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Izvleček: 
Prevzem arhivskega gradiva ustvarjalca MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture (EPK) v pristojno 
arhivsko ustanovo Pokrajinski arhiv Maribor je sprožil razmisleke o mnogih temeljnih arhivskih 
strokovnih vprašanjih. Med drugim se je pojavilo tudi vprašanje dolgoročne hrambe spletnih strani 
zavoda EPK in celotnega projekta EPK ter s tem povezanih digitalnih vsebin. 
Zaradi specifičnosti ustvarjalca in samega arhivskega gradiva so v letu 2013 potekale številne 
aktivnosti, ki so bile povezane s strokovno obdelavo in dolgoročno hrambo celote arhivskega gradiva. 
Fizično arhivsko gradivo je bilo obravnavano po standardnih arhivskih strokovnih postopkih prevzema in 
obdelave. Elektronske oblike arhivskega gradiva pa so bile obravnavane nestandardno, in sicer na 
podlagi virtualizacije strojne in sistemske opreme ter potrebne adaptacije originalne aplikativne 
opreme vključno s podatki. Za razumevanje kompleksnosti celotnega arhivskega strokovnega problema 
so bile uporabljene metode utemeljene teorije. Pri tem sta se avtorja srečevala z mnogimi dodatnimi 
arhivskimi strokovnimi problemi. Te sta skušala opredeljevati in reševati po analogiji na znane in 
preizkušene arhivske strokovne rešitve. Večina le-teh je prikazanih v prispevku.  
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Abstract:  
Virtualization – A Way of Preserving Archival Digital Content 

Acquisition of archives of the creator entitled Maribor 2012 - European Capital of Culture (ECC), into 
the archival institution Regional Archives Maribor (Pokrajinski arhiv Maribor), has triggered reflections 
on several fundamental archival professional questions. Among other professional issues, questions 
relating to the long-term preservation of Web pages of the ECC and the entire ECC project and with 
them related digital contents arise.  
Because of the special purpose of the creator and connected documentation, a number of activities 
that have been associated with the professional treatment and long-term preservation of archives were 
executed in 2013. Physical archives were managed according to the standard procedures of acquisition 
and processing of archival material. Electronic archives, however, were considered as nonstandard. The 
solution bases on the virtualization of hardware and system software with adapted original application 
including necessary data. For an understanding of the complexity of the entire archival problem the 
methods of grounded theory have been applied. The authors faced many additional archival 
professional problems. They are trying to identify and resolve it analogically, to the well-known and 
proven archival professional solutions. Most of them are present in the paper.  

Key words: 
Maribor 2012, European capitals of culture, archival material, storage, virtualization, storage 

method, a Web page, archival practice, archival theory, grounded theory  

                                                 
∗  Dr. Miroslav Novak, arhivski svetnik, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor, Slovenija, kontakt: 

miro.novak@pokarh-mb.si.  
∗∗  Gordana Šövegeš Lipovšek, arhivska svetovalka, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor, Slovenija, 

kontakt: gordana.soeveges@pokarh-mb.si.  

mailto:miro.novak@pokarh-mb.si
mailto:gordana.soeveges@pokarh-mb.si


M. Novak, G. Šövegeš Lipovšek: Virtualizacija – način ohranjanja digitalnih arhivskih vsebin 

 438 

1 UVOD 

Arhivisti, dokumentalisti, bibliotekarji in s temi povezani profili si v skladu z 
doktrinami zaščite kulturne dediščine prizadevajo za ohranjanje različnih pojavnih 
oblik dokumentov. To izvajajo z vzpostavljanjem učinkovitih sistemov njihove 
dolgoročne hrambe. Osnovo teh sistemov pa predstavlja dolgoročna stabilnost 
nosilcev in zapisov. Z uvajanjem novih tehnoloških in informacijsko–komunikacijskih 
rešitev postaja zagotavljanje dolgoročne hrambe osrednji problem njihove 
implementacije. To lahko opazimo še posebej takrat, ko preizkušeni strokovni 
postopki in aktivnosti ne omogočajo več ustreznega načina dolgoročne hrambe. V tem 
kontekstu se pojavijo naslednji arhivski strokovni problemi: 

