega skupnega in strokovno poenotenega informacijskega 
sistema.  

 

3 ARHIVSKI PRIPOMOČKI  

V zgodnejšem obdobju razvoja slovenske arhivistike je bila razlika med 
pripomočki kot sredstvi za uporabo arhivskega gradiva in arhivskimi popisi v tem, 
da se pripomočki niso ozirali na strukturo arhivskega gradiva (Žontar, 2012). V 70-ih 
letih je skupina arhivskih strokovnjakov, med katerimi je bil tudi dr. Sergij Vilfan, 
objavila prispevek, ki je temeljil na analizi podatkov 37-ih držav, ki so odgovarjale 
na poslani vprašalnik. Anketa se je nanašala na arhivske pripomočke za znanstveno 
uporabo (Biljan, Vilfan, Milošević, 1973). Ugotovitve, zanimive z vidika obravnavane 
teme, so:   

 med državami ni toliko razlik med vrstami pripomočkov, kot so razlike v 
poimenovanju le-teh (terminologija); 

 glavni pripomočki za uporabo nastajajo v arhivu (gradivo je le v redkih 
primerih natančneje popisano, preden so ga prevzeli v arhiv); 

 pripomočki za znanstveno uporabo se razlikujejo od pripomočkov za 
uporabo v upravne namene;  
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 ugotovili so, da raziskovalca ne zanima struktura gradiva, pač pa 
vsebina; glede na to je treba gradivo tudi ustrezno (vsebinsko) 
popisati.  

Od 90-ih let štejemo med pripomočke za uporabo tudi arhivske popise. V 
praksi pa so znanstveni pripomočki še vedno nekakšna »nadgradnja« arhivskih 
popisov, ker so (bi morali biti) dejansko neodvisni od ureditve arhivskega gradiva in 
ker je njihov osnovni namen dati informacijo o vrsti in vsebini gradiva. Prilagojeni 
morajo biti tako vrsti gradiva kot tudi uporabnikom, za katere je potrebno najprej 
ugotoviti, katere informacije o gradivu potrebujejo. Jasno je, da bi morali za 
različne vrste gradiva izdelovati različne pripomočke. Zanimivejši, a danes na žalost 
redkeje zastopani pripomočki so:  

 TEMATSKI VODNIKI kot pregledi nad gradivom posameznih zgodovinskih 
obdobij (npr. francoska okupacija slovenskih dežel), strokovnih področij 
(zasebno šolstvo v 19. stoletju, arhitektura v Ljubljani v 18. stoletju ipd.), 
oseb (npr. Jože Plečnik v gradivu ZAL) ipd.,2  

 GLOSARJI s predstavitvami in prevodi različnih skupin pojmov (npr. glosar 
starejših poklicev), 

 INDEKSI kot kazala (imen, pojmov) oz. pripomočki, ki nas vodijo 
neposredno do podatkov v arhivskem gradivu (Žontar, 2012), 

 ŠEMATIZMI oz. IMENIKI kot popisi oz. pregledi ustanov na določenem 
območju oz. v določenem obdobju (npr. Gulić, Validžić, 2015). 

Ti pripomočki sicer niso nobena novost, obstajajo tudi še druge vrste.3 V 
preteklosti je samo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana (ZAL) nastalo nekaj 
znanstvenih monografij, ki so temeljile na arhivskih pripomočkih, npr. Valenčičeva 
knjiga ljubljanskih uličnih imen ali pa Fabjančičeva knjiga hiš in seznam ljubljanskih 
sodnikov in županov. Vse ima še danes precejšnjo znanstveno vrednost.  

Izdelave arhivskih pripomočkov bi se morali lotiti načrtno in dogovorno vsaj 
na nivoju posameznih arhivov, če že ne na nivoju vseh slovenskih javnih arhivov. 
Najprej bi morali določiti vsebine oz. tematiko, vrste gradiva ipd., nato pa izdelati 
kriterije ter natančna navodila za evidentiranje podatkov. Baze podatkov (»banke«, 
če želite), ki bi na ta način nastale, bi bili arhivski »znanstveni dosežki.«   

Danes se lahko takšnih projektov lotevamo bistveno drugače kot v preteklosti. 
Imamo nova orodja, nova znanja, obenem pa nam zmanjkuje časa za raziskovanje 
arhivskega gradiva. Iz teh prednosti in omejitve lahko potegnemo model arhivskih 
znanstvenih projektov, ki bi imel naslednje značilnosti:  

 več projektov poteka istočasno,  

 arhivisti so seznanjeni z vsemi projekti, tako da lahko – poleg osnovne 
skupine sodelujočih – tudi drugi prispevajo podatke, ki jih naključno 
najdejo v arhivskega gradiva,  

 za vsak projekt se določijo vrste podatkov, ki se vpisujejo v vsem dostopne 
(intranetne) obrazce, 

                                                 
2  S tematskimi raziskavami arhivskega gradiva so se ukvarjali npr. na Ptuju – trgovina z vinom od 19. stoletja 

do sodobnosti (Oblak, Hernja Masten, Šamperl Purg, 1981). 
3  Mednje lahko štejemo še sezname okrajšav, konkordance mer in denarja, regeste listin … 
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 posamezen projekt poteka vsaj pet let.  

