
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 

 171 

1.08 Objavljen znanstveni prispevek na konferenci 
1.08 Published Scientific Conference Contribution 

Alenka ŠAUPERL∗ , Polona VILAR∗∗, Izet ŠABOTIĆ∗∗∗,  
Zdenka SEMLIČ RAJH∗∗∗∗ 

UPORABNIKOV POGLED NA ARHIV IN POPISE ARHIVSKEGA 
GRADIVA V ARHIVSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH 

Izvleček: 
Čeprav verjetno prevladuje mnenje, da uporabniki sami v klasičnem arhivu ne morejo iskati informacij 
in gradiva, so digitalizirane podatkovne zbirke namenjene prav temu. Zato bi bilo treba spoznati 
uporabnikov vidik in primerno usmeriti razvoj informacijskih sistemov. Predstavljamo osnovne pojme in 
teorije s področja vedenja uporabnikov v informacijskih sistemih. Ugotovimo, da osnovni model iskanja 
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Abstract:  
Users’ View on the Archives and Description of Archives in Archival Information Systems 

It is probably a common belief that users are not able to search independently in a traditional archives. 
However, digitalized databases are intended just for that. It is therefore necessary to know the user's 
viewpoint and behaviour to be able to steer the development of information systems appropriately. 
Basic concepts and theories of user information seeking behaviour are introduced. We find that the 
basic model of information seeking process developed by Carol Kuhlthau is also valid for users of 
archives. However, the specific characteristic of this environment is the context of a specific archival 
document.  
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1 UVOD 

Arhiv in popisi arhivskega gradiva niso namenjeni sami sebi ali le arhivistom. 
Pripravljamo jih zato, da bodo koristni uporabnikom in bodo zadovoljili njihove 
informacijske potrebe. V tem primeru mislimo na tiste informacijske potrebe, ki jih 
želijo zadovoljiti v arhivu oziroma z arhivskim gradivom, npr. s pridobitvijo 
izgubljenega srednješolskega spričevala ali podatkov o začetkih delovanja svojega 
gasilskega društva. Izhajali bomo iz teorije s področja informacijske znanosti, saj je 
tu raziskovanje uporabnikov in njihove interakcije z informacijskimi sistemi v zadnjih 
tridesetih letih dalo že veliko napotkov za razvoj informacijskih sistemov. Naš 
namenjen je definirati osnovne pojme ter v pregledu literature združiti in prikazati 
spoznanja o uporabnikih informacijskih sistemov. Ta spoznanja bi morala voditi 
razvoj informacijskih sistemov v celoti. Usmerjati bi morala npr. oblikovanje 
uporabniških vmesnikov, ki uporabniku omogočajo interakcijo s sistemom. Če je 
gradivo dostopno prek spleta, to praktično pomeni, da uporabniški vmesnik 
nadomešča pogovor z arhivistom. Seveda pa uporabniški vmesnik ne deluje sam in ni 
neodvisen od ponornega sistema, če uporabimo Novakov (2007) izraz. Zgrajen je na 
podatkih, ki predstavljajo gradivo, na preslikavi. Kot izkušeni arhivisti smo vajeni 
standardov in smernic za opis arhivskega gradiva. Pri tem pa morda prezremo, da 
naša strokovna terminologija in podatkovne strukture niso tako jasne in razumljive 
tudi končnim uporabnikom. Ne dvomimo v primernost podatkov, ki jih zajemamo po 
mednarodnih standardih, saj se zavedamo njihovega pomena za arhivista, ki je tudi 
eden od uporabnikov. Vprašati pa se moramo, kako laični uporabnik razume in 
sprejema te podatke ter ali mu ti podatki omogočajo samostojno iskanje informacij v 
arhivih. Morda se marsikomu to vprašanje zdi odveč, saj iz svoje prakse ve, da 
uporabniki sami v klasičnem arhivu ne morejo izvesti svoje poizvedbe. Toda 
digitalizirane podatkovne zbirke so namenjene prav temu, zato je prav, da 
uporabnikov vidik spoznamo in razvoj informacijskih sistemov primerno usmerimo. 

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

Zaradi tega si v slovenskih regionalnih arhivih prizadevamo, da bi svojim 
uporabnikom, predvsem tistim, ki informacije iščejo v naši podatkovni zbirki sami 
preko svetovnega spleta, zagotavljali kvalitetne, objektivne, koristne in neokrnjene 
informacije.  

Da bi ugotovili, koliko uporabnikov naših storitev začetne informacije za svoje 
raziskave in zagotavljanje pravnega varstva išče v naši podatkovni zbirki neposredno 
preko spleta, sledimo v okviru sistema SIRAnet.si dostop do spletnih strani (Query) z 
orodjem Google Analytics (http://www.google.com/intl/en/analytics/index.html). 
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Dostop in z njim ugotavljanje neposredne uporabe spletnega iskalnika Query za 
celotno podatkovno bazo SIRAnet.si smo pričeli slediti 11. maja 2010 (Novak, 2013).1 

Preglednica 1: Uporaba podatkovne zbirke SIRAnet preko spleta (Novak, 2013) 

Tip entitete Leta 20102 Leta 2011 Leta 2012 Leta 2013 Skupaj 

Obiski 1.699 3.820 5.232 5.015 15.778 

Obiskovalci 990 2.097 3.123 2.841 8.641 

Vpogledi 3.250 7.906 12.785 10.129 34.092 

Pop. čas obiska 3:11 3:17 3:46 3:30 3:24 

% novih obiskov 57,92 52,36 % 56,90 % 53.4 % 54.8 % 

% ponovnih obiskov 42,08 47,64 % 43,10 % 46.6 % 45.2 % 

Dnevni vpogledi do 25 do 39 do 69 do 59 do 69 

Tedenski vpogledi 22-84 25-205 19-295 47 do 275 22-295 

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

 

Število obiskov, skupno kar 15.778, se je od druge polovice leta 2010 do konca 
leta 2013 skoraj potrojilo. Medtem ko je bilo število obiskovalcev do konca leta 2012 
v porastu, pa je v letu 2013 nekoliko upadlo. Isti trend smo zabeležili pri številu 
vpogledov, ki so se med letoma 2011 in 2012 močno povečali, v letu 2013 pa upadli. 
V minulem letu se je ponovno zvišal odstotek ponovnih in zmanjšal odstotek novih 
obiskov podatkovne zbirke preko svetovnega spleta. V letu 2013 se je povečal 
najnižji zabeležen tedenski vpogled ter znižal najvišji. Tako pri dnevnem kot pri 
mesečnem vpogledu pa je mogoče opaziti trend upadanja.  

Analiza obiskov je tudi pokazala, da smo imeli v času od leta 2010 do leta 2013 
obiskovalce iz 122 mest (lokacij) oz. 37 držav. Od tega je 33,24 % obiskovalcev do 
podatkov dostopalo neposredno preko iskalnika Query (www.siranet.si), 51,73 % 
preko referenčnih povezav in 10,03 % obiskovalcev preko drugih iskalnikov. 

 
Slika 1: Dnevni dostopi na spletne strani www.siranet.si v času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

(Novak, 2013) 

 

                                                 
1  Poročilo, ki ga je pripravil Miroslav Novak, je narejeno na podlagi izpisa statistike, ki jo omogoča program 

scopeArchiv, in na podlagi podatkov, ki so bili zbrani s pomočjo Google analitike. Kot datum izpisa je uporabljen 
31. 12. 2013. Ker se podatkovna zbirka nenehno dopolnjuje, je stanje danes seveda drugačno in je v primeru 
preverjanja podatkov potrebno uporabiti prej navedeni datum. Izpis stanja za leto 2013 je bil izveden na nivoju 
celotne podatkovne zbirke SIRAnet ter po posameznih arhivih.  

2  Podatki za leto 2010 so zbrani le za obdobje od 11. 5. 2010 do 31. 12. 2010. 
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Slika 2: Tedenski dostopi na spletne strani www.siranet.si v času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
(Novak, 2013) 

 

 
Slika 3: Mesečni dostopi na spletne strani www.siranet.si v času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

(Novak, 2013) 

Tako smo od 25. 2. 2011 do vključno 31. 12. 2013 preko podatkovne zbirke 
SIRAnet v vseh slovenskih regionalnih arhivih zabeležili tudi 78 naročil arhivskega 
gradiva preko spleta. Od tega 10 v letu 2011, 22 v letu 2012 in kar 46 naročil v letu 
2013. Še vedno pa je to v primerjavi s klasičnim naročanjem arhivskega gradiva 
neposredno v arhivu izjemno malo.3 

Če za primerjavo pogledamo stanje v Bosni in Hercegovini, lahko ugotovimo, da 
arhivi niso uspeli vzpostaviti enotnega informacijskega sistema – elektronske 
podatkovne zbirke, ki bi omogočala enostavno iskanje in uporabo arhivskih 
informacij. Vendar kljub temu obstaja nekaj pozitivnih primerov oziroma poskusov 
izgradnje takšne arhivske podatkovne zbirke. Tako je Arhiv Tuzelskega kantona pričel 
z razvojem, pripravo, prilagajanjem in uvajanjem posebnega programskega orodja 
ICA AtoM4 za potrebe arhiva, vendar zaradi pomanjkanja človeških in materialnih 
virov projekt ni bil dokončan. To pa je seveda imelo velik vpliv na dostop do 
informacij v tem arhivu. Da pa bi vsaj do neke mere izboljšali stanje na tem 
področju, je arhiv pristopil k realizaciji nekaterih internetnih rešitev. Tako so na 
spletnem portalu Arhiva Tuzelskega kantona s pomočjo posebnih datotek pripravili in 
postavili veliko število pomembnih informacij o fondih in zbirkah ter nekaterih 
dokumentih (npr. Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Tuzelskega kantona, analitični in 
sumarni inventarji, posebni dokumenti). Vse to je imelo pozitiven učinek na 
enostavnejši in učinkovitejši dostop uporabnikov do arhivskih informacij. Se pa 
seveda zavedajo dejstva, da je za potrebe enostavnejšega in učinkovitejšega dostopa 

                                                 
3  Za primerjavo naj navedemo podatek, da smo v Pokrajinskem arhivu Maribor v letu 2013 zabeležili 34 naročil 

arhivskega gradiva neposredno preko iskalnika SIRAnet in kar 713 naročil neposredno v čitalnici arhiva. 
4  Gre za prosto dostopno (open source) programsko orodje, ki ga je razvil Mednarodni arhivski svet v sodelovanju z 

informatiki, ki bi ga lahko brezplačno uporabljali arhivi, ki do tega trenutka niso vzpostavili svojih 
informacijskih sistemov in zgradili arhivskih podatkovnih zbirk. Vendar kljub temu da je programsko orodje 
brezplačno, zahteva za namestitev in zagon določeno stopnjo znanj s področja informatike, ki pa je arhivisti 
nimamo. Zato je potrebno najeti zunanje sodelavce, kar pa za arhive seveda predstavlja znova velike stroške, 
saj takšen najem sodelavcev nikakor ni poceni. Težava pa se je v zadnjem času pojavila tudi pri Mednarodnem 
arhivskem svetu in razvijalci programa, saj le-ti niso izrazili pripravljenosti za nadgradnjo sistema. To bi namreč 
zahtevalo velik finančni vložek. 
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do arhivskega gradiva potrebno zgraditi popolnejše in učinkovitejše rešitve v smislu 
vzpostavitve kompatibilnih sistemov, ki bodo uporabnikom ponujali učinkovitejše 
usluge. 

