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POPISA UPORABNIKU 

Izvleček: 
Prispevek predstavlja raziskave, narejene v tujini, o zahtevah in pričakovanjih uporabnikov arhivskih 
iskalnih pripomočkov. Na temelju ugotovitev raziskav avtor opozarja, da bodo arhivisti morali preiti od 
tradicionalnih popisov arhivskega gradiva, ki so temeljili na informacijah o tem, iz česa je gradivo 
(angl. »ofness«), k popisom, ki v ospredje postavljajo kontekst oz. relacije znotraj popisne enote (angl. 
»aboutness«) ter s tem manjšajo svetovalno vlogo arhivistov pri iskanju informacij o in v gradivu. To pa 
pomeni čim več podrobnejših popisov, ki bodo dosegljivi prek spleta, upoštevali iskalne navade 
uporabnikov ter opremljeni tako z ustreznimi naslovi popisnih enot kot tudi z deskriptorji.  
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Abstract:  
Archival Copernican Turn – from Adapting the User  

to the Finding Aid to Adapting the Finding Aid to the User 
The article discusses the findings of the researches made in other countries about needs and 
expectations of the users of archival finding aids. On the basis of these researches the author points 
out the need for archivists to change from traditional archival descriptions which have been focused on 
what the unit of description was made up of (i. e. ofness) to modern archival descriptions which are 
centred on the context resp. relations within the unit of description, that is what the unit of 
description is about (i. e. aboutness). This causes a reduction of the consulting role of archivists in the 
process of retrieving information about and within the archival material. Having this in mind, it is 
obvious that more detailed archival descriptions available on-line are needed which would meet the 
users' search techniques and include proper titles of the units of description as well as descriptors. 
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UVOD 

Arhivi vseh vrst po vsem svetu se po večini soočajo s podobnim fenomenom – 
nenehno (hitro ali postopno) rastjo količine arhivskega gradiva, ki ga hranijo v svojih 
depojih. Obratno sorazmerno z rastjo količin tega gradiva pada zmožnost arhivskih 
strokovnih delavcev, da brez informacijske podpore obvladujejo podatke o 
hranjenem gradivu. V slovenskih javnih arhivih se je tem težavam pridružila še nova, 
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tj. vladna strategija nižanja števila zaposlenih v javnem sektorju (Ni. Č., 2013). Tako 
je bilo recimo v Pokrajinskem arhivu Maribor število zaposlenih konec leta 2013 za 
okoli 15 % manjše kot ob koncu leta 2012. Torej, vse več gradiva na eni strani in vse 
manj kadra in finančnih sredstev na drugi strani – takšno je trenutno stanje v 
slovenski arhivistiki. 

 

KAJ SO POKAZALE RAZISKAVE O POTREBAH IN PRIČAKOVANJIH UPORABNIKOV 
ARHIVSKEGA GRADIVA, NAREJENE V TUJINI  

Uporabnike arhivskega gradiva zgoraj omenjene tegobe bolj malo zanimajo, 
zaradi njih nam prav gotovo ne bodo prizanašali pri ocenjevanju naših storitev. Prav 
tako arhivska služba kljub oteženim razmeram ne sme opustiti strategij za nenehen 
razvoj in izboljševanje strokovnega dela, kajti nenehno izboljševanje in 
organizacijski razvoj sta nujna za vsako organizacijo. Eno od temeljnih načel za 
kakovostno storitev je osredotočenost na odjemalca, v našem primeru uporabnika 
arhivskega gradiva, kajti kakovost storitve se meri prav s stopnjo, s katero 
zadovoljujemo njegove potrebe in pričakovanja (Žurga, 2013).  

Ob tem se postavlja vprašanje, v kolikšni meri slovenski arhivi pravzaprav sploh 
poznamo in upoštevamo potrebe in pričakovanja uporabnikov. Specifičnih raziskav na 
to temo v Sloveniji v zadnjih letih nismo opravili (oz. mi vsaj niso znane). 