Poleg terminskega načrta in enotnega vodenja bi morali sproti preverjati tudi 
doseganje vmesnih ciljev. Uspeh takšnih projektov bi bil premo sorazmeren s 
časovnim obdobjem, v katerem bi potekali.  

Seveda pogosto ne moremo predvideti, kakšne bodo potrebe uporabnikov v 
prihodnje (tako je bilo npr. pri popisih vojne škode), lahko pa analiziramo uporabo 
gradiva in določimo prioritete. Lahko upoštevamo tudi pomembnejše obletnice, 
praznovanja, napovedane dogodke ipd. Z izdelavo vsaj srednjeročnih delovnih 
načrtov bi lahko vodstva arhivov začela z osnovnimi koraki v to smer. Tako bi morali 
npr. z evidentiranjem gradiva, ki se nanaša na prvo svetovno vojno, začeti vsaj leta 
2004, ne pa 2014. Na ta način bi res lahko zajeli večino kategorij gradiva in vsaj 
nakazali podatke, ki se skrivajo tudi v takšnih fondih, kjer jih ne bi pričakovali. 
Takšen vodnik bi bil vsekakor pomemben poklon slovenskih arhivov spominu na prvo 
vojno.  

 

4 POPISOVANJA ARHIVSKEGA GRADIVA NEKOČ IN DANES 

Preden nadaljujem z analizo arhivskih popisov in pripomočkov za uporabo 
arhivskega gradiva, bi se rada malce ozrla v zgodovino. Kdo in kako je v preteklosti 
narekoval znanstveno obdelavo arhivskega gradiva ter izdelavo produktov 
popisovanj in sredstev za uporabo? Slovenska arhivistika se je od druge svetovne 
vojne, ko je izšla iz pomožne zgodovinske vede v samostojno, še dolga leta 
naslanjala predvsem na smernice, ki ji jih je dajalo zgodovinopisje. Kar ni 
presenetljivo, saj ima arhivsko gradivo še danes največji pomen za proučevanje 
preteklosti oz. ugotavljanje zgodovinskih in drugih dejstev iz preteklosti. Pri tem 
pa so bili arhivisti tudi samoiniciativni, predvsem kar se tiče izdajanja virov, 
vodnikov in inventarjev. Vseskozi so skupaj z zgodovinarji pisali in referirali 
prispevke na temo urejanja in popisovanja arhivskega gradiva. Zgodovinarji so 
podajali svoje izkušnje, želje in ugotovitve v zvezi z dostopnostjo in urejenostjo 
arhivskega gradiva (gl. Arhivi 1978, št. 1). Oba arhivska znanstvena časopisa, 
jugoslovanski Arhivist in pozneje slovenski Arhivi, sta se precej ukvarjala z vrstami 
in formami znanstvenih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva. Že tedaj se je 
izpostavila potreba po enotnem načinu urejanja in popisovanja arhivskega gradiva. 

O usklajenem delovanju arhivistov in zgodovinarjev je pisal dr. Bogo 
Grafenauer (1979), ki je omenil skupne načrte in že nekatere uspešno izvedene 
projekte.4 Omenil pa je, da se je ob koncu 60-ih let pojavilo tudi že »rahlo 
razhajanje med željami zgodovinarjev in sodbo arhivarjev« glede na dejanske 
možnosti podrobnega evidentiranja.  