 

2 UPORABNIK IN NJEGOVA INFORMACIJSKA POTREBA 

V zvezi z informacijskimi sistemi govorimo tudi o uporabnikih teh sistemov. 
Informacijski sistemi nastajajo z namenom, da bi uporabnikom ponudili določene 
informacije. Uporabniki pa se na informacijske sisteme obračajo zato, da bi 
zadovoljili svojo informacijsko potrebo. V informacijski znanosti imamo vrsto 
opredelitev informacijske potrebe, saj je to eden od osnovnih pojmov, s katerimi se 
ukvarjamo. Kot osnovno pa lahko vzamemo naslednjo: informacijska potreba je 
stanje pomanjkljivega znanja (vrzel v znanju), ki ga posameznik želi razrešiti (Belkin, 
1980). 

Gre torej za potrebe po informacijah, ki bi posamezniku omogočile rešiti nek 
problem, učinkovito opraviti neko nalogo, biti uspešen in zadovoljen pri hobiju ipd. 
(Nicholas, 2000). Iz sveta knjižničnih katalogov (npr. COBIB) in podatkovnih zbirk 
(npr. Web of Science) tega ni težko prenesti na področje arhivov. Uporabniki želijo 
razrešiti problem izgubljenega srednješolskega spričevala, želijo uspešno izdelati 
diplomsko delo na podlagi arhivskega gradiva, želijo izdelati družinsko drevo. Seveda 
pa pri razreševanju informacijskih potreb prihaja do težav. Posamezniki smo zelo 
različni v sposobnosti izražanja in opisovanja svoje informacijske potrebe. To je 
namreč povezano s celo množico dejavnikov (npr. predznanje, izkušnje, starost, 
področje). Zato poznamo tudi speče informacijske potrebe (kadar se posameznik ne 
zaveda, da ima informacijsko potrebo5), pa tudi neizražene informacijske potrebe 
(kadar se je posameznik zaveda, a za njeno zadovoljitev obstajajo ovire in zato v 
zvezi z njo ne stori ničesar6). 

  

2.1  Nivoji informacijskih potreb 

Taylorjev (1962) model, ki izhaja iz proučevanja tega, kar uporabniki dejansko 
sprašujejo pri informacijskem pultu v knjižnici, deli informacijske potrebe na štiri 
stopnje: 

1. Razpršena – instinktivna in neizražena (torej še ni vprašanje), ko uporabnik npr. 
ugotovi, da je izgubil srednješolsko spričevalo, in se zave, da ga potrebuje, ker 
ga mora priložiti prošnji za delo. Bežno se torej zaveda svojega problema, a o 
njem še ne zna nič konkretnega povedati. 

2. Zavestna – obstaja njen mentalni opis (jasnega vprašanja še vedno ni mogoče 
zastaviti), ko se uporabnik zave, da bo moral spričevalo najti, da bo lahko 
oddal vlogo za novo zaposlitev, a še vedno ne ukrepa. Uporabnik že točno ve, 
da potrebuje srednješolsko spričevalo, in razmišlja o tem problemu, a se na tej 
točki še ne loti iskanja oziroma o problemu še nikomur ne pove.  

                                                 
5  Primer speče informacijske potrebe: uporabnik se pripravlja na obnovo hiše, a ne ve, da bo v arhivu lahko dobil 

kopijo gradbenega načrta. Uporabnik torej ne ve, da tak dokument obstoji in ga ne išče. 
6  Primer neizražene informacijske potrebe: uporabnik ve, da bi lahko v arhivu dobil kopijo gradbenega dovoljenja, 

ne ve pa, da lahko dobi tudi kopijo gradbenega načrta. Zato ob obisku v arhivu sprašuje le po kopiji gradbenega 
dovoljenja, ne pa po kopiji gradbenega načrta. Potreba po načrtu torej ostane neizražena. 
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3. Izoblikovana – uporabnik jo lahko opiše, a s svojimi izrazi in v kontekstu 
strukture lastnega znanja, ko začne spraševati, kje bi lahko dobil novo kopijo 
svojega srednješolskega spričevala.  

4. Kompromisna – prilagojena informacijskemu sistemu (npr. katalogu COBISS ali 
popisu fonda Prva gimnazija Maribor), ko bo uporabnik arhivistu povedal točno 
tiste podatke, ki jih ta potrebuje, da bo lahko našel točno tisto, kar uporabnik 
potrebuje. 

Že v tretji fazi začne igrati pomembno vlogo arhivist, ki lahko veliko pripomore 
k razjasnjevanju informacijske potrebe, zlasti med drugo in tretjo stopnjo, seveda pa 
tudi med tretjo in četrto. Šele kompromisna informacijska potreba je namreč takšna, 
da je za njeno zadovoljevanje mogoče uporabiti informacijska orodja (na primer 
popis, inventar ali podatkovno zbirko SIRAnet), ker je prilagojena informacijskemu 
sistemu. Spričevala ni mogoče najti, če ne vemo, kje in katero srednjo šolo je 
uporabnik opravil ter kdaj se je vpisal oz. zaključil šolanje. Kot opozarja Johnson 
(2008), pa prav kompleksnost arhivskega gradiva uporabniku v veliki meri onemogoča 
samostojno uporabo arhivskega gradiva. Arhivist je namreč tisti, ki lahko 
uporabnikovo vprašanje ali željo »prevede« v »jezik« arhivskega sistema, pa najsi bo 
ta klasičen »papirni« (v obliki popisov, inventarjev, vodnikov) ali elektronski (npr. 
SIRAnet).  

Posameznikovi problemi torej narekujejo okvir njegovih informacijskih potreb, 
ki jih po Taylorju (1991) lahko razvrstimo v tri dimenzije: za rešitev nekega problema 
posameznik uporabi osebno znanje, ki temelji na njegovih predhodnih izkušnjah, 
pridobi novo znanje za osvetlitev, razrešitev ali spremembo problema ali pa odkrije, 
da problema ni mogoče rešiti. Ko se ukvarjamo z informacijskimi sistemi, nas seveda 
zanima razrešitev.  

 

2.2  Informacijske potrebe, želje, zahteve ter uporaba informacij 

Z informacijskimi potrebami se je ukvarjal tudi Line (1974), ki je ugotovil, da 
obstajajo velike razlike med informacijskimi potrebami, informacijskimi željami, 
informacijskimi zahtevami in uporabo informacij. Podobno menijo še nekateri drugi, 
denimo Nicholas (2000). 

Informacijska želja: informacije, ki bi jih posameznik rad pridobil, niso nujno 
tisto, kar resnično potrebuje (Line, 1974). Gre torej za to, da posameznik zaradi 
svojega omejenega znanja (o tematiki, o arhivu in njegovi ponudbi, o informacijskem 
orodju, ki ga uporablja) ne ve natančno, katera informacija bi resnično zadovoljila 
njegovo informacijsko potrebo. Želja, ki jo ima, se ne ujema nujno niti z njegovo 
informacijsko potrebo niti z možnostmi, ki jih ima, da bi to potrebo zadovoljil. To je 
nekoliko podobno prvi in drugi stopnji Taylorjevega modela (Taylor, 1962), saj 
posameznik pogosto niti ne vpraša po tem, kar želi. V kolikor pa se to vendarle zgodi, 
so njegova vprašanja ali poizvedbe lahko napačni; najpogosteje gre pri tem za 
začetna vprašanja, ki lahko arhivistu služijo za izhodišče pri vzpostavljanju 
referenčnega pogovora.  

Nazoren primer tega stanja prikazuje Johnson (2008) z modelom laičnega 
uporabnika po imenu Bob. To je šestdesetletni upokojeni voznik reševalnega vozila, 
ki se želi po zgledu priljubljene TV-oddaje lotiti rodoslovja. Bobu so otroci pred 
letom dni podarili računalnik in udeležil se je tečaja za novince. Kot začetnik torej 
zna uporabljati Google in e-pošto. Zdaj pričakuje, da bo v arhivski sistem vtipkal svoj 
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priimek in takoj našel podatke o svojih prednikih tako, kot jih potrebuje za družinsko 
drevo. Ne zaveda se, da so bile rojstne matične knjige in rojstni listi ter drugo 
gradivo ustvarjeni za povsem drug namen in da se je treba pregledovanja lotiti na 
drugačen način kot na Googlu. 

Informacijska zahteva: zahteva po informaciji, za katero se posamezniku zdi, 
da jo potrebuje (Line, 1974). Posameznik zastavi konkretno vprašanje ali oblikuje 
poizvedbo. Lahko jo primerjamo s tretjo stopnjo Taylorjevega modela (Taylor, 1962). 
Na tej točki se namreč prične iskanje informacij. Še vedno sicer ni nujno, da 
posameznik vpraša pravilno ali razumljivo ali da sestavi ustrezno poizvedbo, vendar 
tu že pride do zadovoljivega opisa informacijske potrebe. Od tu dalje je le korak do 
tega, da se vprašanje ali poizvedba, pogosto s pomočjo arhivista, preoblikuje z 
ustreznimi izrazi. 

Uporaba informacij: poiskane/pridobljene informacije, ki jih posameznik tudi 
uporabi (Line, 1974). Rezultat večine poizvedovanj so informacije, ki pa so za 
posameznika iz zgoraj opisanih razlogov lahko različno uporabne. Če je njihova 
uporabnost velika, lahko služijo za zadovoljitev informacijske potrebe, denimo za to, 
da se posameznik nauči nečesa, česar prej ni vedel. V zvezi s tem obstajata dve 
možnosti: 

• Hotena uporaba: kadar posameznik pridobi informacije, ki jih je res želel, jih 
nato uporabi za namen, s katerim je pričel iskanje informacij7.  

• Nehotena uporaba: ta se zgodi, kadar posameznik pridobi informacije, ki jih 
pravzaprav ni iskal, a so zanj vseeno zanimive8.  

2.3  Značilnosti informacijskih potreb 

Značilnosti informacijskih potreb so pomembne tako za uporabnikovo 
sposobnost izražanja informacijske potrebe kot tudi za njegovo zmožnost ukrepanja, 
da bi jo zadovoljil. Upoštevati pa jih moramo tudi pri razvoju informacijskih sistemov 
in pri delu z uporabniki. Vse to so namreč med seboj prepleteni in soodvisni vidiki, ki 
so lahko uporabnikom zelo pomembni pri presojanju, ali je zanje neka informacija 
uporabna. 

 

2.3.1 Področje/tematika 

Tematika oziroma vsebina je najočitnejša značilnost informacijskih potreb, saj 
bi bilo popolnoma nemogoče govoriti o njih in ne omeniti teme, na katero se 
nanašajo.  

• Število tematik: informacijske potrebe so lahko enostavne ali pa zelo 
kompleksne. V drugem primeru lahko obsegajo več tem,za njihovo zadovoljitev 
pa sta potrebna daljši čas in več dela. 

• Globina: posameznika lahko zanima neka tematika površno ali zelo na splošno, 
lahko pa se želi z njo ukvarjati zelo temeljito, kar vpliva na globino njegove 
informacijske potrebe. 