Z vključitvijo programske opreme scopeArchiv v arhivsko teorijo in prakso smo 
slovenski arhivi dobili orodje, s katerim lahko na različne načine in na različni 
kakovostni ravni zadovoljimo potrebe po informacijah o arhivskem gradivu. V 
prispevku za konferenco v Radencih 2012 sem že opozoril, da se struktura naših 
uporabnikov počasi menja in da bo vedno več takih uporabnikov, ki bodo informacije 
o arhivskem gradivu iskali prek spleta (Zajšek, 2012). Da to ni samo floskula, 
potrjujejo raziskave, ki so jih opravili v tujini. Tako Schaffner (2009) denimo piše: 
»Uporabniki v vse večji meri delajo samostojno, medtem ko bibliotekarji in arhivisti 
še zmeraj pričakujejo, da bodo igrali vlogo posrednikov. Ljudje po večini hočejo biti 
avtonomni in odkrivati informacije o primarnih virih na omrežni, ne institucionalni 
ravni. /…/ Veliko raziskav o knjižničnih katalogih in arhivskih portalih je namreč 
pokazalo, da dandanes večina raziskovalcev prične svoje poizvedovanje z Googlom ali 
Wikipedijo, k bibliotekarju ali arhivistu pa pridejo le po že znane stvari« (str. 4). 

Statistični podatki o obiskanosti vzajemne podatkovne zbirke SIRAnet1 nam 
povedo, da je npr. v letu 2011 podatkovno zbirko preko spleta obiskalo 2097 različnih 
oz. edinstvenih obiskovalcev (tj. ne ponavljajočih se obiskovalcev), leta 2012 pa jih 
je bilo že 3123. 

V Združenih državah Amerike so pred desetletjem naredili raziskavo, v kateri so 
zgodovinarji-uporabniki arhivskega gradiva odgovarjali na različna vprašanja o 
kakovosti storitev tamkajšnje arhivske službe. Na vprašanje, katere izboljšave bi si 
želeli od arhivov, je bil na prvem mestu odgovor, da bi si želeli več iskalnih 
pripomočkov, ki bi bili dostopni prek spleta (Anderson, 2004). 

Še ena, ne tako nepomembna ugotovitev, navaja jo Schaffner (2009), je, da 
uporabniki, kadar poizvedujejo po arhivskem gradivu prek spleta, pričakujejo, da ga 
bodo našli s pomočjo enakih iskalnih metod, ki jih uporabljajo tudi pri iskanju drugih 
stvari po spletu. Kakšne so te metode? Pojasnila jih je mdr. Sarah Shatforth, por. 

                                                 
1  Podatki so dostopni preko storitve Google Analytics – http://www.google.com/analytics/. 
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Layne, ki je zapisala, da uporabniki v glavnem poizvedujejo prek ključnih besed, na 
podlagi le-teh pa raziskujejo relacije do drugih relevantnih podatkov (Schaffner, 
2009, opomba 16). Če omenjeno ugotovitev prenesemo na podatkovno zbirko 
slovenskih javnih arhivov, to pomeni, da moremo pričakovati, da bodo uporabniki 
naše zbirke poizvedovali v glavnem po osnovnih pojmih oz. ključnih besedah (geslih), 
ne pa po drevesni strukturi oz. tektoniki arhiva, kar je pravzaprav logično, saj niti 
arhivisti sami pogosto ne vemo natančno, kje v tektoniki arhiva najti nek fond, za 
katerega nismo pristojni kot skrbniki, kaj šele najti njemu podrejene nivoje popisa. 

 

NOVI PRISTOPI K ARHIVSKEMU POPISOVANJU V LUČI NOVIH PROFILOV 
UPORABNIKOV GRADIVA – PREHOD OD TVORIVA POPISNE ENOTE K NJENEMU 
KONTEKSTU 