Pri tem je potrebno vedeti, da je do začetka 80-ih let v slovenski arhivistiki 
prevladovalo prepričanje, da idealna ureditev arhivskega fonda edina omogoča 
optimalno dostopnost in uporabo arhivskega gradiva. Šele tedaj so s pomočjo 
spoznanj dokumentalistike priznali, da je takšna ureditev utopična, in se začeli 
intenzivneje ukvarjati s pripomočki, ki bi na enostavnejši način omogočili 
dostopnost do gradiva in njegovo uporabo (Žontar, 1980). Do tedaj so gradivo v 
glavnem uporabljali s pomočjo registraturnih planov, delovodnikov in drugih 

                                                 
4  Povzel je programe in večje načrte slovenskega zgodovinopisja od povojnih let dalje ter ob tem izpostavil tri 

večje naloge, ki so bile v tesni povezavi z arhivi in delom arhivistov: 1. popis določenih vrst virov; 2. fontološke 
(viroslovne) obravnave nekaterih posebej pomembnih skupnih virov; 3. zbiranje virov in obravnavo nekaterih 
vprašanj, ki jih je najlaže rešiti v arhivu. 
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evidenc, ki so jih prevzeli skupaj z gradivom. Le starejše gradivo so popisovali tudi 
na nižjih nivojih – arhivskih enotah. V arhive pa ni prihajalo le sorazmerno dobro 
urejeno gradivo uprave, pač pa tudi gradivo drugih dejavnosti. Bilo ga je vedno več, 
določene kategorije so bile tudi precej v uporabi. V praksi so arhivisti že kmalu 
naleteli na problem, kako popisati raznovrstno gradivo, da bo omogočena tudi 
njegova optimalna in hitra uporaba.  

V ta namen je bil predviden »priročnik o urejanju, popisovanju in izdelavi 
pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva. Pri tem nam je vzor tudi učbenik 
Johannesa Papritza Archivwissenschaft. Za naslednja leta načrtujemo še priročnik 
o razvoju vrst dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva (od 16. stoletja do 
današnjega časa). Ti načrti ponazarjajo tudi neposredno povezanost arhivske 
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti,« je zapisal dr. Jože Žontar (Žontar, 
1989-1).  

Nekateri so pri urejanju arhivskega gradiva prišli do rešitev, ki niso več bile 
vezane le na ureditev gradiva, pač pa so izpostavljale informacije, ki jih uporabniki 
potrebujejo. Omogočale so celo nastanek baz podatkov na nivoju arhiva.5 A v 
ospredju je bilo še vedno vprašanje »ali ima tovrstno gradivo takšen pomen za 
kulturo in znanost, za raziskovanja, da opravičimo napore, ki bodo pri popisovanju 
obsežnega gradiva morali biti vloženi« (Šuštar, 1986). 

Na osnovi Zakona o naravni in kulturni dediščini iz leta 1980 je osem let 
pozneje nastal Pravilnik o strokovni obdelavi in izdelavi pripomočkov za raziskave 
arhivskega gradiva. Ta je prvič ločeno obravnaval urejanje od popisovanja 
arhivskega gradiva. Urejanje je temeljilo na dveh glavnih načelih, provenienci in 
prvotni ureditvi, pri popisovanju pa je pravilnik določil arhivsko enoto kot osnovno 
enoto popisa.6 To naj bi popisali s kratkim opisom in s pojmi. Opis vsebine naj bi se 
ravnal po vrsti enote, izhajati bi moral iz funkcij oz. nalog ustvarjalca arhivskega 
gradiva. Popis je bil lahko (če je bilo potrebno) tudi bolj podroben oz. je označeval 
posamezne vrste arhivskega gradiva, s tem da je navajal tudi druge vsebine 
arhivskih enot oz. posamezne dokumente v enoti.  

Določene vrste arhivskega gradiva so bile lahko popisane tudi s podatki o 
izdajatelju, znakih in zaznamkih na dokumentu in z zunanjimi značilnostmi gradiva. 
Ta pravilnik je govoril o arhivskih popisih, ki so nastajali v arhivu. Tiste, ki so nastali 
kot rezultat ureditve gradiva, preden je bilo to prevzeto v arhiv, pa je obravnaval 
drug pravilnik,7 zanj so uporabljali tudi drug izraz: »seznam arhivskega gradiva« 
(Žontar, 1988) oz. krajše »prevzemni seznam«. 

V praksi sta bila urejanje in popisovanje še vedno enoten proces, zato je bil 
popis pogosto le prikaz ureditve fonda. Problem so predstavljali obsežni fondi, ki 
niso imeli ustreznih evidenc za uporabo (delovodniki, spisovne evidence). 
Postavljalo se je vprašanje, kaj je bolj smiselno: natančno popisati gradivo v obliki 
inventarja ali izdelati kazalo kot pripomoček za uporabo (Anžič, 1991). Pravilnik 
glede tega arhivistu ni dal konkretnih odgovorov, odločitev je bila povsem 

                                                 
5  Pri popisovanju tehnične gradbene dokumentacije je na primer B. Šuštar prišel do dobre strokovne rešitve. 

Dokumentacijo posamezne gradnje bi popisoval s pomočjo popisnih kartic, na katerih bi označil poleg ostalih 
podatkov tudi katastrsko občino in parcelno številko zgradbe, kar bi omogočalo lociranje objekta kljub 
poznejšim spremembam naslova, naziva ali namembnosti objekta. Podatke iz takšnih pripomočkov bi lahko 
združili za več fondov v enotno bazo in dobili sezname investitorjev, projektantov oz. prikaz vseh stavb 
določene katastrske občine, katerih tehnična dokumentacija je v arhivu (Šuštar, 1986).  