• redefiniranje osnovnih pojmov, procesov in stanj s področja dolgoročne hrambe 
(prim.: Novak, 2011b); 

• spreminjanje neposrednega odnosa strokovnih delavcev do različnih pojavnih 
oblik istih vsebin dokumentov; 

• preizkušanje in uvajanje novih rešitev za ohranjanje dokumentov, ki so nastali 
v sodobnih informacijskih okoljih (prim.: Vodopivec, 2011); 

• zagotavljanje znanstvenoraziskovalnih pristopov ter integracij teoretičnih 
modelov, uvajanje strokovnih postopkov na podlagi rezultatov znanstvenega 
raziskovanja, predvsem utemeljene teorije (prim.: Novak, 2011a). 

V primeru, ko bi konverzije ali migracije arhivskih vsebin v druge formate, 
pojavne oblike ali okolja močno vplivale na samo predstavitev tovrstnih vsebin v 
ponornih sistemih in s tem tudi dolgoročno na njihovo javno vero, je potrebno z 
arhivskega strokovnega stališča iskati drugačne, boljše rešitve. Mednje prištevamo 
tudi preizkušanje rešitev in metod dolgoročnega ohranjanja podatkov v »izvornih 
okoljih« (prim. Novak, M. 2013b). V nadaljevanju izvajanja tega razmisleka se 
pojavlja vprašanje strokovne opredelitve pojma »izvorno okolje«1. Analogija 
razumevanja pojma glede na fizično okolje je lahko raziskovalcem v veliko pomoč.  

Z razvojem različnih rešitev na področju t. i. »računalništva v oblakih« se 
odpirajo nove možnosti implementacije hrambe in predstavitve tistih arhivskih vsebin 
in pojavnih oblik, ki so kontekstno, vsebinsko ali predstavitveno močno odvisne od 
strojne ali sistemske programske opreme izvornih informacijskih sistemov (prim.: 
Novak, M. 2013a). Tako virtualizacija na nivoju »izvornega strojnega okolja« in s tem 
posledično tudi virtualizacija »izvornega sistemskega okolja« daje osnove za arhivsko 
strokovno razmišljanje tudi o »originalnih« predstavitvah arhivskih vsebin. Te so 
izvedene tako, da se ob vsebinah ohranja tudi njihov »izgled« in »občutek« delovanja 
oz. predstavitve v navidezno »izvornem okolju«. 

V nadaljevanju prispevka je predstavljen primer prenosa fizičnih arhivskih 
vsebin od ustvarjalca v pristojno arhivsko ustanovo ter s tem povezanih e-arhivskih 
vsebin iz »fizičnega okolja strojne in programske opreme« ustvarjalca v »virtualno 
okolje« pristojnega arhiva. Na videz tehnološko nezahteven postopek, ki ga je danes 
mogoče izvesti že na močnejših osebnih računalnikih, odpira mnoge arhivske 

                                                 
1  Analiza pojma »izvorno okolje« kaže, da je tega mogoče opredeliti na različnih nivojih strojne, sistemske 

programske in aplikativne opreme ali njihovih kombinacij. Prav zato je potrebno uporabljati natančnejše 
opredelitve v smislu »izvorno strojno (komunikacijsko) okolje«, »izvorno sistemsko okolje«, »izvorno programsko 
okolje« itd. 
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strokovne dileme tako v segmentu vrednotenja arhivskih vsebin in izvedbe prevzema 
kot tudi njihove poznejše uporabe.  

 

2 TERMINOLOGIJA 

V prispevku so uporabljeni naslednji pojmi v natančno določenem vsebinskem 
kontekstu.  

Dolgoročna hramba gradiva - je hramba gradiva za časovno obdobje, daljše od pet 
let (prim.: ZVDAGA, 2006, 2. člen). 