Tako za uporabnika-raziskovalca kot arhivista je pomembno poznati okoliščine 
(kontekst) nastanka nekega dokumenta, torej kdo ga je ustvaril in zakaj. Če pri 
iskalnih pripomočkih, ki so natisnjeni na papir, obstaja možnost, da se uporabnik v 
čitalnici obrne na arhivista za nasvet ali pojasnilo, ki bi ga pripeljala do novih 
spoznanj, pa te možnosti uporabnik, kadar je poizvedovanje prek spleta njegova prva 
točka dostopa (access point), nima. Anderson (2004) v zvezi s tem opozarja na 
nevarnost, da v ne dovolj kakovostni podatkovni zbirki uporabnik ne bo našel tistega, 
kar ga zanima, ali pa bo prišel do napačnih razlag o vsebini, relevantnosti, kontekstu, 
relacijah do drugih dokumentov ipd. Na to opozarjata tudi Novak in Semlič Rajh 
(2013), ki dodajata, da je prav v primeru, ko uporabnikovo iskanje poteka le na 
temelju podatkov, ki so vneseni v podatkovno zbirko, toliko bolj pomembno, da so ti 
podatki čim bogatejši, dosledno enakovredni in opremljeni z ustreznimi deskriptorji. 
Prav zaradi »pomanjkljivih spletnih ponudb« arhivov so npr. ameriški zgodovinarji 
odgovorili, da je poizvedovanje po arhivskem gradivu prek spleta najmanj učinkovita 
metoda iskanja (Anderson, 2004). Kot enega od vzrokov za pomanjkljive iskalne 
pripomočke Anderson (2004) vidi v tem, da niso bili izdelani za oddaljeno, 
kompleksno poizvedovanje, temveč za poizvedovanje »znotraj hiše«, v navezavi z 
znanjem in svetovanjem arhivista. Tiemann (2001) zato poudarja, da morata biti 
obdelava in popisovanje arhivskega gradiva bolj kot kadarkoli prej uporabniško 
usmerjena, ne pa biti sama sebi namen. 

Zato je naloga nas, arhivistov, da svoje podatkovne zbirke preko interneta 
prezentiramo na način, ki bo čim bolj ustrezal iskalnim navadam naših uporabnikov, 
četudi se na ta način polagoma briše naša svetovalna vloga. Spričo kadrovske 
podhranjenosti slovenskih javnih arhivov je vse bolj avtonomno raziskovanje 
uporabnikov tudi najbolj smiselna usmeritev (in najbrž neizogibna). »Manj kot se 
uporabniki morajo posvetovati z arhivisti in bibliotekarji, toliko bolj uspešno je bilo 
naše prizadevanje za izboljšanje popisovanja in raziskovanja,« piše Schaffner (2009, 
str. 5). Seveda je nujno, da bo čim več postopkov vnašanja naših podatkov v skupno 
podatkovno zbirko standardiziranih, da torej ne bo delal vsak tako, kakor se njemu 
osebno zdi (skratka po svoje), kajti taka celota podatkov ne bo podatkovna zbirka, 
temveč podatkovna »zbrka« (tj. zmešnjava). 

Na tej točki se pojavi vprašanje, kako arhivski popis napraviti karseda uporaben 
za raziskovalca. Kaj je torej tisto, kar – upoštevaje programsko orodje, ki ga imamo 
na voljo za popisovanje – nekemu popisu da potrebno kvaliteto oz. izboljša, olajša, 
pospeši poizvedovanje/raziskovanje? Pri odgovoru na to vprašanje se najprej ponovno 
vračam k svojemu prispevku za posvetovanje v Radencih 2012. Takrat sem skušal na 
primeru imaginarnega uporabnika, ki poizveduje po zapisnikih Sivih panterjev, 
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pojasniti pomembnost oblikovanja naslova popisnih enot (PE). Naj spomnim, da naše 
iskanje prek Googla ali drugih iskalnikov ne more obroditi sadov, v koliko arhivist 
oblikuje naslov popisne enote v stilu »Zapisniki sej«. Šele ko tej osnovni informaciji o 
ključnem sestavnem elementu (tvorivu) popisne enote doda atribut v stilu »Zapisniki 
sej Sivih panterjev« (dodan je torej ustvarjalec gradiva), takrat Googlovo iskanje 
vrže zadetke iz baze SIRAnet.2 Podobno pa se dogaja tudi pri iskanju znotraj naše 
podatkovne zbirke. Kot že rečeno, je glede na prej omenjene raziskave in 
predpostavko, da so iskalne metode slovenskih uporabnikov spleta enake ali močno 
podobne tistim v tujini, jasno, da bo le redkokdo v Queryju ali v sistemu scopeArchiv 
iskal po drevesnem prikazu, večina uporabnikov naše podatkovne zbirke (tudi iz vrst 
arhivistov) bo iskala bodisi po celotnem tekstu (full-text-search) bodisi se bo, če bo 
poizvedovala po poljih, usmerjala zlasti v naslov in vsebino PE, potem pa je tu še 
iskanje prek deskriptorjev (ki so tudi neke vrste ključne besede). 