6  Po arhivskem zakonu iz 1997 je arhivska enota mišljena kot enota ureditve, medtem ko je osnova popisovanja 
postala popisna enota (gl. Žumer, 1998). 

7  Pravilnik o odbiranju in izročanju arhivskega gradiva arhivu (Ur. list SRS, št. 34/81; popravki 2/82). 
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prepuščena njegovim izkušnjam in znanju. Vrste arhivskih pripomočkov v pravilniku 
tudi niso bile natančneje navedene, še manj pa definirane. So se pa v praksi začeli 
pojavljati računalniški popisi arhivskega gradiva, ki so omogočali tudi ureditev po 
vsebini (klasifikaciji), ne le po strukturi fonda, kar je raziskovalcu precej olajšalo 
iskanje podatkov iz posameznega fonda.         

Zakon o arhivih in arhivskem gradivu (1997), še bolj pa Pravilnik o strokovni 
obdelavi in evidencah arhivskega gradiva (1999) sta prinesla na področje 
popisovanja arhivskega gradiva vsaj na zunaj8 precej novosti. Ker sta se naslanjala 
na Splošne mednarodne standarde za arhivsko popisovanje ISAD(g), so bili uvedeni 
novi popisni nivoji, ki so se po novem imenovali popisne enote (PE); dotedanji 
elementi popisovanja so bili dopolnjeni in poimenovani elementi identifikacije PE. 
Dopolnjena je bila signatura popisne enote, pri popisovanju pa so se začela 
uporabljati »mednarodno priznana strokovna pravila popisovanja arhivskega 
gradiva, ki jih sprejme Mednarodni arhivski svet in jih objavi Arhiv Republike 
Slovenije«9 (Pravilnik, 1997). Uporaba enotnih standardov in računalniškega načina 
popisovanja gradiva je prinesla ogromno novih možnosti: gradivo se je lahko urejalo 
prvenstveno s popisovanjem in ne več s fizičnim urejanjem, sistemi ureditve popisov 
so bili brezštevilni, omogočen je bil nastanek računalniških baz podatkov, v katere 
bi bili vključeni vsi slovenski arhivi (Žumer, 1997-1). Rešitve so bile na dlani, praksa 
je po mnenju posameznikov hitro dosegala teorijo. Prihodnost slovenske arhivistike 
je bila tedaj videti precej svetla in optimistična.     

Tako je bil zastavljen tudi računalniški program InfoArh, ki so ga v Arhivu RS 
začeli razvijati konec l. 1996. Popisni elementi so bili razdelani tako, da so bili 
prilagojeni kar 19 vrstam arhivskega gradiva oz. nosilcem arhivskega gradiva. 
Predvideno je bilo, da se vsaka vrsta popiše s točno določenimi popisnimi elementi, 
ki jih uporabnik pri tovrstnem gradivu potrebuje. Posamezne skupine popisnih 
elementov so bile razdelane do potankosti, podprte z natančnimi navodili in 
konkretnimi primeri (Žumer, 1997-1). To so bila do sedaj najbolj natančna navodila 
za popisovanje arhivskega gradiva.  

Do leta 2006, ko je bil sprejet novi Zakon o arhivskem in dokumentarnem 
gradivu ter arhivih (ZVDAGA), je prišlo v slovenski arhivistiki do tektonskih 
premikov, ki sem jih navedla v uvodu. Od začetka 90-ih let je postajalo arhivsko 
gradivo vedno bolj pomembno za uradne in poslovne namene. Po sprejetju 
nekaterih zakonov s področja premoženjskega prava in poprave medvojnih in 
povojnih krivic v prvih letih po osamosvojitvi se je uporaba arhivskega gradiva s 
strani t. i. upravno-pravnih strank močno povečala. Porast in posledično večji 
pomen uporabe za upravne in poslovne namene sta se odrazila tudi v novem 
pojmovanju pomena arhivskega gradiva. Že pri komentarju k Zakonu o arhivskem 
gradivu in arhivih smo lahko prebrali, da arhivsko gradivo poleg »svojstva 
zgodovinskega spomenika ohranja tudi svoj primarni pomen za uradne, pravne, 
poslovne in osebne namene pravnih ter fizičnih oseb« (Žumer, 1997-2). Novi zakon 
je leta 2006 te spremembe uvedel z novo definicijo arhivskega gradiva, ki je poleg 
pomena za znanost in kulturo dobilo tudi pomen za pravno varnost fizičnih in pravnih 
oseb.  