Hramba gradiva - je tista hramba izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva, ki 
izpolnjuje pogoje po Zakonu o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva 
ter arhivih in zagotavlja uporabnost vsebine hranjenega gradiva (prim.: 
ZVDAGA, 2006, 2. člen). 

Medij – vsak nosilec zapisov, ki je sposoben uresničiti zapis ene natančno določene 
entitete, in to ne glede na to, ali je ta berljiv človeku ali v natančno 
določenem stroju oz. informacijskem sistemu (prim.: SSKJ, 2000). 

Nosilec – predstavlja sleherno entiteto, ki zmore z lastnimi kemičnimi oz. fizičnimi 
spremembami ali nanosi drugih entitet uresničiti zapis, ne glede na to, ali je ta 
berljiv s človeškimi čutili ali s pomočjo različnih strojev, in ne glede na čas 
obstoja takega zapisa ali nosilca samega (prim.: SSKJ, 2000).  

Polje RAID – je okrajšava za »Redundant array of independent disks«. Pomeni 
standard za povezovanje dveh ali več diskov in upravljanje z njimi. Standard 
omogoča povezovanje fizičnih diskov v večjo in hitrejšo ter bolj zanesljivo 
logično enoto (prim.: Islovar, 2001-2014). 

Utemeljena teorija – je izpeljana iz sistematično zbranih in analiziranih podatkov v 
določenih raziskovalnih procesih. Pristop k njenemu oblikovanju je iterativen 
ali rekurziven, kar pomeni, da potekata zbiranje podatkov in njihova analiza 
vzporedno, s tem pa oba procesa vplivata drug na drugega. Na ta način naj bi z 
neprestanim sprotnim preverjanjem ugotovitev zagotovili večjo fleksibilnost 
raziskovalnega procesa in nastanek teorije, ki bi bila bolj v skladu z empirično 
realnostjo oz. bolj »zvesta dokazom«; utemeljena teorija je kontekstualno 
vezana; ne gre za splošno teorijo (ugotovitev ni mogoče posploševati brez 
dodatnih opredelitev), ampak za teorijo krajšega dosega, ki velja le za 
proučevane primere oziroma v določenih okoljih oz. pod določenimi pogoji 
(prim.: Termania, 2010-2013). 

Virtualizacija – je predstava delnega ali celovitega strojnega računalniškega okolja, 
operacijskega sistema, pomnilniške naprave, omrežnega vira v določenem 
informacijsko-komunikacijskem okolju (prim.: Islovar, 2001-2014). 

Virtualni računalnik – je predstavitev fizičnega računalnika s pomočjo programske 
opreme. Ta ima lasten nabor virtualne strojne opreme (npr. RAM, CPU, NIC, 
trde diske itd.), na kateri je naložen operacijski sistem ter aplikacije. 
Operacijski sistem vidi lasten konsistenten in normaliziran sklop strojne 
opreme, ne glede na dejanske komponente fizične strojne opreme (prim.: 
White Paper, 2006). 
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3 OSNOVE IN IZPELJANKE DOLGOROČNE HRAMBE DOKUMENTOV 

Dokumente oz. arhivsko in dokumentarno gradivo je potrebno ohraniti v skladu 
z zakonom za določeno obdobje, in to ne glede na nosilce ali uporabljene tehnologije 
zapisov. To zahtevo je mogoče praktično uresničevati na različne tehnološko-
tehnične, organizacijske, postopkovne in ne nazadnje arhivske strokovne načine.  

Izkušnje dolgoročne hrambe fizičnih oblik dokumentov kažejo na naslednje 
značilnosti tovrstne hrambe: 

• Vsebine dokumentov ali njihovih predstavitev ne vplivajo neposredno na 
hrambo tovrstne dokumentacije, ampak predvsem na njihovo valorizacijo. Zato 
se morajo strokovni delavci s področja hrambe dokumentacije osredotočati 
predvsem na fizikalne in kemične lastnosti nosilcev in zapisov na teh nosilcih 
ter njihovo medsebojno interakcijo v času in prostoru. Ta paradigma velja v 
osnovi tudi za elektronske dokumente in njihovo hrambo. Vendar analiza 
upravljanja z elektronskimi mediji kaže, da se njihova stabilnost glede na 
fizične medije močno skrajša. V skrajnostih merimo stabilnost elektronskih 
medijev v urah, dnevih ali v letih, stabilnost medijev fizičnih oblik pa v 
desetletjih ali stoletjih.  