Ne glede na to, ali iščemo po deskriptorjih ali naslovu ali vsebini ali po 
celotnem besedilu, zmeraj bomo kot zadetek najprej videli naslov PE. Zato mora 
naslov kot prva informacija delovati karseda samostojno in povedno, pri takih 
naslovih uporabniku ni potrebno odpirati popisnih enot, da bi izvedel, zakaj mu je 
kot rezultat poizvedovanja navrglo ravno te popisne enote. Dokler so bili iskalni 
pripomočki v papirnati obliki, je pri arhivskem popisu naslov PE posredoval zgolj 
informacijo o osnovnem tvornem elementu (sestavini) popisne enote, največkrat je 
šlo za imenovanje vrste arhivskega gradiva in nek minimalni dodatek, npr. prej 
omenjeni tip naslova »Zapisniki sej«. To omenja tudi Cook (2007), ki piše, da je bila 
v tradicionalni arhivski praksi sestavina popisne enote pomembnejša od konteksta. 
Toda za podatkovno zbirko, ki je dostopna prek spleta, nudi naslov »Zapisniki sej« 
premalo informacij, saj je moč po enaki metodi oblikovati na tisoče enakih naslovov. 
Enako nezadovoljivo tak naslov funkcionira pri iskanju v samem sistemu scopeArchiv 
(po katerem v glavnem iščemo arhivisti). V že omenjeni anketi, katere rezultate 
predstavlja Anderson (2004), so zgodovinarji-raziskovalci na vprašanje, katere 
izboljšave bi si želeli od arhivov, ob bok odgovoru, da si želijo več iskalnih 
pripomočkov prek spleta (glej zgoraj), postavili odgovor, da bi si želeli več 
podrobnejših podatkov znotraj iskalnih pripomočkov, zlasti na nivoju dokumenta. 
Arhivisti so se v preteklosti pri (p)opisovanju gradiva osredotočali na to, iz česa je 
(t. i. ofness), medtem ko bi uporabniki raje vedeli, o čem je (t. i. aboutness) (str. 5).  

Zato je nujno, piše Cook (2007), da se arhivisti pričnejo bolj osredotočati na 
kontekst dokumentov ter graditi zbirko znanja namesto le zbirke podatkov. 
Rübenstrunk (2001) to konkretno pojasnjuje na primeru raziskovanja gradiva uprave: 
»Uporabnik bo prejel ustrezen odgovor šele takrat, ko si je postavil vprašanje 'kdo je 
bil znotraj celotne hierarhije uprave pristojen za neko dejanje, o katerem išče 
informacije'. Tovrstno vprašanje je za uporabnika, ki le redko ali pa nikoli ne prihaja 
v stik z lokalno ali državno upravo, zelo zahtevno« (str. 28). 

Torej, namesto da pri naslovu PE navedemo samo sestavino PE (torej ofness) ali 
le-tej dodamo zgolj minimalni kvalifikator – npr. Korespondenca (nivo (pod)serije) 
oziroma Odločba Ustavnega sodišča (nivo dokumenta) oziroma Gradnja župnišča (nivo 
združenih dokumentov) oziroma Čevljarski (Šuštarski) most, Ljubljana (nivo 
(pod)serije) –, je nujno, da pojasnimo kontekst oziroma interaktivne relacije (torej 
aboutness), ki se nanašajo na to popisno enoto – Korespondenca Okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica z občinskimi ljudskimi odbori v letu 1952 oziroma Odločba 

                                                 
2  Med drugim je v istem prispevku moč najti tudi številne pravopisne napotke za oblikovanje naslovov. 
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Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije št. III Ips 123/2009 oziroma Gradnja župnišča, Šmiklavž – 
gradbeni načrt oziroma Čevljarski (Šuštarski) most, Ljubljana – fotografije Stojana 
Kerblerja. 