                                                 
8  Vladimir Žumer (1997-1) je z zadovoljstvom ugotavljal, da smo mednarodne arhivske standarde »v celoti 

dosegli in upoštevali, v veliki meri, zahvaljujoč omenjenim strokovnim predpisom (strokovne osnove za 
popisovanje arhivskega gradiva v računalniški aplikaciji Armida, op. a.) ter dokaj visoki ravni arhivske teorije 
in prakse v Sloveniji pa v mnogočem presegli oziroma nadgradili«.  

9  8. člen pravilnika.  
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Druga velika sprememba, ki se je prav tako nakazovala že nekaj časa, je bil 
(ponovno) večji pomen dokumentarnega gradiva.10 Najprej državni, nato pa še 
regionalni arhivi smo (slednji sicer neformalno) naenkrat postali varuhi 
dokumentarnega gradiva, začeli smo se ukvarjati z gradivom, ki šele nastaja. Do te 
spremembe je prišlo tudi zaradi vpeljave elektronskega poslovanja v državni upravi. 
Način obravnave e-gradiva smo v marsičem razširili na klasično gradivo; eno 
pomembnejših je določanje arhivskega gradiva že pred njegovem nastankom 
(ZVDAGA-A).    

 
5 VSEBINSKI ELEMENTI ARHIVSKIH POPISOV 

Od sredine 90-ih let prejšnjega stoletja so glede poenotenja arhivske prakse 
začeli nekateri slovenski arhivisti staviti veliko upanja na mednarodne arhivske 
standarde. Oblikovanje standardov in normativov za popisovanje gradiva bi bil 
običajno predpogoj za uspešno uvajanje računalniško podprtega informacijskega 
sistema in tudi za izdelavo informacijskih pripomočkov, a je šla pot v Sloveniji v 
obratni smeri. Preden smo imeli izdelano osnovo, smo začeli uvajati nadgradnjo – 
računalniške informacijske sisteme. Glede sprejemanja normativov in standardov 
pa je treba povedati, da je zgodba v zvezi z njihovim oblikovanjem nekoliko daljša 
in sega nazaj do 50-ih let prejšnjega stoletja.11 Uspehov, ki so jih na tem področju 
v 70-ih letih dosegli v nekaterih jugoslovanskih arhivih, v Sloveniji nismo upoštevali, 
ker nam je pogoje kmalu zatem že začel narekovati računalniški program.12 A na 
žalost se je prvi (Armida) zamenjal z drugim (InfoArh) in ta s tretjim (Scope), pri 
vsakem pa smo začenjali znova. Tako danes še vedno nismo v fazi aktivne in splošne 
uporabe skupnega informacijskega sistema, a se tudi v prihodnosti ne kaže lahka 
uresničitev tega cilja.   

V popisih, nastalih na osnovi mednarodnih standardov ISAD(g), lahko uporabnik 
podatke, ki jih nudi gradivo, črpa le v enem od osmih področij popisa, v področju 
vsebine in ureditve. Pa še v tem področju v glavnem le pri enem popisnem 
elementu – pri »vsebini PE«. Drugi popisni elementi, kot so sistem ureditve, 
valorizacija, odbiranje in izločanje, novi prevzemi in opombe o obdelavi, 
uporabnika namreč ne zanimajo. Edino, kar bi ga še lahko interesiralo, so povezave 

                                                 
10  Z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/03) je postal Arhiv RS zadolžen za opravljanje 

»upravne in strokovne naloge na področjih varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri 
državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah, ter upravne in strokovne naloge skupnega pomena 
varstva arhivskega gradiva v državi (čl. 8. a). Gl. tudi Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do uradnih 
dokumentov (Arhivi, 2003).  