• Druga razlika med elektronskimi in fizičnimi oblikami arhivskega in 
dokumentarnega gradiva pa je, da je zapisana vsebina na fizičnih medijih 
pravzaprav rezultat interakcij med nosilcem in zapisom v skladu s splošno 
sprejetimi normami komuniciranja med ljudmi. Čeprav za digitalne medije 
velja v osnovi enak princip, pa analize kažejo, da ima za dokumente v 
digitalnem okolju pomembno vlogo še sistemska in aplikativna oprema. S 
stališča hrambe arhivskega in dokumentarnega gradiva tako ni mogoče 
popolnoma izenačiti postopkov, zahtev, standardov, ki veljajo za fizično in 
digitalno gradivo. Primerjave so mogoče le na nivoju določenih »modelov«, kot 
je npr. OAIS (prim.: Magenta Book). 

• Tretjo pomembno razliko med hrambo fizičnih in elektronskih oblik lahko 
opazimo na podlagi obdobja uporabnosti njihovih medijev. Iz tega izhaja 
spoznanje, da je za elektronske oblike dokumentov potrebno zagotavljati 
permanentne intervencije v zamenjave oz. nadgradnje nosilcev, oblik zapisov 
itd. Cikel ponovnih aktivnosti se v tem primeru ponavlja v relativno kratkih 
časovnih obdobjih. Čeprav je za fizične oblike potrebno implementirati 
podobno rešitev, je časovno obdobje ponovne intervencije lahko dolgo več 
stoletij, razen v primeru različnih incidentov ali nesreč, ki lahko neposredno 
vplivajo na njihovo predvideno dobo uporabnosti (prim.: Stanly, 2011). 

Iz preteklosti je znano, da so v primeru izgube ali uničenja dokumentov izdelali 
dvojnike in s tem vzpostavili jasno distinkcijo med medijem, to je med zapisom in 
nosilcem, ter vsebino dokumenta. Izdelave poznejših dvojnikov dokumentov lahko v 
sistemu dolgoročne hrambe poimenujemo kot »posredne referenčne prenose vsebin«2 
na druge medije. Podobno osnovno paradigmo lahko sledimo v postopkih 
mikrofilmanja, fotokopiranja, fotografiranja dokumentov in ne nazadnje 
digitalizacije pomembnih vsebin, ko so te aktivnosti lahko že del samega postopka 

                                                 
2  Ne glede na to, da je dokument izgubljen, pogosto obstajajo priče, ki potrjujejo resničnost in obstoj vsebine 

dokumenta. Na podlagi izjav prič in drugih dokumentov izstavitelj izdela zapis z isto vsebino, kot jo je imel 
prvotni dokument vključno s prvotno javno vero. Tak prenos vsebine imenujemo posreden referenčni prenos.  
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nastanka dokumentacije. Tovrstne prenose vsebin lahko definiramo kot »neposredne 
referenčne prenose vsebin«3.  

V elektronskem okolju se skrbniki ukvarjajo predvsem z dokumentacijo na 
podlagi neposrednih referenčnih prenosov vsebin. Te izvajajo s postopki 
(varnostnega) kopiranja z enega na drugi medij in so primerljive z aktivnostmi pri 
fizičnih oblikah dokumentacije. Velja pa, da morajo biti nosilci ustrezno prilagojeni 
načinom oblikovanja zapisov, v odvisnosti od sistemske programske opreme. Na 
podlagi tega lahko nosilec postane tudi medij. To pa pomeni, da lahko v praksi enaki 
nosilci postanejo istovrstni ali različni mediji. Velja pa tudi, da različni nosilci 
postanejo medij ene pojavne oblike dokumenta. 