Jasno je, da podrobneje kot je arhivsko gradivo popisano, bolj uporabno je za 
raziskovalca, tj. zunanjega poizvedovalca in tudi arhivista samega. Velikokrat se 
preko uradne vloge name obrnejo uporabniki z vprašanjem, ali v arhivu hranimo kaj o 
določeni osebi, nekem pravnem subjektu ali o konkretnem dogodku oziroma pravnem 
postopku. Popisi na nivoju serije oz. – po nekdanji arhivski praksi – tehničnih enotah 
(škatlah) mi v takem primeru bolj malo pomagajo. Prav tako imam za reševanje 
tovrstnih vlog na voljo premalo časa, da bi šel pregledovat vpisnike, delovodnike in 
imenike. Zato bi morali arhivisti težiti k temu, da bi bilo čim več gradiva popisanega 
na nivoju združenih dokumentov, gradivo zbirk pa na nivoju dokumenta. Taki popisi 
nudijo zelo podrobne in s tem najhitrejše informacije. 

Te smernice pa naj ne veljajo samo za arhivsko popisovanje, temveč bi jih 
morali sprejeti tudi ustvarjalci gradiva. Ob prvih prevzemih elektronskega arhivskega 
gradiva, o katerih smo decembra 2013 imeli zanimivo predstavitev v prostorih Arhiva 
Republike Slovenije, je postalo jasno, da bo arhivska stroka nujno morala sodelovati 
v celotnem življenjskem toku dokumentov, torej tudi že takrat, ko so le-ti še v fazi 
nastajanja. Kot je že ugotavljal Cook (2007), so v preteklosti arhivisti igrali precej 
pasivno vlogo v procesu nastajanja dokumentarnega gradiva in so »posegli« vanj šele 
tik pred predajo arhivskega gradiva v arhiv oz. šele po tem, ko je gradivo bilo 
predano, torej so se ukvarjali šele s končnim produktom. Cook je takrat izpostavil 
nujnost, da se arhivisti aktivneje vključijo v proces nastajanja dokumentarnega 
gradiva. Dodal bi, da to še zlasti velja za gradivo, ki nastaja v elektronski obliki. 

 

SLIKA 1: Izrez iz prikaza zadetkov poizvedovanja po geslu »gradnja« v sistemu scopeArchiv 
(dostop 23. 12. 2013); zgornji trije naslovi (oz. pri drugem naslovu njegov drugi del) so za 

uporabnika precej bolj informativni kot zadnji naslov (oz. tudi prvi del drugega naslova), pri 
katerem sicer izvemo, na kateri dogodek se popisna enota nanaša, ne izvemo pa, ali je to 
fotografija gradnje, morda gradbeni načrt, kako poročilo o gradnji, je to korespondenca o 

gradnji, kdo je pravzaprav ustvaril gradivo ipd. 

V nadaljevanju odgovora na vprašanje, kako arhivski popis napraviti karseda 
uporaben za raziskovalca-poizvedovalca, se bom na kratko dotaknil tudi 
deskriptorjev. Deskriptorje, ki so za razumevanje konteksta in relacij (torej za 
»aboutness«) še posebej pomembni, je definiral že Novak (2007) kot standardizirana 
gesla, ki pojasnjujejo vsebino enega ali več dokumentov, sestavljajo pa jih geslo, 
vsebina slednjega ter eden ali več kvalifikatorjev. Kot sta ugotavljali Semlič Rajh in 
Šauperl (2011), imajo arhivisti še najmanj težav pri oblikovanju normativnih imen 
korporativnih teles, nekaj več težav jim povzroča oblikovanje normativnih imen 
fizičnih oseb in družin ter zemljepisnih imen, največ težav pa se pojavlja pri 
oblikovanju stvarnih gesel. Nekatere smernice za oblikovanje stvarnih gesel je po 
strokovni razpravi, ki smo jo imeli sodelavci v Pokrajinskem arhivu Maribor (Novak, 
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Semlič Rajh, Zajšek), podala Semlič Rajh v Arhivih 2013 (št. 2, str. 297–314). V 
prihodnosti si je moč predstavljati, da bomo znotraj naše podatkovne zbirke npr. pod 
stvarnim geslom »umor« našli vse popisne enote, ki se navezujejo na to zločinsko 
dejanje. 