11  Treba je poudariti, da so se arhivisti po posameznih jugoslovanskih arhivih zelo aktivno ukvarjali s tem 
problemom, med slovenskimi npr. v ptujskem arhivu, kjer so že leta 1955 »začeli normirati postopke na osnovi 
prejšnje prakse«, vendar brez konkretnih rezultatov. Do povem novih spoznanj so prišli v 70-ih letih v Srbiji, 
kjer je bila 1969 ustanovljena delovna skupina, ki je več let spremljala različne postopke dela v arhivu. 
Ugotovili so, da norme v arhivih ne morejo biti univerzalne, pač pa prilagojene vsem vrstam dela, od rutinsko 
tehničnih do strokovnih in kreativnih. Delovna skupina je izpostavila 74 delovnih postopkov kot zaokroženih 
strokovnih del. Enote za merjenje časa in količine gradiva so bile prilagojene delovnim postopkom in so 
zajemale vse časovne kategorije, od sekunde, minute, ure do delovnega dneva, pri količini pa od strani, lista, 
knjige, škatle, fonda do strokovnega zapisa (historiata, zgodovinske zabeležke …). Leta 1973 so bili izsledki 
objavljeni v Seznamu delovnih operacij in orientacijskih norm (Spisak radnih operacija i orijentacijone norme 
utroška vremena za njihovo objavljanje). (Savić, 1977) 

12  Med leti 1988–1990 so se »s standardizacijo elementov strokovne obdelave in uporabe arhivskega gradiva… v 
Arhivu RS ukvarjali avtorji arhivskega računalniškega programa ARMIDA, vendar njihovo delo takrat na žalost 
ni pripeljalo do verificiranih slovenskih arhivskih standardov.« (Žumer, 1998) Bile so pripravljene tudi 
strokovne podlage za popisovanje različnih vrst arhivskega gradiva v računalniški program, ki jih je pripravila 
dr. Ema Umek, specialistka za urejanje in popisovanje arhivskega gradiva, ki je v svojem znanju združevala 
tako prakso kot teorijo.   



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

217 
 

s sorodnim gradivom v drugih fondih oz. arhivih. Večina podatkov v popisih ISAD(g) 
pa je namenjena arhivistom oz. drugim strokovnim delavcem v arhivu.13   

Danes lahko s pomočjo običajnih računalniških programov, ki omogočajo 
razvrščanje podatkov, ustvarjamo arhivske popise oz. pripomočke, s katerimi 
imamo pregled nad podatki iz gradiva iz različnih zornih kotov oz. potreb. Lahko 
ustvarjamo virtualne popisne enote, npr. podfonde, serije, gradivo lahko poljubno 
razvrščamo glede na popisne elemente ipd. Arhivski fond lahko na ta način najprej 
uredimo v računalniškem programu, šele nato tudi fizično. Če je sploh potrebno. 

Arhivska računalniška aplikacija, ki je sedaj v uporabi (ScopeArchiv), je po 
mojem mnenju korak nazaj od tistega, kar smo praktiki pričakovali in potrebovali. 
Visoke standarde, ki jih je predvidel InfoArh, smo vkalupili v možnosti, ki nam jih 
je ponudil švicarski program. Slabosti so poleg programskega okolja, ki je okoren in 
ne omogoča vseh možnosti, ki smo jih vajeni iz drugih programskih okolij, tudi v 
kompliciranem dostopu do informacij. Iskanje po scopovem vmesniku je zapleteno 
celo za arhiviste, kaj šele za druge uporabnike.  

Poleg teh pomanjkljivosti obstajajo še tiste, ki so posledica neenotnega ali 
celo napačnega vpisovanja podatkov. Pri analizi oblikovanja naslova in vsebine je 
bilo ugotovljeno, da gre kar pri 71 % za pomanjkljive oz. napačne zapise (Semlič 
Rajh in Šauperl, 2013). 

To je gotovo podatek, ki bi zahteval takojšnje ukrepanje, pa se v treh letih – 
glede na pred kratkim pregledane popise – ni nič zgodilo.    

V nasprotju s sedanjo prakso sem prepričana, da je za dosego optimalnih 
arhivskih popisov potrebno izpostaviti čim več vsebinskih podatkov iz arhivskega 
gradiva. Te bi glede na obstoječo arhivsko terminologijo mogoče lahko poimenovali 
»mikroelementi popisa«; seveda bi bili odvisni od vrste gradiva. Pri gradivu uprave 
po letu 1945 bi bili npr.: klasif. znak; šifra PE; ustvarjalec začetnega dokumenta v 
zadevi; prejemnik oz. ustvarjalec PE; oseba ali predmet, na katerega se PE nanaša; 
začetno in končno leto nastanka (nastajanja) PE; naslov PE; vsebina PE (tudi vrsta 
dokumentacije, če ni navedena v naslovu); leto vsebine; opombe (dodatna opozorila 
na vsebino oz. obliko zapisa).  

Drugi poudarki pri vsebinskem popisovanju so:   

 vsak podatek je ločen od drugega v lastni vrstici, stolpcu, 

 uporaba nominativnega načina popisa (pojmi v imenovalniku, 
nedoločniku), 

 uporaba deskriptorjev, ki zajamejo celotno vsebino,  

 zastarele izraze posodobimo, odpravljamo slovnične napake, 

 tujejezične vire popišemo tudi v slovenščini, prav tako potujčene 
slovenske priimke. 