Odvisnost medija od sistema lahko opredelimo na fizični osnovi. To pomeni, da 
je en dokument natančno definiran na določenem mediju, na katerem najdemo 
zapisano vsebino tega dokumenta. Ta osnova je veljala od nastanka prvega zapisa do 
iznajdbe t. i. diskovnega polja RAID. Ta polja so se pojavila s tehnološkim razvojem 
lokalnih računalniških omrežij. S stališča hrambe vsebin so prinesla preskok v 
zapisovanju in ponovni interpretaciji posameznega alfanumeričnega znaka iz 
dokumenta. Nosilec (magnetni disk) lahko nepričakovano odpove, pa medij (RAID-
polje) še vedno zagotavlja obstoj elektronskega dokumenta. Tak način odvisnosti 
medija od sistema lahko opredelimo kot »virtualni & realni«. 

Razvoj tehnologije pa je na tem področju napravil še korak naprej. Ne le da je 
fizični računalnik s sistemsko programsko opremo dobil navidezno diskovno polje, ki 
se razteza preko dveh ali več fizičnih nosilcev, ampak je fizični računalnik dobil tudi 
svoj nadomestek v virtualnem računalniku z virtualnimi mediji oz. virtualnimi nosilci. 
Tak virtualni računalnik obstaja in deluje na virtualni platformi, ki je instalirana na 
enem ali več fizičnih računalnikih. To pomeni, da virtualni računalnik ni več 
neposredno odvisen od računalniške strojne opreme (fizični procesor, delovni 
pomnilnik, disk itd.), ampak od virtualne platforme.  

Dejstvo, da je na eni virtualni platformi mogoče ustvariti računalnike različnih 
moči in hitrosti pod različnimi operacijskimi sistemi, odpira možnosti izgradnje 
različnih »historičnih« okolij, v katerih so nekoč »živele« aplikacije in podatkovne 
vsebine (prim.: VMware). 

 

4 PRIMER HIBRIDNEGA PREVZEMA ARHIVSKEGA GRADIVA 

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture je bil javni zavod, ustanovljen z 
Odlokom Mestne občine Maribor dne 30. marca 2010, z namenom celovitega 
načrtovanja, priprave, organiziranja in izvajanja projekta MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture (prim.: Katalog EPK). Po slabih treh letih delovanja zavoda je bil 
na 11. izredni seji Mestne občine Maribor dne 20. junija 2013 zaradi izpolnitve 
namena ustanovitve zavoda ter prenehanja razlogov, zaradi katerih je bil 
ustanovljen, sprejet sklep o prenehanju javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture (prim.: Zapisnik 11, 2013). Leti 2010 in 2011 sta bili še najbolj v 
znamenju priprav na dogodke, ki so se zvrstili v glavnem letu 2012, iskali so se 
partnerji (šest partnerskih občin: Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Novo 
mesto, Velenje in Ptuj), da se je lahko v letu 2012 izvedlo 5264 programov in 

                                                 
3  Pri neposrednih referenčnih prenosih vsebin je potreben obstoj originala, s katerega je s pomočjo tehnoloških 

rešitev mogoče izvesti preslikavo vsebin oz. zapisov na drug medij ali v drugo okolje.  
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projektov. Poleg tega je zavod izvajal tudi obsežne aktivnosti na področju 
marketinga in komuniciranja, spodbujal razvoj kulturnega turizma in se povezoval z 
organizacijami na področju turizma (prim.: Poročilo 2012). Še pred uradnim potekom 
dogodkov MARIBOR 2012 (v nadaljevanju EPK) pa je zavod stopil v stik s Pokrajinskim 
arhivom Maribor (v nadaljevanju PAM) in ga obvestil, da bi v letu 2013 želel predati 
arhivsko gradivo, ki je nastalo pri njegovem poslovanju. Od 24. oktobra 2012 do 
13. novembra 2013 se je zvrstilo kar 21 sestankov in dogovorov (štirje od tega preko 
telefona) o predaji tako papirnatega kot elektronskega gradiva. To seveda ni 
ustaljena praksa pri predaji gradiva javnopravnih oseb; zavod EPK je bil izjema 
zaradi več vzrokov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju prispevka.  