 

PRIMER POPISA GRADIVA JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA PRED PREVZEMOM V 
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR (2013) 

Po dogovoru z Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije se je julija 2013 
pričelo odbiranje in popisovanje arhivskega gradiva Javnega pravobranilstva Maribor 
za čas 1975–1995. Po približni oceni pred pričetkom del je bilo gradiva za okoli 300 
arhivskih škatel, pozneje se je izkazalo, da ga je bilo za 350 škatel.  

Glede na prej omenjeno dejstvo, da gradivo nudi najbolj podrobne informacije 
takrat, ko je popisano na nivoju združenih dokumentov, ter dejstvo, da arhivist 
zaradi številnih drugih obveznosti ne bi uspel popisati 350 škatel gradiva na nivoju 
združenih dokumentov v nekem doglednem času, smo se odločili, da bomo v arhiv 
prevzeli gradivo, ki bo že popisano na nivoju spisov oz. zadev, in to v popisnem 
obrazcu, pripravljenem v programskem orodju Excel. Popis je vključeval tri od petih 
obveznih elementov arhivskega popisa: naslov PE, čas nastanka in količino. Četrti in 
peti obvezni element (nivo popisa in signaturo) smo avtomatsko dodali vsem PE ob 
uvozu v scopeArchiv. Prav tako so popisovalke vnesle številko arhivske škatle, v 
katero je bila odložena posamezna popisna enota. Gre za preprost popisni obrazec, ki 
se ga da brez težav uvoziti v sistem scopeArchiv.  

 

Slika 2: Obrazec za popis gradiva pravobranilstva z lastnostmi arhivskega gradiva 

Popisovalkam smo dali natančna navodila, kako popisati gradivo, obenem pa 
sem občasno kot pristojni arhivist opravil nadzor nad potekom del ter svetoval ob 
morebitnih dilemah. Pri oblikovanju naslova posameznega spisa smo upoštevali 
relacije in kontekst – naslov je tako sestavljen iz imen udeležencev in vrste pravnega 
postopka ter oznake spisa in imena njegovega ustvarjalca. Pogosto je bilo moč 
naslove oblikovati z metodo »kopiraj-prilepi naslov prejšnje popisne enote«, ostale 
so le posamezne spremenljivke (imena udeležencev in oznaka spisa).  

 

Slika 3: Primer popisane enote iz popisnega obrazca 
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Poizvedovanje po dotičnem gradivu lahko tako v naši podatkovni zbirki poteka 
na več načinov – iščemo lahko prek deskriptorja Javno pravobranilstvo Maribor, prek 
imena udeležencev v neki zadevi, po vrsti pravnega postopka ali po oznaki spisa.  

 

Slika 4: Prikaz popisnih enot v sistemu scopeArchiv, ki so povezane z deskriptorjem Javno 
pravobranilstvo Maribor 

 

Slika 5: Prikaz zadetkov v sistemu scopeArchiv po poizvedovalnem pojmu %Peršon% (po priimku 
udeležencev v pravnem postopku) 

Popisovanje je trajalo od začetka julija do konca septembra 2013, torej tri 
mesece. Sledili so pregled in preverjanje pravilnosti popisa (tipkarske napake, izpis 
kratic ipd.) ter uvoz v bazo SIRAnet. Na podlagi pozitivnih izkušenj bomo tudi v 
prihodnje pristopali k podobnim projektom na podoben način, saj se je izkazalo, da 
posamezna javnopravna oseba vendarle lažje zagotovi osebje in čas, ki sta potrebna 
za izvedbo popisa gradiva, kot pa javni arhivi, ki se kljub vedno večjim količinam 
hranjenega arhivskega gradiva soočajo z vse večjim kadrovskim mankom. S tem pa 
sem se vrnil k začetku članka. 
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ZAKLJUČEK 

Avtor v prispevku izhaja iz dejstva, da so arhivisti slovenskih javnih arhivov 
uslužbenci javnega sektorja in kot taki servis za državljane. Slednji ocenjujejo 
kvaliteto storitev javnega sektorja na podlagi tega, v kolikšni meri je javni 
uslužbenec zadovoljil njihova pričakovanja. 

