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Nekatere prednosti digitalizacije 
kulturne dediščine za arhive

• Širši dostop do vsebine izvirnikov: dostopnost pridobiva čedalje bolj na pomenu  

• Zaščita izvirnikov 

• Povezovanje z ostalimi, sorodnimi zbirkami digitaliziranega gradiva 

• Izvajanje poslanstva arhivov tudi v digitalnem okolju 

• Lažja uporaba digitalizatov na pram originalom (če so fizični originali velikih dimenzij, 

digitalizat omogoča lažje rokovanje; možnosti povečanja; prepoznava znakov …) 



Uporabniki arhivov in arhivskega 
gradiva – fizično okolje 

■ Tradicionalni uporabniki arhivov/obiskovalci arhivskih čitalnic:

– Raziskovalci iz študijskih in znanstvenih namenov 

– Ljubiteljski raziskovalci 

– Tisti, ki želijo uveljavljati pravno varnost 

■ Arhivisti tem lahko priskočijo na pomoč pri iskanju gradiva in njegovi interpretaciji 

■ Prihajalo do vsakdanjega stika uporabnikov z arhivisti 

■ Uporabnik je viden arhivistu in obratno

■ Dokler so glavnino uporabnikov predstavljali fizični obiskovalci, se arhivisti niso 

pretirano ukvarjali z uporabniškimi vprašanji 



Uporabniki arhivov in arhivskega 
gradiva – digitalno okolje

■ Spekter uporabnikov, ki po gradivu poizvedujejo po spletu in želijo dostopati do digitaliziranega 
arhivskega gradiva, je dosti širši 

■ Dva tipa uporabnikov: 

– Browserji oz. brskači: poizvedujejo zaradi želje po lastni informiranosti in se bodo zadovoljili 
tudi z manj natančnimi rezultati iskanja 

– Searcherji oz. iskalci: zanimajo jih specifične informacije in težijo k čim natančnejšim 
rezultatom iskanja 

■ Ni nujno, da bodo znali izraziti svojo informacijsko potrebo in primerno poiskati gradivo, ki ga želijo 
videti 

■ Ker so sami za računalnikom, ne morejo računati na pomoč arhivista 

■ Kompleksnost arhivskega gradiva in nepoznavanje specifike tega gradiva pri uporabnikih lahko še 
dodatno prispeva k neuspešnemu poizvedovanju 

■ Ni vsakdanjega stika in uporabniki so postali nevidni arhivistom in obratno



Najpogostejše težave s katerimi se srečujejo uporabniki ob 
poizvedovanju po spletno dostopnih arhivskih podatkovnih 
zbirkah

■ Arhivistična terminologija: arhivski žargon in preveč tehnični jezik povzročata težave 

pri razumevanju popisov in uporabi nadaljnjih iskalnih funkcij 

■ Hierarhična struktura: uporabniki imajo težave po navigaciji večnivojskih, 

hierarhičnih popisov

■ Iskalna orodja: večina uporabnikov misli, da poizvedovanje poteka podobno kot po 

knjižničnih spletnih vmesnikih in pričakuje sortiranje rezultatov po relevantnosti 

■ Prikazana vsebina: preferirajo popise  z manj vsebine 

■ Uporaba le enega načina iskanja: npr., uporabniki SIRAneta se poslužujejo 

predvsem enega načina iskanja, kar si lahko razlagamo, da odnehajo s 

poizvedovanjem, ko ne dobijo željenih rezultatov v prepričanju, da tega gradiva ni. 