ZVDAGA v svojem 39. členu natančno predpiše dolžnosti javnopravnih oseb (v 
nadaljevanju JPO) in uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Poleg tega, 
da mora imeti uslužbenec najmanj srednjo izobrazbo, mora imeti opravljen tudi 
preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu (prim.: ZVDAGA, 2006). Na 
drugi strani so javni arhivi tisti, ki imajo redne stike z JPO in ki bolj ali manj poznajo 
njegovo pisarniško poslovanje ter osebo, odgovorno za arhivsko in dokumentarno 
gradivo. Najkasneje 30 let po nastanku gradiva izroči JPO javno arhivsko gradivo 
arhivu (prim.: ZVDAGA, 2006, 40. člen). Sodelovanje PAM z EPK je bilo v tem pogledu 
glede na dosedanje izkušnje in pravila drugačno že od vsega začetka:  

• JPO je obstajal dobri dve leti, ko so začeli potekati razgovori o predaji 
arhivskega gradiva, obenem je bil JPO že v »predfazi« zapiranja, čeprav so se 
še izvajali programi in projekti; 

• nobena oseba, zaposlena na EPK, ni imela izpita strokovne usposobljenosti za 
delo z arhivskim in dokumentarnim gradivom, zaposleni so imeli sicer že od 
prej nekaj izkušenj pri delu z arhivskim in dokumentarnim gradivom, večinoma 
pa so bile to osebe z izkušnjami pri vodenju in izvajanju različnih projektov; 

• čeprav so se še zelo intenzivno odvijali programi in projekti, na vidiku je bila 
tudi zaključna prireditev, so se zaposleni morali »ubadati« še s predajo 
arhivskega gradiva; 

• ko so bile dogovorjene zadeve glede popisa in predaje arhivskega gradiva z 
vodjo glavne pisarne, je le-ta našla zaposlitev drugje, zato je bilo potrebno vse 
faze od popisa do predaje gradiva ponoviti oz. predstaviti novi osebi, to je 
njeni zamenjavi; podobne stvari so se dogajale tudi po drugih oddelkih zavoda. 

Na prvih nekaj sestankih je bil vodji glavne pisarne predstavljen zakon ZVDAGA. 
Velik poudarek je bil seveda na dolžnostih, ki jih imajo kot JPO do arhiva v zvezi z 
arhivskim in dokumentarnim gradivom (priprava navodil za odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva, izdelava popisa arhivskega gradiva z obveznimi 
elementi, nabava arhivskih škatel). Že na enem od začetnih sestankov je bilo med 
drugim ugotovljeno, da je veliko gradiva za predajo tudi v elektronski obliki, kar je 
za PAM pomenilo dodaten izziv ter naloge in aktivnosti, ki jih pri dosedanjih 
prevzemih ni bilo. V elektronski obliki je bila npr. elektronska pošta, prav tako 
dopisi, vendar je bilo zelo hitro določeno, da je njihova javna vera v fizični obliki, saj 
so vso pomembno elektronsko pošto kakor tudi dopise natisnili na papir. Tako so 
problem predstavljali predvsem zapisi gibljivih slik oz. spletna stran EPK.  

Meseca novembra 2012 so bila na podlagi popisa gradiva v fizični obliki izdana 
tudi Navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki je 
nastajalo pri delu javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, 
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Vetrinjska 30, 2000 Maribor. Seznam dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti 
arhivskega gradiva, ter z roki hrambe (to je bila priloga navodil) je bil narejen v 
skladu s poslovanjem JPO oz. služb, ki so bile znotraj EPK: 

• glavna pisarna – tajništvo, 

• pravna služba, 

• finančno-računovodska služba, 

• programska pisarna, 

• marketing, 

• projekti. 