                                                 
13  Moje mnenje je, da bi se z arhivskim gradivom moralo ukvarjati več skupin usposobljenih strokovnjakov: 

arhivisti s humanistično in družboslovno izobrazbo s področjem vsebine in ureditve arhivskega gradiva v fizični 
obliki, arhivisti s tehnično izobrazbo z materialnim varstvom, restavracijo in konzervacijo gradiva v fizični 
obliki, računalničarji in drugi IT-poklici pa s strokovno obdelavo in dolgoročno hrambo elektronskega 
arhivskega gradiva. V tem primeru bi vsaka skupina vnašala v bazo svoje podatke o fondih.  

Nerealno pa je pričakovati, da bomo družboslovci obvladovali vsa navedena področja – v tem primeru mislim, 
da bo situacija v slov. arhivistiki prej ali slej postala zelo shizofrena.   
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Precej teh napotkov je bilo izpostavljeno v literaturi v 80-ih letih (Žontar, 
1982.14 Mislim pa, da je danes potrebno nekatere nadgraditi. Pri predstavitvah 
gradiva (popisih) moramo biti pozorni na posodobitev jezika in na upoštevanje 
slovničnih pravil. Seveda lahko zastarele izraze pustimo v oklepaju, že zato, da se 
nanje ne pozabi. Za slovnično pravilne oblike zapisov si lahko pomagamo s hitrimi 
pripomočki na spletu (slovnični pregledovalnik Besana, slovenski jezikoslovni 
leksikon, s katerim preverimo sklanjatve, ipd.). 

Takšni arhivski popisi dobijo še bistveno večji pomen v elektronski obliki. 
Zaradi velike razčlenjenosti podatkov lahko relativno hitro ustvarimo nove vrste 
arhivskih pripomočkov, ki se ne omejujejo le na posamezne fonde ali zbirke, temveč 
gredo v širino in globino ter zajamejo posamezna tematska področja ali zemljepisna 
območja.  

 

6 ZA KONEC 

Žal imamo običajni arhivisti pogosto občutek, da se slovenska arhivistika že 
leta ukvarja zgolj sama s seboj, s statusom javnih arhivov, z uvedbo ustreznega 
računalniškega programa, ki bo omogočil vzpostavitev našega skupnega 
informacijskega sistema. Medtem pa se stroka prilagaja zdaj enemu, zdaj drugemu, 
v določenih pogledih celo nazaduje. Če ponazorim z lastno izkušnjo: v začetku 90-ih 
let sem prišla v arhiv iz muzeja, kjer so računalnike uporabljali šele kot pisalne 
stroje, v arhivih pa so gradivo že popisovali v računalniškem programu. Arhivska 
služba je bila na informacijskem področju daleč pred muzeji in knjižnicami, ki so 
imele v tistem času podatke še na papirnih karticah. Kje pa smo danes?  Zdi se mi, 
da smo se le malo premaknili z mesta, kjer smo bili v začetku 90-ih. Lastnih 
standardov in normativov še vedno nimamo, premalo gradimo na že pridobljenem 
znanju in izkušnjah, raje kot to neprestano nekaj spreminjamo in jemljemo iz tujih 
praks. 

Vzrok temu je mogoče najti v razkoraku med arhivsko teorijo in prakso, ki 
povzroča glavobole tako teoretikom kot praktikom, eni druge pa še vedno premalo 
upoštevamo, če se sploh poslušamo. Naloga teoretičnega dela arhivske stroke je 
poenotenje procesov in postopkov arhivističnega dela, njihova implementacija v 
prakso, spremljanje in ocenjevanje izvajanja teh procesov, analiziranje njihovih 
rezultatov in iskanje vzrokov v primeru neuspeha.15 Jasno je, da mora biti v takšnem 
procesu povezanost med teorijo in prakso izjemno velika, pretok informacij mora 
teči v obeh smereh, med pomembnejšimi nalogami arhivske teorije pa mora biti 
tudi konstantno in vsestransko izobraževanje strokovnih delavcev. Stanje pa je 
takšno, da arhivska teorija sicer prepoznava slabosti, a nanje le sporadično in 
nepovezano opozarja. Praktiki še več slabosti odkrivamo v praksi, a jih zaradi 
nepovezanosti s teoretiki, ne moremo reševati enotno. Tako prihaja do še večjih 
razlik med praksami, že znotraj arhivov (npr. v ZAL), še bolj pa navzven. Temu 
botruje odsotnosti vsakršne vrhovne kontrole nad strokovnim delom posameznikov 
in tudi celotnih arhivov.  