                                                 
7  Uporabnik je prišel do svojega srednješolskega spričevala in ga uporabil v vlogi za službo. 
8  Uporabnik je pri iskanju ugotovil, da je takrat šolo vodil ded njegovega sodelavca. 
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• Specifični vidiki: na zanimanje za neko temo vplivajo tudi drugi vidiki, kot so 
posameznikova vloga (družbena, v izobraževalni ali delovni organizaciji itd.), 
področje in višina njegove izobrazbe, predznanje, starost in spol itd. 

Pri tem se lahko pojavijo tudi nekatere težave: 

• Uporabniki včasih posplošujejo svoja vprašanja. Namesto da bi uporabnik 
povedal, da potrebuje srednješolsko spričevalo, sprašuje, ali ima arhiv kaj 
gradiva o srednjih šolah. 

• Uporabniki včasih slabo poznajo področje, po katerem sprašujejo. To se na 
primer lahko zgodi takrat, kadar iščejo informacije za šolske ali študijske 
potrebe in še niso proučili zgodovine obdobja, za katerega iščejo informacije. 
Za to skupino so značilni tudi »delegati« - mati npr. pride v arhiv namesto 
svojega gimnazijca. 

• Uporabniški jezik je včasih težko prevedljiv v jezik podatkovne zbirke. 
Posamezniki seveda ne vedo, s kakšnimi izrazi so opremljeni zapisi v podatkovni 
zbirki, in uporabljajo lastno besedišče, ki se lahko razlikuje od tistega v zbirki 
(v arhivski podatkovni zbirki so zapisi opremljeni z izrazom ljudsko štetje, 
uporabnik pa napiše popis prebivalstva). Včasih so njihovi izrazi prepodrobni ali 
presplošni, zaradi česar v podatkovni zbirki ne morejo najti ustreznih zadetkov. 

 

2.3.2 Namen  

Namen informacijskih potreb narekuje različne rešitve oziroma odgovore. Iz 
Novakovih (2007) predstavitev vlog in tipičnih arhivskih postopkov ter Ivanovićevega 
(2010) opisa uporabnikov in dejavnosti arhivov smo izluščili tri tipične namene 
uporabe informacij iz arhivskega gradiva: 

• Pravno varstvo: tu gre za osredotočeno iskanje, ki je rezultat potrebe po 
dokazovanju neke pravice posameznika ali institucije oz. korporativnega telesa. 
Posameznik se sam s tem navadno ne ukvarja, temveč iskanje prepusti 
arhivistu, saj večinoma ne ve, kaj in kje iskati. Medtem ko korporativni 
uporabnik lahko bolj precizno izrazi svoje želje in olajša arhivistovo delo.    

• Raziskovanje: tu gre za poglobljen pristop, ki je rezultat želje spoznati neko 
področje do obisti. Posameznik področja še ne obvlada, a so zanj pomembne 
prav vse informacije (torej globinski pristop). To je lahko značilno za 
raziskovalca, ki se z neko tematiko ukvarja znanstveno. 

• Strokovno delo arhivista: gre za zelo poglobljen pristop, ki je prvenstveno 
namenjen zadovoljevanju potreb zunanjih uporabnikov, torej tistih, ki 
prihajajo v arhiv z zgornjima dvema namenoma. Kaže pa se tudi v pripravljanju 
različnih informativnih pomagal, razstav in digitalnih zbirk posameznih 
segmentov fondov (npr. digitalizati gradbenih načrtov Okrajnega urada Maribor 
1854–1868, ki se kot posebna serija nahajajo znotraj Zbirke digitalizatov iz 
arhivskega gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor).  
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2.3.3 Količina  

V splošnem poznamo dva pristopa. Uporabniki včasih hočejo veliko količino 
informacij (npr. raziskovalec, ki odpira novo področje, raziskovalni novinar), drugič 
želijo samo eno, in to pravo informacijo (npr. dokument za uveljavljanje neke 
pravice), pogosto pa si želijo majhno, a zadostno količino informacij, pogoj je 
seveda, da so ustrezne (npr. zgoraj predstavljeni novi navdušenec Bob). 

 

2.3.4 Kakovost in zanesljivost  

Čeprav lahko kakovost ocenjujejo različni uporabniki različno, glede na svoj 
vidik in potrebo, se strokovno verjetno lahko zedinimo, da s tem mislimo na tri 
značilnosti (Semlič Rajh, 2011):  

• Objektivnost: informacija je predstavljena brez vpliva njenega posrednika, kar 
pomeni tudi, da je predstavljena pluralno, tj. z vseh obstoječih vidikov, ne pa z 
omejitvijo na le enega (npr. politični ali verski vidiki). 

• Verodostojnost: informacija je iz zanesljivega vira oz. je izvirna. 

• Popolnost: informacija je predstavljena v celoti. 

Kakovost in zanesljivost informacij sta ključna za zagotavljanje pravne varnosti 
oseb, saj je zagotavljanje le-te ena od poglavitnih funkcij arhivov. Zato v arhivih 
sistematično shranjujemo gradivo v celotah fondov in na osnovi provenienčnega 
principa. 

Kot ugotavljata Novak in Semlič Rajhova (2013), je pojem »kakovostna 
informacija«9 potrebno ustrezno teoretično opredeliti, in to neodvisno od 
uporabljenih tehnoloških rešitev.  

Avtorja sta v letu 2013 izvedla obširno analizo podatkovne zbirke SIRAnet, v 
kateri sta s kvantitativno-kvalitativno metodo merila rezultate uspešnosti izgradnje 
arhivske podatkovne zbirke. Pri tem sta prišla do zaključka, da je opredelitev 
kakovostne arhivske informacije teoretično izjemno kompleksna naloga in da je 
»ugotavljanje objektivne kakovosti informacij, ki so posredovane z arhivskimi 
informacijskimi sistemi, metodološko zahtevno in tehnološko zapleteno opravilo«.  

Pri opredeljevanju kakovosti informacij pa si seveda lahko pomagamo s 
splošnimi atributi za opredeljevanje kakovosti informacij10. Če na spoznavanje 
kakovosti informacij pogledamo z metodološkega stališča, pa je pomembno dejstvo, 

                                                 
9  Larry P. English opredeljuje »kakovostno informacijo« kot funkcijo podatka, definicije in predstavitve. Vsaka od 

teh treh komponent mora s svojo kakovostjo pripomoči h kakovosti informacije. Pri tem velja, da so 
karakteristike kakovosti opredeljene kot: pravi podatki, v ustrezni celoti, v pravem kontekstu, dovolj natančni, 
v pravem formatu, ob pravem času, na pravem mestu in za pravi namen (Bakan Toplak, 2004, cv: Novak, Semlič 
Rajh, 2013). 

10  Atributi kakovostne informacije so lahko: dosegljivost (dostopnost, hitro in enostavno poizvedovanje), 
natančnost (določena s skladnostjo med realnostjo in opisom te), primerna količina, atomičnost (eno dejstvo v 
enem polju), verjetnost (informacija, posredovana kot resnična ali verodostojna, transparentna), celovitost, 
jedrnatost, pokritost (to pa je znano, je zapisano), podobnost (predstavljeno v istem formatu), konsistentnost 
(vrednosti v enem zapisu niso v konfliktu), povezanost (integriteta, skladnost povezanih podatkov), 
interpretativnost (pravilnost jezika, simbolov in definicij), pomenljivost (zapisana informacija mora biti skladna 
z definicijo polja, v katerem je zapisana), nepristranskost (brez predsodkov, pravično), čezmernost (idealna je 
ena instanca, včasih potrebna zaradi učinkovitosti), relevantnost, splošna uporabnost (v smislu njihovih virov ali 
vsebin), varnost (zagotavljanje varstva osebnih podatkov, pravice do kopiranja in drugih pravnih zahtev), 
pravočasnost, razumljivost, uporabnost, pomembnost, nespornost (O'Beirne, 2008, cv: Novak, Semlič Rajh, 
2013)). 
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da so številni atributi kakovosti informacij pravzaprav tehnični metapodatki,11 ki 
dejansko opisujejo ali opredeljujejo osnovne zakonitosti kakovostne informacije 
(Novak, Semlič Rajh, 2013).  

Opravljene analize in sklepi, do katerih sta se dokopala Novak in Semlič 
Rajhova (2013), lahko služijo »kot osnova za nadaljnje oblikovanje metodoloških 
izhodišč popisovanja arhivskega gradiva, vzpostavljanja zahtev po povezovanju med 
opisi arhivskih enot in kontekstnimi vsebinami, možnih načinih preverjanja 
celovitosti, konsistence in s tem verodostojnosti izvajanja poslanstva arhivskih 
strokovnih delavcev pri popisovanju arhivskega gradiva«.  

 

2.3.5 Datum  

Datum je (lahko) eden od kriterijev ocene primernosti podatkov, ki jih 
uporabnik pridobi iz arhivskega gradiva. Lahko gre za dva vidika:  

• kako daleč nazaj mora segati obseg informacij in 

• iz katerega obdobja želi pridobiti informacije. 

Izkušeni raziskovalci, ki so že pregledali vse gradivo v določenem arhivu, pa 
morda želijo vedeti, katero gradivo je prispelo na novo od njihovega zadnjega obiska 
(Duff in Johnson, 2002). 

 

2.3.6 Hitrost dostave 

Pomembno je, da uporabniki dobijo informacije tako hitro, kot jih potrebujejo. 
Pri tem lahko obstajajo razlike med ljubitelji, znanstveniki in upravnimi ali sodnimi 
postopki, seveda pa ne smemo prezreti dejstva, da vsi uporabniki radi vidijo, če 
lahko informacije dobijo takoj. Še ne tako dolgo nazaj je bila hitrost dostave 
bistveno manjša od današnje (od tod razlika v hitrosti med tradicionalnimi in 
sodobnimi informacijskimi službami, saj sodobna tehnologija bistveno spreminja 
izhodišča).  

 

2.3.7 Jezik in pisava objave  

Za posameznika ni nepomembno, v katerem jeziku in pisavi so posredovane 
informacije, saj je omejen z lastnim znanjem jezikov. Danes je verjetno znanje 
angleščine pogostejše kot znanje nemščine, kar pa je za delo z arhivskim gradivom 
problem. Uporabnik mora obvladati tudi stare pisave, sicer bo zanj izvirno gradivo 
neuporabno.  

 

                                                 
11  Tehnični metapodatki so: informacija o tipu podatkov, prednastavljenih vrednostih, napakah, formatu, praznih 

vrednostih; o odnosu do ničelne vrednosti, natančnosti, število primarnih ključev, obsegu veljavnih vrednosti, 
obstoju referenčne integritete, seznamih prepovedanih vrednosti, obsegu možnih veljavnih vrednosti, enotah za 
merjenje (O'Beirne, 2008, cv: Novak, Semlič Rajh, 2013). 
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2.3.8 Obdelava in ‘pakiranje’ 

Obdelava pomeni različne načine predstavitve določenega gradiva. Lahko 
imamo neobdelane, surove podatke, lahko pa so ti podatki obdelani, interpretirani. 
Obdelava običajno pomeni zmanjšanje količine, zgoščevanje podatkov ali podobno 
(npr. monografske študije določene tematike12, katalogi razstav13, inventarji14 …). 
Uporabnik bo morda raje izbral neko študijo kot izvirno arhivsko gradivo. 