Iz končnega seznama je postalo razvidno, da velik del arhivskega gradiva 
predstavljajo projekti oz. programi EPK. Posamezni projekt je vseboval naslednjo 
dokumentacijo: elaborat, koprodukcijske pogodbe, zahtevke izplačil koproducentom, 
spremembe in dopolnitve programa EPK, zapisnike produkcijskih sestankov, obvestilo 
o sprejetju projekta, obvestilo o izključitvi, obvestilo o rebalansu, obvestilo o načinu 
izbora, obvestilo o sprejetju projekta v program EPK, obvestilo o neuvrstitvi projekta 
v program EPK ter vso drugo dokumentacijo, ki je povezana s posameznim 
projektom. Še pred iztekom leta 2012 je bil PAM opozorjen, da je to gradivo že sedaj 
predmet različnih inšpekcijskih in finančnih revizij in da se to pričakuje še vsaj 
naslednjih 5 let. Da PAM ne bi postal vsakodnevni servis prej omenjenih služb, se je z 
EPK dogovoril, in to zapisal tudi v navodilo, da se bo dokumentacija posameznega 
projekta, kljub temu da gre za arhivsko gradivo, hranila na zavodu oz. kasneje na 
Mestni občini Maribor še naslednjih 5 let in bo šele po preteku tega roka predana v 
PAM.  

Preostalo arhivsko gradivo so predstavljali še akti in pravilniki zavoda, javni 
razpis za imenovanje programskega in poslovnega direktorja, imenovanja 
generalnega direktorja in članov zavoda, volitve predstavnikov zaposlenih v svet 
zavoda, zapisniki sej sveta zavoda z gradivom, zapisniki uprave, zapisniki poslovnega 
kolegija, zapisniki kolegija generalne direktorice, zapisniki srečanj županov in 
koordinatorjev partnerskih mest projekta, zapisniki sestankov koordinacij, zapisniki 
produkcijskih sestankov, zapisniki nadzorne komisije, pismo predsednika republike za 
častno pokroviteljstvo, letna poročila in programi, knjiga vtisov zavoda (protokolarni 
gostje), knjiga vtisov iz obeh info točk (Ljubljana in Maribor), prva predstavitvena 
knjiga projekta še pod sloganom pure energy, mesečne programske zloženke, 
poročila posameznih oddelkov, raziskave odziva na EPK v Mariboru, Ljubljani in na 
splošno v Sloveniji ter tujini, EPK v tisku, novinarska vprašanja, analiza medijskih 
objav, ideje za celostno grafično podobo EPK ter info točke, vizija marketinga in 
komuniciranja, zloženke s programom, vabila, plakati in lepaki (prim.: Popis 
MARIBOR 2012, 2013). Ker pa je bil MARIBOR 2012 nova blagovna znamka, so v 
marketinški službi skrbeli predvsem za dvig prepoznavnosti simbolov in nasploh 
projekta MARIBOR 2012. Poleg velikih jumbo plakatov v Sloveniji in tudi v tujini so na 
evropsko prestolnico kulture opozarjali tudi slovenski časopisi, radijske hiše, napisi 
na mariborskih in ljubljanskih avtobusih, napisi v izložbah trgovin Maribora in ostalih 
partnerskih mest ter veliko število promocijskih izdelkov in daril (Poročilo Maribor 
2012, 2012). Čeprav pri promocijskih izdelkih in darilih ne gre za tipično arhivsko 
gradivo, je bilo zaradi celovitosti gradiva skupaj z vodstvom EPK odločeno, da se prav 
tako prevzame v PAM. Velika večina teh predmetov je bila takšne narave, da se je 
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lahko zložila v dve klasični arhivski škatli, in sicer po en kos beležke, zastave, 
namizne zastavice, vrtavke, kemičnega svinčnika, broške, balona, antistresne žogice, 
vžigalic, vrečke za koruzno pokovko, nalepk, frizbija, nosilne vrečke, magnetka, 
obeska za ključe, USB-ključa, majic različnih barv, kristala iz Rogaške Slatine, šala in 
kape; zunaj škatle sta ostala le dežnik in reklamno stojalo (Prim.: Popis MARIBOR 
2012, 2013).  

