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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA 

Lanskoletna priporočila, usmeritve in ugotovitve mednarodne konference o 
Tehničnih in vsebinskih problemih klasičnega in elektronskega arhiviranja v Radencih 
v zvezi s strokovnimi aktivnostmi so bila: 

• Evropski parlament je leto 2013 razglasil za »evropsko leto državljanov«. V tem 
kontekstu predstavljajo arhivi in arhivska zakonodaja dve izmed ključnih 
skupnih točk pri odpravljanju ovir za polno uveljavitev pravic državljanov. Za 
doseganje tega cilja postaja vedno pomembnejše sodelovanje arhivov, in to na 
različnih ravneh, hkrati pa postaja razumljiva tudi zahteva, da arhivsko gradivo 
sodi v arhivske ustanove, kjer mora biti dostopno javnosti v skladu z veljavno 
zakonodajo in strokovnimi standardi. 

• Da bi bilo mogoče izvajati zahteve javnosti glede uporabe in s tem povezane 
strokovne obdelave arhivskega gradiva, si je potrebno prizadevati, da imajo 
arhivi in arhivske službe zagotovljene dolgoročno stabilne statusne razmere.  

• Arhivski strokovni delavci morajo biti pri strokovnih obravnavah občutljivih 
vsebin pozorni na zavarovanje tudi tistih vsebin, ki predstavljajo možna 
varnostna tveganja. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvečati različni 
dokumentaciji, ki se nanaša na javne infrastrukturne objekte in rešitve. 

• Potrebno je nadaljevati z razvijanjem in implementacijo različnih znanstvenih 
teoretičnih, aplikativnih in razvojnih metod v arhivsko teorijo in prakso. V tem 
oziru je potrebno posebno pozornost posvečati sistemom ugotavljanja vsebin v 
računalniško podprtih arhivskih informacijskih sistemih. 

• Na posvetovanju je bilo predstavljenih nekaj ugotovitev in predlogov s področja 
sistemskega izobraževanja zaposlenih delavcev v arhivih kakor tudi s področja 
posredovanja poglobljenih strokovnih vsebin arhivske teorije in prakse 
študentom različnih usmeritev, pa tudi najmlajšim bodočim uporabnikom. 
Zlasti pri slednjih se je potrebno zgledovati na primere dobre prakse, kot je 
npr. projekt »Miška Mica v arhivu«. 

• Pri novih ali načrtovanih projektih adaptacij zgradb za potrebe arhivskih 
ustanov obstaja vrsta dobrih rešitev, ki jih je potrebno upoštevati (primer 
adaptacije v Ptuju, Sarajevu ali primer dodatne zgradbe Britanske knjižnice).  

• Zgodovinski dogodki, kot je npr. 1. svetovna vojna, so nedvomno zaznamovali 
velik del sveta, posredno pa vplivajo tudi na današnji čas. Če ne drugače, z 
iskanjem rešitev zajemanja in predstavljanja posameznih ostankov iz prelomnih 
časov. Te na videz obrobne vsebine imajo pomemben vpliv na dojemanje 
celovitosti preteklih dogodkov, zato zahtevajo skrbno strokovno obravnavo.  

• Na področju strokovne obravnave arhivskih vsebin dobivajo klasifikacije vse 
pomembnejšo vlogo. Ta pa ni omejena samo na razvrščanje dokumentacije na 
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podlagi funkcije oz. pristojnosti v okviru dokumentnih sistemov, vključno z 
odbiranjem, ampak postaja vedno bolj tudi osnova arhivskih informacijskih 
sistemov in sistemov organizacije arhivskih elektronskih skladišč. 

• Arhivske službe so na področju implementacije računalniško podprtih storitev 
soočene z različnimi odprto- in zaprtokodnimi sistemi. Pri tem velja načelo, da 
je potrebno za osnovno dejavnost izbirati take rešitve zelo skrbno, za vse vrste 
arhivskih podpornih dejavnosti pa odprtokodne rešitve lahko predstavljajo 
odlično izbiro.   

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, v katerem so združeni vsi 
prispevki mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja 2014, je nadaljevanje realizacije sklepov lanskoletne 
konference. Seveda bomo z letošnjo konferenco načeli veliko novih in aktualnih tem, 
ki se dotikajo dela arhivistov, arhivarjev, ustvarjalcev arhivskega in dokumentarnega 
gradiva, ponudnikov storitev itd., zato upamo, da bodo letošnje smernice dale veliko 
pobud za glavne teme konference v naslednjem letu. 

Za pripravo letošnjega zbornika konference se posebej zahvaljujem vsem 
članom uredniškega odbora in vsem sodelavcem, ki so pripomogli, da je zbornik 
pripravljen na zelo visokem nivoju. Zahvala gre tudi našim pokroviteljem in 
sponzorjem, ki nas podpirajo pri uresničevanju naših zastavljenih ciljev. 