 

2.4  Uporabniki 

2.4.1 Informacijski proces 

Kot prikaže Novljanova (2002, str. 13), »opredeljena potreba, problem prisilita 
posameznika, da stopi v informacijski proces«. Novljanova ta proces ponazori s 
shemo Henrija in Haya (1994) na Sliki 4 in ga tudi razloži (str. 13-14): v tem procesu 
posameznik »uporabi sposobnost za kritično mišljenje (razumevanje, sintezo, 
analizo, interpretacijo, povzetek, vrednotenje): od zavedanja problema, analiziranja 
informacijske potrebe in oblikovanja vprašanj, preko določitve lokacije informacij, 
izbora informacij, in sposobnost za konstruktivno mišljenje pri uporabi, 
komuniciranju. Pri tem učinkovito izrabi ustrezne sposobnosti za razumevanje in 
predstavitev informacij: branje, pisanje, računanje, opazovanje, poslušanje, govor, 
risanje«. 

 
Slika 4: Informacijski proces (Heni in Hay, 1994, str. 70) 

                                                 
12  Npr. Semlič Rajh, Z., Oman, Ž. in Mlinarič, L. (2012). Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega 

mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv. 
13  Npr. Horvat, Mojca … et al. (2013). 80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor (2013). Katalogi, zvezek 39. 

Maribor: Pokrajinski arhiv. 
14  Npr. Leskovec, Antoša (1991). Mestna občina Maribor. Inventarji 4. Maribor: Pokrajinski arhiv. 
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2.4.2 Namen uporabe informacij 

Ko govorimo o iskanju informacij, se že nahajamo na področju informacijskih 
zahtev, torej izraženih informacijskih potreb. Informacijske potrebe se najpogosteje 
pojavljajo na dveh glavnih področjih človekovega delovanja: pri delu (oziroma z njim 
povezanim izobraževanjem) in v prostem času (Case, 2008). Kot pravo prostočasno 
dejavnost v knjižnicah pojmujemo branje književnih del za sprostitev in razvedrilo 
(tudi ta dela nekateri berejo iz strokovnih in delovnih razlogov.) Seveda je 
ljubiteljsko udejstvovanje samo po sebi lahko prav tako resno kot poklicno delo ali 
izobraževanje za spričevalo oz. diplomo. Ker v arhivih ne poznamo pravega 
razvedrilnega branja romanov, kot ga modeli informacijskega vedenja opisujejo v 
knjižnicah, se temu vidiku tu ne bomo posvečali. Iz zgoraj omenjenih treh tipičnih 
namenov rabe (potrebe upravljanja, pravno varstvo in raziskovanje) in treh vrst 
uporabnikov (ustvarjalci gradiva, arhivisti in raziskovalci) smo na podlagi Novakovih 
(2007) predstavitev vlog in tipičnih arhivskih postopkov ter Ivanovićevega (2010) 
opisa uporabnikov in dejavnosti arhivov sestavili naslednje kombinacije: 

• Strokovno delo ustvarjalca arhivskega gradiva 

V kontekstu vsakodnevnih delovnih obveznosti ustvarjalcev arhivskega gradiva 
so posameznikove informacijske potrebe povezane z različnimi dejavniki, ki izhajajo 
iz njegovega delovnega okolja in se pogosto ne tičejo osnovnega dela. Gre npr. za 
iskanje odgovorov na vprašanja strokovnega odbiranja, urejanja in hrambe gradiva. 

• Strokovno delo arhivista 

Tudi strokovni delavci v arhivu imajo podobne informacijske potrebe, a na 
drugem nivoju. Že za evidentiranje ustvarjalcev morajo pridobiti potrebne 
informacije. Potrebe se potem nadaljujejo na področje prevzemanja gradiva, 
strokovne obdelave in popisovanja, materialnega varstva, posredovanja informacij iz 
fondov in zbirk, izvajanja razstavne, založniške in pedagoške dejavnosti ter na 
področje konzerviranja in restavriranja gradiva. 

• Znanstveno-raziskovalno delo raziskovalcev in znanstvenikov 

Določen delež uporabnikov se ukvarja z znanstvenim in raziskovalnim delom. To 
pomeni, da potrebujejo informacije iz primarnih virov ali pa izčrpne preglede, 
pogosto pa kar oboje. Velikokrat so tudi zelo izkušeni in razgledani ter izrazito 
notranje motivirani; gre torej za zahtevne uporabnike, ki so sčasoma tudi zelo 
samostojni. 

• Študijsko delo študentov in dijakov 

Med študijem in izobraževanjem uporabniki pogosto iščejo vire, ki jih 
priporočijo ali zahtevajo učitelji. Pri tem običajno ne gre za njihove pristne 
informacijske potrebe. Temu ustrezna je tudi njihova notranja motivacija. Pogosto 
gre torej za delegirane informacijske potrebe. Sicer so za namen študija in učenja 
pogosto zelo koristni pregledni viri, ki vsebujejo predelane, zgoščene informacije, 
ter seveda učbeniški tip gradiva. 

• Ljubiteljsko strokovno delo 

Področje konjičkov (hobijev) spada med mejna področja med prostočasno 
dejavnostjo in poklicnim delom. Ukvarjanje s konjički pogosto zavzame veliko 
posameznikovega prostega časa (včasih celo več kot delovne obveznosti), tudi 
področja so izjemno raznolika. Razlika je le v tem, da gre pri tem za izrazito 
notranje motivirane aktivnosti, kar pri delu ne velja nujno (čeprav je marsikomu 
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lahko tudi delo konjiček). Zaradi teh okoliščin gre pri informacijskih potrebah, 
povezanih s konjički, za podobne okoliščine kot pri iskanju informacij za delovni 
namen. 

 

2.4.3 Kaj uporabniki iščejo? 

Ne glede na okoliščine uporabniki v arhivih iščejo eno od spodnjega: 

• znane vire: poznajo podatke o konkretnih dokumentih in želijo te dokumente 
tudi videti, ali 

• neznane vire: poznajo npr. področje, tematiko, ne pa podatkov o konkretnih 
dokumentih, zato morajo pregledati določen del gradiva, da do iskanega 
pridejo (ali ugotovijo, da ne obstoji). 

Za iskanje tako znanih kot neznanih virov so uporabni podatki, ki jih oblikujemo 
po splošnem mednarodnem standardu za popisovanje arhivskega gradiva. Tako za 
iskanje znanih virov uporabnik poizveduje po nazivu fonda ali zbirke ali po naslovu 
konkretnega dokumenta. Pri drugem načinu pa gre za iskanje po vsebini, tematiki 
(»iskanje nečesa o …«). Iskanje po vsebini se pogosto dopolnjuje z drugimi opisnimi 
kategorijami, kot sta npr. zvrst dokumenta ali nosilec. Nedvomno so knjižnični 
katalogi bolj omejeni na prvo točko, saj so bolj usmerjeni na identifikacijo vira kot 
arhivski popisi, ki po mednarodnih standardih precej podrobneje in z več vidikov 
opišejo vire (Šauperl, Semlič Rajh in Knez, 2013). Pomanjkljivost je lahko le ta, da so 
viri pogosteje popisani na višjih nivojih (fond, podfond, serija) kot na nižjih nivojih 
(združeni dokumenti (file), posamezen dokument (item)). 

Na področje arhivov pa lahko iz knjižnic prenesemo še vrste informacijskih 
zahtev, kot jih je opisal Ingwersen (1992): 

• preverjanje in lociranje uporabniku znanih podatkov, kjer uporabnik pozna 
formalne podatke (avtor, naslov oz. ustvarjalec, fond, vrsta gradiva),  

• razjasnjevanje in potreba po dodatnih informacijah, kjer uporabnik pozna 
vsebinske podatke (izraze, deskriptorje …), 

• iskanje informacij o nejasno definiranem predmetu ali področju, kjer je 
uporabnikovo poznavanje področja megleno, ve zelo malo ali nič (kakor naš 
zgoraj opisani uporabnik Bob). 

Ingwersen je torej dodal tretjo skupino, kjer pa pravzaprav ne gre za način 
iskanja, temveč za okoliščine iskanja, ki na določen način vplivajo na vedenje 
tistega, ki išče.  

 

2.4.4 Faktorji informacijskih potreb 

Niso pa le informacijske potrebe tiste, ki jih zaznamujejo številne značilnosti. 
Bistven je tudi vpliv samega uporabnika in njegovih lastnosti. Mednje sodijo:  

• Vrsta dela: delo, ki ga posameznik opravlja, močno zaznamuje njegovo vedenje 
v povezavi z informacijami. Že prej smo omenjali iskanje informacij za potrebe 
dela in različne kontekste, ki pri tem lahko nastanejo (vsakodnevno delo, 
izobraževanje, konjiček) ter vplive teh kontekstov na informacijski proces.  
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• Izvor: ni pogosto, da bi različni ustvarjalci ustvarili isto gradivo, a včasih 
naletimo na dokumente, ki jih je ustvaril en ustvarjalec, shranilo pa več 
ustvarjalcev, saj je določen dopis bil posredovan npr. različnim naslovnikom. 
Prav tako večkrat naletimo na situacijo, ko del nekega fonda ali zbirke hrani en 
arhiv, del pa nek drugi ali celo neka druga sorodna institucija (npr. fond 
Štajerska domovinska zveza hranijo tako Pokrajinski arhiv Maribor kot tudi 
Arhiv Republike Slovenije in Muzej narodne osvoboditve Maribor). Večkrat pa se 
vsebinsko popolnoma isto gradivo hrani v različnih arhivih, kar se zgodi v 
primeru kopiranega arhivskega gradiva (npr. fond Okrožni urad Maribor, ki ga v 
izvirniku hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu, v kopijah pa je na voljo 
uporabnikom v PAM). Čeprav različni ustvarjalci pogosto obravnavajo isto 
tematiko, pa gre pri tem vendarle za različne vidike obravnavanja iste 
tematike. Tudi na prostoru Bosne in Hercegovine obstajajo primeri, ko se 
istovetni arhivski dokumenti (gradivo istega ustvarjalca) hranijo v različnih 
arhivskih, neredko pa tudi drugih ustanovah (npr. fond KD „Gajret“ (1903-
1949), ki ga deloma hrani Arhiv Bosne in Hercegovine v Sarajevu, deloma pa 
Arhiv Tuzelskega kantona). Takšnih primerov je precej, v nekaterih primerih pa 
se je ta praksa pokazala kot še posebej pozitivna. Tako je bilo npr. v vojnih 
okoliščinah popolnoma uničeno najdragocenejše gradivo orientalske 
provenience Orientalnega inštituta v Sarajevu (cca. 250.000 dokumentov). 
Kljub temu pa se je ohranilo veliko število kopij omenjenega gradiva, ki jih 
hrani Arhiv Tuzelskega kantona.  

• Starost: srednješolci pri raziskovanju za seminarsko nalogo verjetno 
potrebujejo manj gradiva in več arhivistove pomoči kot njihovi profesorji, ki so 
lahko že izkušeni raziskovalci. 

• Razpoložljivi čas in prostor: posameznikovo videnje lastne situacije oblikuje 
njegove potrebe. Če zaznava, da nima nadzora nad izidom situacije, da npr. 
arhivist ne upošteva, da se mu mudi, uporabnik občuti skrb. V taki situaciji ta 
skrb sama postane potreba, njegova prvotna informacijska potreba pa izgubi 
pomen.  