                                                 
14  Žontar, 1982: »Vse pojme bomo označevali z izrazi, ki so jih uporabljali v času nastanka gradiva, četudi so 

nekateri danes že zastareli. Za izraze iz časov, ko je gradivo nastalo, se odločamo iz več razlogov: tudi današnji 
jezik bo imel npr. čez sto let zastarele izraze. Včasih je zelo težko najti ustrezen novejši izraz, sploh pa vsako 
spreminjanje izrazov zahteva veliko časa.« 

15  Pri arhivskih teoretikih se zdi problem ravno obraten. Arhivistika je »uporabna veda, kar pomeni, da pri delu 
pogosto zanemarja teorijo oziroma se obravnava kot nekaj za arhivistiko nepomembnega, čeprav je jasno, da 
brez poznavanja teorije in teoretičnih izhodišč tudi samo raziskovanje [arhivskega gradiva v najširšem 
kontekstu, op. a.] praviloma ni mogoče.« (Semlič Rajh, Šabotić, 2013). 
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Če ostanemo pri predmetu tega prispevka, pri arhivskih popisih in pripomočkih 
za znanstveno uporabo arhivskega gradiva, moram poudariti, da nam preskakovanje 
oz. zanemarjanje posameznih ukrepov (kot nepomembnih oz. neobveznih, celo 
zastarelih) ne bo pomagalo k ustvarjanju enotnih in uporabnih podatkovnih baz. Pri 
tem mislim na oblikovanje normativov in standardov ter na nujnost maksimalnega 
poenotenja arhivske prakse. Pomagale nam bodo izkušnje, postavljanje enotnih 
ciljev in brezkompromisno, pogumno in vztrajno stremljenje k njim.  
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SUMMARY 

Nataša BUDNA KODRIČ* 

DESCRIPTION OF ARCHIVES’ CONTENT AND CREATION OF SPECIAL FINDING AIDS 
FOR SCIENTIFIC USE 

In the past 30 years Slovenian archival science has changed more than other 
similar professions (such as library and museum sciences), mostly thanks to the 
beginning of electronic records management in public administration and 
introduction of preservation of e-records in archival legislation. While the 
professional focus for the similar sciences remained the same, archival science 
distanced itself from viewing archives solely as cultural monuments, but rather as 
records for assuring legal interests of legal and natural persons in the future. 
Slovenian archivists substituted scientific processing of archives for studying 
classification plans and internal rules. More than with users, their needs and wishes, 
archivists deal with creators’ records management.  

There are quite a few of bad consequences of these changes. Amongst them 
are archival description and finding aids for scientific use of archives. Archival 
description in public archives presents less information about the content; there is 
more technical information and metadata.  

Most importantly, we do not upgrade archival descriptions, neither 
professionally nor scientifically, and we are not consistent in the way of creating 
them. That has led us to have difficulties competing with other similar institutions 
and with proving that Archives are also scientific institutions. Namely, finding aids 
addevalue to archival work and are a proof of archival descriptions being created in 
a scientific way.  
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In addition, there are differences among public archives regarding the 
appraisal of archives, and the consequences of that are differences in the creation 
of archival descriptions. Archivists do not formulate archival descriptions for the 
same sorts of archives in the same manner. In the selection of descriptive elements, 
they have to rely on their own ingenuity, because they have almost none 
professional guidance. In general, the production of inventories and special archival 
descriptions is declining.  

In the past, the difference between archival descriptions and finding aids was 
in the fact that the later did not rely on the structure of archival fonds. Finding aids 
for scientific use were mostly created in archives and not by the creators. These 
finding aids were also different from the ones used for administrative purposes. The 
experts in the archives were aware that the researchers are mainly interested in 
the content of archival records and not in the structure and other technical details.  

Today we know the basic purpose of finding aids (among which descriptions 
of archives are considered too) is to give information about the kind and about the 
content of archives. They have to be adjusted to the kind of archives and also to 
the users and their needs. It is clear that there should be different kinds of finding 
aids for different kinds of archives. Much more interesting, but sadly far rarer 
finding aids, are thematic guides, glossaries, indexes, registries, concordances of 
measures, money etc.  

The production of archival finding aids, should be carefully planned at least 
within individual Archives, if not among all Slovenian public Aarchives, which would 
be of benefit for all. However, first we would have to determine the themes, create 
criteria and exact guidelines for recording information. The databases created in 
this way would be archival “scientific achievements”.  

 

 

 