Arhivski spletni vmesniki

Uporabniki 

Pri izgradnji spletnih vmesnikov je potrebno 
upoštevati značilnosti njihovih uporabnikov: 

■ Usmerjeni v reševanje svojih informacijskih 
problemov 

■ Pri poizvedovanju želijo biti avtonomni in 
neodvisni 

■ V poizvedovanje želijo vložiti kar se da manj 
napora 

■ Postanejo frustrirani, kadar jih vmesnik 
zmede, upočasnjuje in obremenjuje 

Spletni vmesniki 

Potrebno je zgraditi take vmesnike, ki 
upoštevajo omenjene lastnosti in raznolikost ter 
raznovrstnost njihovih uporabnikov. Uporabniški 
prijazen vmesnik vključuje: 

■ Konsistentnost 

■ Upoštevanje uporabniških napak

■ Nudenje povratnih informacij uporabniku

■ Primerno pomoč za: 

– Uporabo vmesnika 

– Razlago specifičnosti arhivskega 
gradiva in navigacijo po hierarhičnih, 
večnivojskih strukturah urejanja 
arhivskega gradiva ….



Pomoč v spletnih vmesnikih za  poizvedovanje 
po arhivskem gradivu na spletu

■ Pomoč v spletnih vmesnikih je zelo pomembna saj lahko do določene mere ublaži 

odsotnost arhivista in pripomore k samostojnemu poizvedovanju 

■ Obstaja več vrst pomoči: 

– Navodila za uporabo (how to, search tips …) 

– Obveščanje o napakah 

– Tool tips: npr. ikone, ki odprejo več informacij (npr. klik na ikono vprašaja poda 

več informacij in nasvetov)

– Tuturials: sama spletna stran vodi uporabnika po določenih sekcijah in 

prikazuje ter daje navodila za uporabo 

– Klepetalniki/live chat: možnost kontaktiranja agentov/arhivistov neposredno 

na strani preko uporabe funkcije klepetalnikov



Priporočila 

■ Čim več uporabniških raziskav: potrebno je poznati lastne uporabnike, le tako se lahko 

nadgradijo  in izboljšajo uporabniške izkušnje 

■ Dobro zgrajeni popisi arhivskega gradiva z bogatimi  in kvalitetnimi informacijami: samo 

arhivsko gradivo je zelo specifično in precej drugačno kot npr. knjižnično ali muzejsko, 

zato je pomembno, da so popisi opremljeni z bogatimi in kvalitetnimi informacijami, ki 

pripomorejo tak pri poizvedovanju (več možnosti za priklic informacij in relevantnih 

rezultatov) kot pri primerni interpretaciji  gradiva v času in prostoru 

■ Uporabniško prijazno zgrajen spletni vmesnik, ki omogoča enostavno in samostojno 

poizvedovanje in sortiranje ter razvrščanje rezultatov 

■ Dobro zgrajena pomoč, ki uporabniku lajša odsotnost arhivista 



Zaključna  misel

Arhivi so z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in posledično z digitalizacijo 

arhivskega gradiva pridobili nove uporabnike. Za razliko od tradicionalnih uporabnikov so ti 

arhivom postali nevidni, saj za sabo puščajo le sledove s števili obiskov na določeni spletni 

strani. Ne glede na pomanjkanje fizičnega stika je tudi uporabnikom preko spleta potrebno 

omogočiti čim boljši dostop do gradiva. Tako do informacij o gradivu, ki ga arhiv hrani, kot 

do digitaliziranega gradiva. Ravno dostop do spletno dostopnih vsebin arhivskega gradiva 

pridobiva čedalje bolj na pomenu. Če ne prej, je to leto pokazalo, kako ključen je spletni 

dostop, saj se je zaradi izbruha virusa Covid-19 precej poslovnih kot tudi ostalih sfer 

življenja, preselilo na splet. 

Tako je pomembno, da zagotovimo uporabniku prijazne spletne vmesnike, primerno pomoč 

in dobre ter kvalitetni arhivske popise. Brez tega spletni vmesnik praktično ne bo uporaben. 

Kar je pa še pomembnejše – brez kvalitetnih informacij v popisih bosta digitalizirano 

arhivsko gradivo in njegova vsebina uporabniku nedostopna. Zato je za samostojno 

poizvedovanje po spletni zbirki in uporabo digitalizatov potrebno oboje. Tako informacije, ki 

pojasnijo, kako in kaj iskati, kakor tudi informacije, ki pojasnijo, kaj sploh pregledujemo



HVALA! 