• Dostop: v arhivu je na voljo gradivo različnih oblik in na različnih nosilcih – 
elektronsko, mikrofilmsko, tiskano ali pisano na papirju ali pergamentu. 
Različni so tudi načini dostopanja: arhiv ponuja lastne, lokalno dostopne vire, 
ki so lahko primarni ali sekundarni. Primarni viri15 so lahko v izvirniku dostopni 
le v arhivu, v digitalizirani obliki pa pod določenimi pogoji tudi prek spleta. 
Tudi sekundarni viri16 so dostopni le v arhivu, razen v primeru, če gre za 
monografske ali kakšne drugačne študije, ki so dostopne tudi v različnih 
knjižnicah. Ni nujno, da ima uporabnik možnost uporabiti vse vrste dostopa. 

• Viri/stroški: z dostopom so seveda povezani tudi stroški, ki jih ima posameznik, 
da pride do informacij. V določenih primerih so ti stroški prikriti, ker so v obliki 
prevoznih stroškov ali ker jih poravna posameznikov delodajalec.  

                                                 
15  V arhivistiki se kot primarni viri oziroma primarno arhivsko gradivo šteje tisto gradivo, ki je nastalo neposredno 

v času delovanja določenega ustvarjalca arhivskega gradiva in se hrani v arhivskem fondu tega ustvarjalca, npr. 
Zapisnik seje mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 15. 9.1930. 

16  Kot sekundarni arhivski vir oziroma sekundarno gradivo pa se šteje tisto, ki se sicer nanaša na nek določen 
dogodek, ustvarjalca, dejavnost itd., vendar ni izvorno nastalo v času delovanja ustvarjalca, temveč kasneje ali 
pri drugem ustvarjalcu, kot npr. Seznami članov Kulturbunda v Mariboru, ki se nanašajo na čas 1941-1945, 
vendar so nastali šele leta 1945 pri Mestnem odboru OF Maribor, in ne pri omenjeni organizaciji in tudi ne v času 
njenega dejanskega delovanja. Izvorno gradivo se namreč ni ohranilo. 
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• Individualne značilnosti: z izrazom individualne značilnosti (pogosto tudi 
individualne razlike) označujemo tiste poteze oziroma razlike med ljudmi, 
katerih podlaga so njihove psihološke značilnosti, kot so splošne intelektualne 
sposobnosti, specifične sposobnosti (npr. verbalne, vizualne, motorične ...), 
osebnostne poteze itd. (Vilar, 2008).  

• Informacijsko vedenje: informacijsko vedênje je vedênje posameznikov (tudi 
skupin) v povezavi z informacijskimi viri in kanali. Nastane kot posledica 
informacijske potrebe in vključuje aktivno iskanje informacij, pasivno iskanje 
informacij ter uporabo informacij. Gre za vedênje v povezavi s kakršnimi koli 
informacijami in kakršnimi koli viri – tudi tiskanimi inventarji – in ni nujno 
povezano s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Iskanje 
informacij je individualen in od okoliščin in situacije odvisen proces, ki ga poleg 
posameznikovih individualnih značilnosti zaznamujejo tudi načini dostopa do 
informacij, značilnosti in kakovost informacijskih virov ipd. (Vilar, 2005). 

• Nivo informacijske pismenosti: s tem mislimo na posameznikovo usposobljenost 
za ravnanje z informacijami. »Za informacijsko pismenost mora biti posameznik 
sposoben prepoznati, kdaj potrebuje informacije, in imeti sposobnosti 
lociranja, vrednotenja in učinkovite uporabe potrebnih informacij.« 
(ALA/ACRL, 1989). Todd (2000) meni, da je informacijska pismenost 
intelektualno ogrodje za učinkovito aktiviranje in uporabo informacij v vseh 
oblikah (elektronske, tiskane, popularna kultura) in za ustvarjanje smisla, 
razumevanje in novo znanje. O informacijski pismenosti so tudi pri nas pisali 
mnogi avtorji, npr. Breda Filo (1976, 1991, 1993), Novljanova (2002), 
Petermančeva in Pejova (2005), Petermančeva (2008), Vilarjeva (2010), v 
slovenščino so prevedeni tudi nekateri standardi informacijske pismenosti17. 

• Informacijska preobloženost: velika količina informacij povzroči preobloženost 
(angl. information overload) in vodi k namenskemu ignoriranju informacij in 
drugim škodljivim odzivom. Imeti informacije ni isto kot biti informiran, torej 
rezultat povečanja pretoka in količine informacij ni nujno boljša informiranost. 
Dandanes ni težko dobiti dovolj informacij, težava je v posameznikovi 
zmožnosti interpretacije in razumevanju. 

 

3  MODELI ISKANJA INFORMACIJ 

Vilar (2005) sistematično predstavlja več modelov informacijskega vedênja. Ta 
predstavitev je sicer usmerjena v knjižnično okolje, a je veliko modelov mogoče 
uporabiti tudi v okolju arhivov. Tu bomo predstavili le enega od modelov iz njenega 
opisa, Model iskanja informacij. Dodali bomo še model, ki ga je razvila Andrea 
Johnson (2008) za vedenje uporabnikov arhivskih digitalnih zbirk. 

 

                                                 
17  Glej slovenska prevoda standardov ALA/ACRL (iz leta 2000) in standardov ALA/AASL (iz leta 2007), oba iz leta 

2010.  
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3.1  Model iskanja informacij (Information Search Process) 

Izmed modelov informacijskega vedenja, ki jih predstavlja Vilar (2005), smo 
izbrali enega, ki vključuje mnoge izmed zgoraj omenjenih dejavnikov. V izvirniku je 
poimenovan Information Search Process (ISP) (Kuhlthau, 2004), kar bi lahko prevedli 
kot Model iskanja informacij. Govori o tem, da uporabnik poskuša poiskati smisel in 
pomen v procesu iskanja informacij. Gre za šeststopenjski model, ki prikazuje 
uporabnikovo celostno izkušnjo v tem procesu. Model, ki izhaja iz več desetletij 
empiričnega raziskovanja, govori o treh področjih te izkušnje: afektivni (čustva), 
kognitivni (misli) in fizični (dejanja), ki se pojavljajo na vsaki od šestih stopenj. 
Osnovno izhodišče je, da se negotovost (tako afektivna kot kognitivna) povečuje in 
zmanjšuje v toku celotnega procesa iskanja informacij. Misli, ki se pričnejo kot 
negotove, nejasne in dvoumne, postanejo jasnejše, bolj osredotočene in 
natančnejše, ko proces iskanja napreduje. Občutja skrbi in dvomi se spreminjajo v 
občutke samozaupanja in gotovosti. V svojih aktivnostih ljudje v začetnih fazah 
iščejo relevantne informacije (torej na splošno o iskani temi), proti koncu pa koristne 
informacije (torej natančno o tem, kar jih zanima). Osnovno načelo modela pravi, da 
informacije običajno zmanjšajo negotovost, predvsem v začetnih fazah procesa. V 
kasnejših fazah jo lahko celo povečajo, pomanjkanje informacij pa v vseh primerih 
povzroči povečanje negotovosti. Oblikovanje osredotočenosti oziroma osebnega 
pogleda na obravnavano temo je ključna točka v procesu iskanja. V tistem trenutku 
se občutki spremenijo iz negotovosti v zaupanje, misli iz nejasnih v jasne, poveča se 
tudi zanimanje. 

Model sestavlja šest stopenj (sl. 5): 

• Začenjanje (Initiation) – ko se oseba prvič zave pomanjkanja znanja ali 
razumevanja; v tej fazi so pogosti občutki negotovosti in skrbi. 

• Izbor (Selection) – ko oseba identificira splošno področje, tematiko oziroma 
problem; začetno negotovost pogosto zamenja kratko občutenje optimizma in 
pripravljenosti na začetek iskanja. 

• Raziskovanje (Exploration) – ko oseba naleti na nekonsistentne, nekompatibilne 
informacije, zaradi česar se pogosto povečajo negotovost, zmeda in dvom, 
ljudem upade samozaupanje. 

• Oblikovanje (Formulation) – oblikuje se osredotočen pogled; negotovost se 
zmanjšuje, samozaupanje pa prične naraščati. 

• Zbiranje (Collection) – zbira se informacije, koristne za osredotočen pogled; 
negotovost izgine, razvije pa se zanimanje in aktivnost. 

• Predstavitev (Presentation) – iskanje se zaključi z novim razumevanjem, kar 
osebi omogoči, da lahko svoje novo znanje na nek način razloži oziroma 
posreduje drugim ter tako doseže njegovo uporabnost. 

Na koncu je v modelu prisotno še vrednotenje (Assessment), ki se ga 
podrobneje ne obravnava kot fazo v procesu iskanja, česar Kuhlthau (2004) sicer ne 
utemelji. 
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Slika 5: Model procesa iskanja informacij (Kuhlthau, 2004, str. 82; prevedla P. Vilar) 

Povečanje negotovosti v vsaki fazi nakazuje na t. i. polje intervencije. To 
pomeni, da v takem trenutku nastopi priložnost za posrednika (npr. referenčnega 
knjižničarja ali arhivista), da intervenira in pomaga uporabniku, oziroma predstavlja 
priložnost za načrtovalce sistemov za poizvedovanje (npr. knjižničnih katalogov, 
sistemov za popisovanje arhivskega gradiva), da z ustreznim načrtovanjem izboljšajo 
uporabnikovo izkušnjo oziroma mu olajšajo delo. 

Ena od osnovnih težav, povezanih z informacijskim procesom, kot kasneje 
utemeljuje Kuhlthau (2007), je, da iskalci iz različnih razlogov pričnejo proces nekje 
na sredini, najpogosteje v fazi zbiranja. Razlog temu so lahko izkušnje uporabnika 
(pogosto tudi knjižničarja ali arhivista), zaradi katerih ta meni, da predhodne faze 
niso potrebne. Vendar to pogosto pomeni, da v informacijskem procesu po 
nepotrebnem pride do težav, ko se denimo ugotovi, da iskalec zbira napačne stvari. 
Če bi predhodno dovolj razjasnil svojo informacijsko potrebo, se to ne bi zgodilo. 

 

3.2  Model interakcije v kontekstu (Model of contextual interaction) 

Andrea Johnson (2008) je po pregledu literature in z lastnim opazovanjem 
uporabnikov digitalnih zbirk arhivskega gradiva razvila svoj model iskanja informacij, 
ki ga imenuje Model interakcije v kontekstu (model of contextual interaction). Meni, 
da se iskanje informacij ne začne, če neka aktivnost ne povzroči informacijske 
potrebe, razrešitev te potrebe pa motivira uporabnika, da se loti take aktivnosti, ki 
bo to potrebo potešila. Cilji, ki jih ima uporabnik, so razvrščeni hierarhično, pri 
čemer imajo motivi na višji stopnji tudi večjo motivacijsko moč. Cilj na višji stopnji 
ponazarja s primerom uporabnika, ki želi uveljaviti neko pravno zadevo, cilj na nižji 
stopnji pa z uporabnikom, ki išče podrobnosti o preteklosti svoje stare hiše. 