V nadaljevanju so predstavljene raziskave, opravljene v tujini, ki ponazarjajo 
pričakovanja in potrebe raziskovalcev-poizvedovalcev, se pravi uporabnikov arhivskih 
iskalnih pripomočkov. Iz teh raziskav izhaja, da si uporabniki želijo: a.) da bi bilo več 
iskalnih pripomočkov dosegljivih prek spleta, b.) da bi lahko bili pri svojem delu čim 
bolj avtonomni in neodvisni od arhivistov, c.) da bi arhivski popisi – zlasti na nivoju 
združenih dokumentov in dokumentov – vsebovali več informacij, d.) da bi metode 
poizvedovanja po arhivskih podatkovnih zbirkah preko spleta bile enake metodam 
iskanja po drugih spletnih informacijah (le-te uporabniki v glavnem iščejo prek 
ključnih besed).  

Da bi uslišali pričakovanja naših uporabnikov in jim s tem ponudili kvalitetne 
storitve, je potrebno arhivske popise prilagoditi njihovim potrebam. To pa pomeni, 
da bi morali težiti k popisovanju arhivskega gradiva na nivojih, nižjih od podserije, 
popisne enote ustrezno opremiti z deskriptorji ter jim dati čim bolj informativne 
naslove. S tem pa bodo arhivski popisi prešli od tradicionalnih (pri katerih se arhivisti 
osredotočajo na to, katere osnovne sestavne enote vsebuje neka popisna enota, 
temu v angleščini rečejo »ofness«) k modernejšim oblikam popisov, ki so 
osredotočeni na kontekst in relacije znotraj popisne enote (angl. »aboutness«). 

Ker se slovenski javni arhivi soočajo s kadrovsko problematiko, se kaže nuja, da 
so na zgoraj omenjene smernice pozorni že ustvarjalci gradiva, in to že v času, ko 
gradivo šele nastaja na njihovih nosilcih podatkov; za gradivo, ki ga že hranijo v 
svojih skladiščih in čaka na predajo pristojnemu arhivu, pa da pripravijo ob nadzoru 
in svetovanju pristojnega arhivista tak popis gradiva, ki ga je nato ob prevzemu 
možno brez zapletov prenesti v sistem scopeArchiv. Na koncu je na kratko 
predstavljen poskus take prakse s primerom popisa arhivskih enot gradiva Javnega 
pravobranilstva RS, oddelka v Mariboru. 
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SUMMARY 

Boštjan ZAJŠEK∗ 

ARCHIVAL COPERNICAN TURN – FROM ADAPTING THE USER  
TO THE FINDING AID TO ADAPTING THE FINDING AID TO THE USER 

The author points out the fact that archivists in Slovenian public archives 
belong to the public sector and are therefore a service for citizens. The quality of a 
public service is assessed upon how high the public worker was able to satisfy the 
expectations of the citizen.   

Further, the article discusses the researches made in other countries which 
illustrate expectations and needs of researchers-inquirers, i. e. users of archival 
finding aids. The research findings have shown that the users' wish is: a.) to have 
more finding aids available on-line, b.) to be more autonomous and independent 
from the archivists while researching, c.) that the archival descriptions – especially 
on the level of files and documents – would contain more information, d.) to use the 
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same search techniques within the on-line archival databases as they use while 
searching for other on-line information (i. e. mostly through keywords). 

In order to meet users' expectations and provide a quality service, it is 
necessary for archivists to adjust archival descriptions so that they fit the users' 
needs. This means that archivists should tend to describe as much archival units as 
possible on the level of files and documents, equip the units of descriptions with 
descriptors and provide suitable titles for the units of description. This way, the 
archival descriptions will change from traditional descriptions (where the focus lies 
on what the unit of description is made up of, i. e. ofness) to modern archival 
descriptions where the focus lies on aboutness, i. e. the context and relations within 
the unit of description (what the unit of description is about). 

Since the Slovenian public archives are facing a lack of personnel, it is urgent 
that the record creators are also aware of the above mentioned guidelines, already 
at the stage where records are still being created on their information carriers; for 
the records already stored in their depots and waiting for the acquisition the record 
creators should make (under the supervision and consulting of an archivists) such a 
description which can be transferred into scopeArchiv after acquisition without 
complications. At the end of the article, the author represents a test of such practice 
with the archival holdings of the State Attorney's Office (Javno pravobranilstvo RS). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