Uporabniki imajo tri osnovna vprašanja:  

• Kje naj iščem? – Neizkušeni uporabnik običajno začne z iskanjem na Googlu. Ker 
ne ve, da arhivskega gradiva tam ne more najti, bo kmalu obupal. Izkušeni 
uporabnik pa se zanaša na provenienco ter na ta način takoj na začetku 
strukturira svoje iskanje skladno s tem. Poišče arhiv, ki hrani gradivo 
določenega ustvarjalca (torej ima ustrezen fond) in ki je namenjen določenemu 
občinstvu (da si zagotovi dostopnost). Očitno je torej, da strukturira svoje 
vprašanje skladno s strukturo arhivskega gradiva. 
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• Kako naj vprašam? – »Za pravi odgovor je treba zastaviti pravo vprašanje.« 
Čeprav zveni kot obrabljena fraza, jo je treba jemati zelo resno. Kot pravi 
Johnson (2008), se tudi izkušeni raziskovalci pogosto obračajo po pomoč k 
arhivistom, saj jih ti v pogovoru in s pravimi vprašanji ali usmerijo v pravo 
smer, ali ugotovijo, kaj dejansko potrebujejo in jim postrežejo s pravim 
gradivom. 

• Kaj je to? – Dejstvo, da so prišli do pravega dokumenta, še ne pomeni, da ga 
bodo lahko tudi uporabili. Tu se po eni strani sprašujemo, ali bo uporabnik znal 
prebrati najdeni dokument (pisava ali jezik), po drugi pa, ali bo vedel, kaj je in 
kaj pomeni (kontekst arhivskega gradiva). Oboje lahko preseneti tudi 
izkušenega uporabnika, kaj šele novinca. 

Kontekst je tista značilnost arhivskega gradiva, po katerih se arhivsko okolje 
bistveno razlikuje od drugih (Johnson, 2008), tudi knjižničnega in muzejskega 
(Šauperl, Semlič Rajh in Knez, 2013). Izkušeni uporabniki so se že navadili na načelo 
provenience ter na ohranitev konteksta v hierarhičnih strukturah fondov in njim 
podrejenih dokumentov. To znajo izkoristiti za zastavljanje pravilnih vprašanj.   

 

 

Slika 6: Model interakcije v kontekstu (Johnson, 2008, str. 165; prevedli in priredili A. Šauperl in 
P. Vilar, narisala A. Zorko)  
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Za uspešen spopad s tremi osnovnimi vprašanji so potrebne tri vrste znanja. 
Johnson (2008) jih tako opisuje: 

• Znanje o tematiki (domain, subject knowledge) – raziskovalec npr. pozna 
zgodovino obdobja oziroma pozna delovanje določenega ustvarjalca, ki ga 
raziskuje. 

• Znanje o gradivu (artifactual knowledge) – raziskovalec je npr. že pregledoval 
določen fond in nekatere dokumente že videl. 

• Znanje o arhivu (na sliki 6 označeno kot ZA) (archival intelligence) – pa se 
nanaša na obvladovanje dela z arhivskim gradivom in v arhivu. Johnson (2008) 
jo podrobneje deli na: 

o poznavanje arhivske teorije, prakse in postopkov,  

o sposobnost razvijanja takih strategij, ki bodo zmanjšale negotovost in 
nejasnost pri iskanju in uporabi virov, ter 

o sposobnost predstavljati si izvirni dokument na podlagi zapisa, ki ta 
dokument zastopa v podatkovni zbirki (intellective skills). 

Model interakcije v kontekstu (MIK) Andree Johnson ne izključuje modela 
procesa iskanja informacij (MPI) Karol Kuhlthau. Precej očitno je, da je MPI na višji 
abstraktni ravni in zajema tudi vse elemente MIK. Morda bi lahko celo rekli, da je MIK 
v arhivsko okolje prenesen in z arhivskimi podrobnostmi dopolnjeni MPI. 

 

4  DVA TIPIČNA UPORABNIKA 

Johnson (2008) obljublja, da bo razvila več vrst »osebnosti« (personas), ki bodo 
predstavljale tipičnega uporabnika. Predstavi pa le eno od takih osebnosti, to je 
zgoraj omenjeni navdušeni začetnik Bob. Ker nam kasnejši viri Johnsonove niso bili 
dostopni (ali zato, ker jih nismo znali najti, ali zato, ker jih ni), smo na podlagi 
drugih publikacij razvili še tipično uporabnico Mici, zgodovinarko – raziskovalko. Oba 
predstavljamo v nadaljevanju s preglednico, povzeto po Johnson (2008) in opisom 
postopka, oblikovanem po Kuhlthau (2004). 

 

4.1 Bob – laični uporabnik 

Bob je bil predstavljen že zgoraj, a naj na kratko ponovimo. Gre za 
upokojenca, ki se je navdušil nad zgodovino zaradi priljubljene TV-oddaje in bi 
dolgčas rad pregnal s svojo lastno raziskavo (Johnson, 2008). Podrobnejši opis 
njegovega profila je v preglednici 2. 

Postopek: 

• Začenjanje – Boba je TV-oddaja, v kateri v eni uri iz arhiva izbrskajo in 
oblikujejo zgodovino neke stavbe, navdušila in tudi sam bi rad raziskal 
zgodovino svoje hiše. 

o Čustva: navdušen je in prepričan, da dovolj obvlada računalnik, da bo 
tako raziskavo lahko opravil sam. 
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o Misli: niti pomisli ne na to, kakšno je in kako kompleksno je lahko 
arhivsko gradivo. Pričakuje, da bo sistem enak Googlu: karkoli vtipkaš, bo 
našel nekaj koristnega. 

o Dejanja: čeprav ni še nikoli delal z arhivskim gradivom, je prepričan, da 
bo našel vse potrebno s tem, da bo v iskalnik vtipkal naslov svoje hiše. 
Poišče spletno stran mestnega arhiva in sproži poizvedbo. 

• Izbor – Johnson (2008) v tej in naslednjih fazah ne opisuje več. Lahko pa si 
predstavljamo, kaj se mu bo zgodilo. 

o Čustva: ko pridobi prve zapise v odgovor na svojo poizvedbo, je Bob 
presenečen in zmeden. 

o Misli: zapise pregleduje in si ne zna predstavljati njihovega pomena. Ker 
ničesar ne ve o organizaciji arhiva, ne pozna nivojev popisa in zapisov z 
zaslona ne zna povezati z zgodovino svoje hiše. Na prvi pogled podatki z 
zapisov namreč nimajo nič skupnega z njegovo hišo. 

o Dejanja: Bob se zave, da ne more sam izbrati ustreznih zapisov za 
oblikovanje odgovora na svoje raziskovalno vprašanje. Marsikateri 
uporabnik bi na tej točki odnehal. Ker pa za Boba vemo, da ima rad 
izzive, bo poiskal pomoč. Osebno bo odšel v arhiv in prosil arhivista za 
pomoč. 

• Raziskovanje – Bob bo moral vzporedno voditi dva procesa:  

1) delo z arhivskim gradivom in zapisi o njem: spoznavanje svoje tematike, 
spoznavanje povezave med zapisom in gradivom, ki ga ta zapis 
predstavlja, ter spoznavanje arhiva («archival intelligence«, kot jih 
imenuje Johnson (2008)) in  

2) raziskovanje svoje teme.  

Oba procesa sta zahtevna sama po sebi in Bob zagotovo dolgo ne bo na poti 
svoji gospe (kot to opisuje v preglednici 2). 

o Čustva: skozi ta dva zahtevna procesa se lahko prebijejo le ljudje, ki jim 
je tako zahtevno učenje v veselje ali celo užitek. Brez dvoma ga bo 
mnogokrat preplavil občutek neizmerne hvaležnosti, ko mu bo arhivist 
pomagal skozi oba procesa (z vprašanjem, ali ima arhivist čas in možnost 
se tako osebno ukvarjati z laičnim uporabnikom, se zaradi omejitve 
prostora in osredotočenja na uporabnika ne bomo ukvarjali).  

o Misli: Bob spoznava arhiv in svojo začetno naivnost. Meni, da je arhivist 
velik strokovnjak in mu povsem zaupa. 

o Dejanja: pogovarja se z arhivistom. Pregleduje gradivo, s katerim mu 
postreže arhivist, in si beleži tako njegova navodila kot tudi svoja 
spoznanja. Tudi to, kaj naj si beleži, mu je povedal arhivist in imel prav. 
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Preglednica 2: Značilnosti laičnega uporabnika Boba (Johnson, 2008, str. 166, prevedli in priredili 
A. Šauperl in P. Vilar) 

Bob, navdušeni ljubitelj 

»Ne vem, kje bi začel.« 

• Nerealna pričakovanja 

• Potrebuje uvodne pripomočke in vire 

• Želi prispevati vsebine 

Profil: 

Bob ima rad izzive, nekaj, v kar lahko zagrize (in pravi, da še s 
svojimi zobmi). Na TV je gledal oddaje o tem, kako začneš iskati 
zgodovino svoje hiše. Pravi: »Videti je enostavno in s tem se bom lahko 
umaknil izpod gospejinih nog«. Še nikoli ni uporabljal arhivskega gradiva, 
vendar če mu bo uspelo, pravi, da bosta z gospo skupaj naredila družinsko 
drevo. Sin mu je za božič kupil prenosni računalnik in pri Simbiozi je 
opravil tečaj računalništva za začetnike. Ne skrbi ga začetniški položaj, 
saj je prepričan, da bo vse enostavnejše, ko dobi občutek za stvar. Želi si 
»one-stop-shop«, torej vse na enem mestu. Ne mara namreč skakati z ene 
na drugo spletno stran, ker se pri tem hitro izgubi. Ima tudi težave z 
vidom in si zato velikost črk na zaslonu poveča na 20 pik.  

Opis: 

Poklic: upokojeni voznik rešilnega 
avtomobila 

Starost: 60 let 

Kraj: Liverpool, Merseyside 

Družina: poročen, 2 otroka in 1 
vnuk 

Osebnost: iskriv, prijazen, rad ima 
izzive 

Uporabnikovi cilji: 

Bob želi: 

• Ugotoviti, kako dostopati do 
gradiva prek spleta; za to želi 
»vodnik za telebane« 

• Ustvariti svoj račun, kjer bo 
lahko shranjeval in vodil evidenco 
on tem, kaj je naredil in našel 

• Dodajati vsebino, komentarje k 
obstoječim zapisom 

• Tudi arhivistovo pomoč dobiti 
on-line, ko jo potrebuje 

• Dostopati do digitaliziranega 
gradiva 

• Spoznati zgodovino svojega 
kraja, medtem ko sledi dogodkom 
»prestolnice kulture« 

• Videti besedilo brez napora 

Cilji arhiva: 

Arhiv želi, da bi Bob: 

• Pogosto obiskal arhiv 

• Se registriral za prejemanje e-
obvestil 

• Priporočil arhiv tudi drugim 

• Pridobil spretnosti, potrebne 
za uporabo arhivskega gradiva 

• Bil pripravljen obiskati arhiv  

• Dodajal vsebino, tudi s 
komentarji 

Uporaba interneta in spretnosti: 

• Izkušnje s spletom: začetnik 
(eno leto) 

• Primarna raba: iskalni 
pripomočki in informacije za 
najdbo, e-pošta, spremljanje 
športnih oddaj in popotovanj 

• Najljubše spletne strani: 
Everton FC, BBC Sport, Expedia, 
Wikipedia 

• Iskalnik: Google 

• Družabna omrežja: Friends 
Reunion  

 

• Oblikovanje – sčasoma se Bob nauči dela v arhivu in tudi odgovor na njegovo 
raziskovalno vprašanje se začne oblikovati. 

o Čustva: veseli se vsakega novega odkritja in ugotovitve in neuspehi ga ne 
potrejo več. 

o Misli: vsredotočen je, saj zdaj že ve, kaj išče in kje je to treba iskati. 

o Dejanja: sam lahko vpraša arhivista za dodatno gradivo in ga lahko tudi 
sam analizira. 

• Zbiranje – Bobove beležke so vse obsežnejše. Zgodba njegove hiše v njih že 
kaže obliko. 

o Čustva: veseli se, saj že »vidi luč na koncu tunela«. 

o Misli: osredotočen je na dopolnjevanje manjkajočih in nejasnih delov 
zgodbe o svoji hiši. 
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o Dejanja: išče le še osredotočeno. Z arhivistom govori o zgodbi svoje hiše, 
pojasnjuje mu nejasnosti in manjkajoče dele. Pri tem je arhivistu že 
sposoben predlagati vrsto gradiva, ki bi ga še pregledal. 

• Predstavitev – Bob je imel srečo, da je vso raziskavo lahko opravil v enem 
arhivu. Ponosen je nase in vesel, da se še lahko uči.  

o Čustva: presenetil je sam sebe. Na začetku si ni mogel predstavljati, kaj 
ga čaka in zdaj z zadovoljstvom razume in vidi, koliko se je naučil. 

o Misli: prepričan je, da bo še raziskoval v arhivu in da v novem projektu ne 
bo tako zelo odvisen od arhivista. 

o Dejanja: svoji družini predstavi zgodovino hiše in svojo gospo povabi k 
skupnemu raziskovanju družinskega drevesa. 

Več raziskovalcev omenja, da je arhivsko gradivo preveč kompleksno, da bi 
laični uporabniki brez težav sami uporabljali na spletu dostopne arhivske podatkovne 
zbirke, kakršna je SIRAnet (Krause in Yakel, 2007; Prom, 2004; Tibbo, 2003; Yakel in 
Torres, 2003). Obenem pa tehnologije Spleta 2.0 omogočajo interakcijo med 
uporabnikom in arhivistom ter tako dajejo nekaj upanja, da bodo vsaj nekateri 
uporabniki take podatkovne zbirke tudi sami uporabljali. Verjetneje je, da bo laična 
javnost uporabljala informativna pomagala, ki jih bodo arhivisti izdelali prav v tak 
namen. 

 

4.1 Mici – izkušena uporabnica 

Mici je docentka na fakulteti za zgodovino. Raziskovanje primarnih virov v 
mestnem arhivu je zanjo nekaj običajnega, saj ga izvaja že 20 let. Njen profil v 
preglednici 3 in opis postopka smo oblikovali predvsem na podlagi raziskave Duff in 
Johnson (2002). Tako kot pri Bobu pa smo si tudi za Mici nekatere elemente v 
preglednici in postopku zamislili sami. 

 Postopek: 
• Začenjanje – čeprav je Mici izkušena raziskovalka, se včasih loti nove tematike 

in se v takih primerih počuti kot začetnica. 

o Čustva: vznemirjena je in malce negotova.   

o Misli: ne ve natančno, kako in kje bi se iskanja lotila. Zato ji pridejo 
najprej na misel preizkušene metode. 

o Dejanja: pregleda objavljene vire in v njih išče navedbe primarnega 
gradiva ter imena oseb in ustanov. Natančno pregleda tudi informativna 
pomagala, da se seznani s strukturo in vsebino razpoložljivih fondov. Ker 
ve, da nimajo vsi fondi informativnih pomagal, se pogovori z arhivistom. 

• Izbor – postopek izbora se spreminja, ko se raziskovanje večkrat zasuče v krogu 
petih faz: začenjanja, izbora, raziskovanja, oblikovanja in zbiranja. 

o Čustva: izmenjaje jo prevevata optimizem, ko najde nekaj primernega, in 
skrb, ko tega ne najde. 

o Misli: pregleduje zapise in razume, katere dokumente ali skupine 
dokumentov predstavljajo. Ve tudi, kaj ji ti dokumenti oz. skupine 
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dokumentov lahko povedo. Oblikovano ima pričakovanje glede 
dokumentov in skupin dokumentov, zato jo skrbi, ko jih ne najde. Takrat 
ne ve, če jih je prezrla ali res ne obstojijo. 

o Dejanja: skrbno pregleda najdene dokumente, in to navadno večkrat v 
različnih dneh. Ker raziskovanje poteka v daljšem obdobju, se s 
postopnim nabiranjem informacij spreminja Micin vidik ali raziskovalno 
vprašanje. Včasih je pri pregledu primarnega vira pozorna na en vidik, 
drugič na drugega. 

• Raziskovanje – izkušnje Mici pravijo, da je raziskovanje dolgotrajen proces, za 
katerega človek potrebuje veliko potrpljenja in vztrajnosti. Oboje ima, zato se 
raziskovanja loteva z veliko mero samozaupanja. 

o Čustva: čeprav se tudi med samim postopkom raziskovanja občasno 
pojavljajo dvom in skrb, ve, da je to le začasen občutek in ju bo 
premagala, ko bo napredovala v raziskavi. 

o Misli: osredotočena je na cilj svoje raziskave, čeprav se zaveda, da ga bo 
med delom tudi bolj ali manj spreminjala.  

o Dejanja: skrbno opazuje gradivo, še naprej išče v informativnih pomagalih 
in objavljenih virih. Pogovarja se s svojimi kolegi in arhivistom. 

• Oblikovanje – Mici pregleda določeno količino gradiva in začne se oblikovati 
celosten pregled področja njenega raziskovanja. 

o Čustva: zadovoljna je, ker je našla veliko gradiva. Vendar jo lahko še 
skrbi, če določenega gradiva ni našla in ne ve, zakaj se ji je to zgodilo. 

o Misli: iz najdenega gradiva oblikuje zgodbo in premišljuje, kje bi našla 
manjkajoče informacije. 

o Dejanja: vedno znova pregleduje znane zbirke in gradivo. S kolegi in 
arhivistom se intenzivno pogovarja o manjkajočih drobcih. 

• Zbiranje – zbrala je potrebne informacije in druge informacije, ki so sicer 
obrobne, a koristne za temeljit pogled na raziskovano področje.  

o Čustva: če je našla manjkajoče drobce, negotovosti ni več. Sicer bo 
negotovost ostala in Mici morda svojih rezultatov ne bo niti objavila. 

o Misli: osredotoča se na metodologijo interpretacije pridobljenih 
informacij. 

o Dejanja: pri pisanju naleti še na nejasnosti, ki jih razrešuje s ponovnim 
pregledom primarnih virov. Pogovor s kolegi in arhivistom še vedno 
koristi. 
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Preglednica 3: Značilnosti izkušene uporabnice Mici18 

Mici, izkušena zgodovinarka - 
raziskovalka 

»Imam občutek o tem, kje je treba 
iskati.« 

• Realna pričakovanja 

• Uporablja pripomočke in primarne vire 

• Želi hitro in učinkovito opraviti delo v arhivu 

Profil: 

Mici uživa v raziskavah in ima že bogate izkušnje. Ve, da 
raziskovanje v arhivih ni enostavno. Zanaša pa se na svoje poznavanje 
zgodovine raziskovanega obdobja, poznavanje literature in v njej 
navedenih primarnih virov, poznavanje gradiva v arhivu in arhivistove 
nasvete. O vsakokratni temi se tudi pogovarja s svojimi kolegi. Ima že 
obsežen seznam imen oseb in ustanov, ki so ključna za njeno raziskovalno 
področje. Ve, kako pomembno je to, saj so arhivski fondi organizirani po 
ustvarjalcih. Vajena je starega jezika in pisave v primarnih dokumentih. Če 
pride v nov arhiv ali če se v znanem arhivu loti nove teme, se vedno 
najprej orientira. To opravi z informativnimi pomagali in s pogovorom z 
arhivistom. Arhivisti so zelo pomembni pri njenem delu, saj dobro poznajo 
gradivo in tudi pomembnost določenega gradiva za njeno raziskavo. Z njimi 
je stkala tesen odnos in redno jo obveščajo o novih pridobitvah, ki bi lahko 
bile pomembne za njene raziskave.  

Opis: 

Poklic: univerzitetna učiteljica in 
raziskovalka 

Starost: 40 let 

Kraj: Sela, Slovenija 

Družina: poročena, brez otrok  

Osebnost: ambiciozna raziskovalka, 
vztrajna, razgledana, rada ima 
izzive 

Uporabnikovi cilji: 

Mici želi:  

• Pregledati gradivo za svojo 
raziskavo, ki ga še ni videla 

• Ponovno pregledati nekaj 
gradiva, ki ga je sicer že 
videla, a prej ni bila pozorna 
na določeno podrobnost 

• Spoznati tudi gradivo, ki je 
posredno povezano z njenim, 
npr. časnike iz obdobja, ki ga 
raziskuje (sekundarni viri) 

• Se pogovarjati z arhivistom 
osebno in neposredno 

• Dostopati do izvirnega, 
primarnega gradiva 

• Biti obveščena o novo 
prispelem gradivu 

• Spoznati sekundarne vire, na 
osnovi katerih se je mogoče 
seznaniti z dosedanjimi 
raziskavami področja, ki ga 
sama obravnava. 

Cilji arhiva: 

Arhiv želi, da bi Mici: 

• Pogosto obiskala arhiv 

• Se registrirala za prejemanje 
e-obvestil 

• Priporočila arhiv tudi drugim 

• Uspešno in z zadovoljstvom 
uporabljala razpoložljivo gradivo 

• Uspešno in z zadovoljstvom 
uporabljala digitalne zbirke in 
SIRAnet 

• Navajala vire iz njihovega 
arhiva in ime arhiva v svojih 
objavah 

• Sodelovala pri objavah, ki jih 
arhiv pripravi iz iste tematike 

Uporaba interneta in spretnosti: 

• Izkušnje s spletom: bogate 

• Primarna raba: informativna 
pomagala, strokovni in znanstveni 
viri, e-pošta ter uporaba 
družabnih omrežij in nekaterih 
spletnih strani za razvedrilo in 
zabavo 

• Najljubše spletne strani: 
spletne strani posameznih arhivov 
s specializiranimi arhivskimi 
podatkovnimi zbirkami, 
APEnet.eu, ancestory.com, 
grboslovje.si, sistory.si, 
besthistorysites.net, mladina.si, 
dlib.si 

• Iskalnik: Google 

• Družabna omrežja: Facebook, 
Twitter, LinkedIn 

 

                                                 
18  Veliko vsebine povzete po Duff in Johnson (2002), dodatno po Duff in Cherry (2008), Duff et al. (2008), Krause in 

Yakel (2007), Prom (2004), Tibbo (2003) ter, Yakel in Torres (2003). 
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• Predstavitev – iskanje se zaključi z objavo rezultatov. Seveda pa pripombe 
urednika in recenzentov lahko raziskovanje vrnejo v katerokoli fazo in sprožijo 
nov krog. 

o Čustva: zadovoljstvo ob zaključenem delu. Če se je odločila za objavo 
kljub temu, da so ostala nekatera področja nerazčiščena, jo skrbi, da jo 
bodo urednik in recenzenti opozorili na gradivo, katerega obstoja se ni 
niti zavedala. 

o Misli: predstavitev v znanstvenem prispevku in v predavanju za študente 
zahtevata nekoliko različen pristop in to jo za nekaj časa v celoti zaposli. 

o Dejanja: Pisanje in pripravljanje predavanja včasih še zahtevata dodaten 
pregled primarnih virov. 

Čeprav je Mici izkušena raziskovalka, se ne more izogniti neuspešnemu iskanju 
in dvomu. Duff in Johnson (2002) navajata, da so njuni intervjuvanci (docenti in 
izredni profesorji zgodovine) dosledno šli skozi štiri faze:  

• Orientacija: uporabili so vse razpoložljive vire, objavljene in ustne, da so dobili 
občutek o raziskovanem področju. Pri tem sta opozorili na izredno pomembnost 
informativnih pomagal in arhivistov kot nepogrešljivih zaveznikov v procesu 
raziskovanja arhivskega gradiva. 

• Iskanje znanega gradiva: sestavljali so si imenike oseb in ustanov, pomembnih 
za obravnavano obdobje ali tematiko. Zavedajo se namreč, da je gradivo v 
arhivih organizirano po ustvarjalcih. 

• Pridobivanje kontekstualnega znanja: nujno je poznavanje širše tematike, saj 
šele tako raziskovalčeva ozka raziskovalna tematika dobi težo in relevantnost. Z 
leti raziskovanja se to znanje širi in dopolnjuje ter dejansko tvori ekspertizo. 

• Najdenje relevantnega gradiva : iskanje »zahteva poučeno ugibanje« (Duff in 
Johnson, 2002, str. 491). Pri obsežnem kontekstualnem znanju je ugibanja 
morda manj ali je rezultat zanesljivejši. Vseeno pa se negotovosti ni vedno 
mogoče v celoti izogniti. Z vztrajnostjo in pomočjo arhivistov pa izkušeni 
raziskovalci praviloma pridejo do ustreznih odgovorov. 

Te faze se lahko ponavljajo skozi celotno obdobje raziskovanja. Ne potekajo nujno v 
istem vrstnem redu in včasih potekajo vzporedno (Duff in Johnson, 2002). 

 

5  ZAKLJUČEK 

V uvodu smo zapisali, da arhivi in popisi arhivskega gradiva niso namenjeni sami 
sebi ali le arhivistom. Ni dvoma, da so namenjeni javnosti. Arhive uporabljajo 
različne skupine uporabnikov in te imajo le včasih enake informacijske potrebe. Zato 
se postavlja vprašanje, ali je ista struktura in vsebina primerna tako za arhivistovo 
strokovno delo s fondom kot tudi za delo laika na nekem specifičnem področju.  

Naš namenjen je bil predstaviti osnovne pojme in spoznanja o uporabnikih 
informacijskih sistemov. Medtem ko je naša predstavitev osnovnih pojmov 
razmeroma temeljita, so spoznanja o uporabnikih informacijskih sistemov skromneje 
predstavljena. Oblikovali smo le dva tipična uporabnika, navdušenega amaterja Boba 
in izkušeno raziskovalko Mici. Ugotovili pa smo, da bi verjetno potrebovali še tri 
tipične uporabnike, in sicer arhivista, ustvarjalca gradiva in študenta. V uvodu smo 
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zapisali, da bi spoznanja o vedenju uporabnikov pri iskanju informacij v arhivskih 
sistemih morala voditi razvoj teh informacijskih sistemov. Razlike med tipičnimi 
uporabniki, ki so jih ugotovili tudi v besedilu omenjeni raziskovalci, pa vzbujajo 
dvom, da bi isti informacijski sistem lahko uspešno stregel vsem vrstam uporabnikov. 
Nekateri zato razvijajo informativna pomagala (Krause in Yakel, 2007; Prom, 2004; 
Yakel in Torres, 2003). Iz določenega fonda oblikujejo digitalno zbirko in zanjo 
oblikujejo tak uporabniški vmesnik, ki tudi ljubiteljem omogoča uspešno iskanje in 
pregledovanje. Celotni fondi pa morajo verjetno ostati organizirani na sedanji način, 
saj vrsta omejitev za laično rabo onemogoča podrobno strokovno ukvarjanje s popisi 
in fondi. O pomenu vodnikov po fondih in zbirkah arhivov pa piše tudi Cvelfar (2011). 

Ne dvomimo torej v primernost podatkov, ki jih zajemamo po mednarodnih 
standardih, saj se zavedamo njihovega pomena za arhivista, ki je tudi eden od 
uporabnikov. Čeprav bi težko rekli, da je arhivist najpomembnejši uporabnik, ostaja 
dejstvo, da je ključen za celotni sistem. Brez njegovega strokovnega dela arhiva ne 
bi bilo. Duff in Johnson (2002) sta pokazali, kako pomembna je njegova vloga pri 
raziskovanju zgodovinarjev. Lahko sklepamo, da je arhivistova vloga pri amaterskem 
raziskovanju še pomembnejša, zato smo Bobov primer tako tudi opisali. Čeprav je 
jasno, da laični uporabniki v glavnem ne razumejo kompleksnosti arhivskega gradiva, 
je verjetno prav tako jasno, da je ideal ekspertnega sistema, ki bi nekaj logičnega 
sklepanja naredil namesto Boba, nedosegljiv. V informativnih pomagalih pa bi lahko 
premislili o tem, kako je fond opisan in kakšno terminologijo uporabljamo. Ker se 
zaradi znanstvenikov, kot je Mici, ne smemo spustiti na čisto laično raven in uporabiti 
običajen jezik, je zelo informativen pristop, kot smo ga opazili v jubilejnem zborniku 
PAM Hraniti in ohraniti (2003). Predstavitev vsakega oddelka in fondov začenja z 
definicijami osnovnih pojmov, sledi strukturirana predstavitev pomembnih značilnosti 
fonda.  

Predstavljena tematika je za vse soavtorje novo raziskovalno področje. Pri delu 
smo šli skozi vse faze, ki jih omenja Kuhlthau (2004) in so opisane na sliki 5. Čeprav 
smo izkušeni raziskovalci vsak na svojem področju, smo to raziskavo začenjali z 
občutkom negotovosti, nejasnimi mislimi in dvomom o pravilnosti našega iskanja 
virov v bibliografskih informacijskih sistemih. Težave so bile tako s pravilnim 
poimenovanjem izbrane tematike (v angleškem in slovenskem jeziku) kot tudi z izbiro 
pravih podatkovnih zbirk. Branje najdenih objav je začelo vzbujati optimizem. 
Čeprav so bile misli še nejasne, so se že začeli oblikovati kriteriji za relevantnost 
najdenih člankov. Sčasoma smo ugotovili, kdo so ključni avtorji in katere so ključne 
revije, ki objavljajo na našo tematiko (kar je skladno z Lotkovim19 in Bradfordovim20 
zakonom, dvema osnovnima zakonoma na področju bibliometrije). Med potekom 
raziskave smo pridobivali nove vire in nove informacije, vseeno pa nas je še skrbelo, 
ali smo vključili vse relevantne vire. Kljub tej skrbi se je oblikovala vedno jasnejša 
slika in sčasoma smo potrebovali vedno manj dodatnih informacij, dokler nismo 
dokončali svoje predstavitve v obliki članka. Ob tem nas je prevel občutek dosežka in 
zadovoljstva z novo pridobljenim znanjem. Skrbi o vrednostni oceni, ki nam jo bodo 

                                                 
19  Lotkov zakon, zakon o produktivnosti avtorjev (ena od izvedenk potenčnega zakona) pravi, da večino za neko 

strokovno področje pomembnih člankov napiše majhno število avtorjev (Bartol, T. Zakoni o razkropljenosti 
informacij. Pridobljeno 31.12.2013 s spletne strani http://www.informatika.bf.uni-lj.si/gradivo/pred_ 
razkropljenost%20informacij.pdf)  

20  Bradfordov zakon, zakon o razpršenosti člankov (tudi ena od izvedenk potenčnega zakona) pravi, da je večina 
člankov, pomembnih za neko strokovno področje, objavljenih v majhnem številu revij (Bartol, T. Zakoni o 
razkropljenosti informacij. Pridobljeno 31.12.2013 s spletne strani http://www.informatika.bf.uni-
lj.si/gradivo/pred_razkropljenost%20informacij.pdf)  
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http://www.informatika.bf.uni-lj.si/gradivo/pred_razkropljenost%20informacij.pdf
http://www.informatika.bf.uni-lj.si/gradivo/pred_razkropljenost%20informacij.pdf


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 

 197 

dali uredniki, recenzenti in bralci, pa se bomo lahko otresli šele sčasoma. Ker se 
zavedamo modela iskanja informacij, lahko z več zaupanja vase vstopamo v nove 
raziskave.  
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SUMMARY 

Alenka ŠAUPERL∗ , Polona VILAR∗∗, Izet ŠABOTIĆ∗∗∗, Zdenka SEMLIČ RAJH∗∗∗∗ 

USER'S VIEW OF THE ARCHIVES AND DESCRIPTION OF ARCHIVES IN ARCHIVAL 
INFORMATION SYSTEMS 

It is probably a common belief that users are not able to search independently 
in traditional archives. On the other hand digitalized databases of archival materials 
are developed exactly for independent use. In this context it is necessary to know 
the user's view of the systems and their information behaviour to design them for a 
better user experience and efficiency.  

We begin by introducing the basic concepts and theories of user information 
seeking behaviour from the area of library and information science. While these 
concepts and theories are rather thoroughly introduced, we present very few findings 
of research into users of archival information systems. The reason is mainly that 
there are few studies of this kind. We are still able to shape examples of two typical 
users, an enthusiastic hobbyist Bob and an experienced researcher Mici. There are 
two other types of users which are not introduced in detail: an archivist and a 
student.  

The four user groups are quite diverse and it is not certain that one single 
information system could fulfil all their information needs. As a consequence some 
foreign researchers develop finding aids (Krause in Yakel, 2007; Prom, 2004; Yakel in 
Torres, 2003). They build digital collections of specific documents (usually not the 
entire fonds of a single creator). Interfaces for these systems are designed to enable 
easy searching and browsing. This is interesting for both lay people and experts. We 
believe, however, that the entire fonds need to be described and organized in much 
greater detail. Only detailed description allows professional care and study of fonds. 

One of our starting questions was whether the current records built by ISADg2 
and other ICA standards are appropriate. We trust they are appropriate and essential 
for the professional archivists. They are an important type of users. Although we 
hesitate to describe the archivists as the most important type of users, it cannot be 
denied that all other user groups would not exist without this one. Duff in Johnson 
(2002) explain the essential role of the archivists in scientific work of history 
researchers. We can only speculate that the archivist’s role in a hobby project of a 
lay person would be even more important, in fact essential. It is rather obvious that 
lay users are not aware of the complexity of archives. But it is probably unrealistic to 
expect that an expert system would be built in such a way to be able to support all 
the logical reasoning for the unexperienced person such as Bob, our enthusiastic 
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hobbyist. It is more likely that we should develop appropriate finding aids, where the 
language and structure would be more easily understandable to a common user. 
There are expert users, like our Mici, who require sophisticated structure and 
professional terminology. Hraniti in ohraniti (2003) may therefore be a good example 
of an informative approach to both extremes of the user groups. This publication 
introduces fonds of the Regional Archives of Maribor by first giving definitions of the 
important professional terms. 
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