Poleg arhivskega gradiva je v zavodu nastajala tudi dokumentacija z določenimi 
roki hrambe. ZVDAGA v svojem 39. členu predpisuje, da morajo »javnopravne osebe 
tudi potem, ko je arhivsko gradivo že odbrano, zagotoviti hrambo tistega 
dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe« (prim.: ZVDAGA, 2006). V 
primeru EPK bi naj to bila Mestna občina Maribor. Ko pa se je začelo bolj natančno 
popisovati in pregledovati gradivo, je bilo v nekem trenutku s strani EPK predlagano, 
da bi bilo za njih najbolj enostavno, če bi poskenirali ali mikrofilmali vse 
dokumentarno gradivo. Oni ali pa Mestna občina Maribor bi nato hranili originale v 
skladišču (po eni varianti bi se celo uničili), »pri roki« pa bi bili dokumenti v 
elektronski obliki. V zvezi s tem so imeli že tudi predračune določenih podjetij, ki bi 
izvedli digitalizacijo, razmišljali pa so tudi o tem, da bodo to naredili kar na 
skenerjih, ki so jih imeli v posameznih pisarnah zavoda. V načrtu so imeli pretvorbo 
vsega dokumentarnega gradiva: računov, potnih nalogov, finančnih izpiskov, 
naročilnic, dnevnih evidenc prisotnosti zaposlenih, najrazličnejših pogodb 
(sponzorske, podjemne, avtorske …), mesečnih poročil, splošnih dopisov (prim.: 
Navodilo MARIBOR 2012). Problema, ki sta se pojavila na tem mestu, sta bila 
veljavnost in dokazna vrednost tega gradiva v digitalni obliki. 31. člen ZVDAGA 
namreč pravi, da se »na podlagi zakona vsaka enota varno hranjenega gradiva v 
digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta bila zajem in 
varna hramba opravljena v skladu s pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi 
pravili« (ZVDAGA, 2006). Vse podrobnosti glede zajema in pretvorbe izvirnega 
dokumentarnega gradiva v fizični obliki in pretvorbo v digitalno obliko pa predpisuje 
uredba (prim.: UVDAG, 2006). Seveda to niti finančno niti časovno niti realno ni bilo 
možno realizirati. Zato je obveljalo, da se to gradivo sicer popiše, ampak se pusti v 
fasciklih (prim.: Navodilo MARIBOR 2012).  

Sredi leta 2013, tik pred uradno ukinitvijo zavoda, je nastal tudi popis 
arhivskega gradiva, in sicer v programu Excel. V vsaki službi posebej so zložili zadeve 
v arhivske škatle ter jih popisali; v glavni pisarni so nato sezname združili in popis ter 
škatle uredili oz. jih preštevilčili. V končnem seznamu je popisanih 231 posameznih 
enot v 42 arhivskih škatlah. Po navodilih PAM so popisali posamezne združene 
elemente v sedmih elementih ter dodali še svoj element popisa, tj. oddelek, v 
katerem je dokumentacija nastala.  
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Tabela št. 1: Primer popisa arhivskega gradiva zavoda MARIBOR 2012 za predajo PAM 

NASLOV OBD. KOL. 

ŠT. 
ARH. 
ŠT. OPOMBE JEZIK VSEBINA ODDELEK 

imenovanje 
poslovnega in 
programskega 
direktorja 2010 1 1   slv 

javni razpis za 
imenovanje 
programskega 
in poslovnega 
direktorja 

GLAVNA 
PISARNA 

imenovanje 
generalnega 
direktorja 2011 1 1   slv 

imenovanje 
generalnega 
direktorja 

GLAVNA 
PISARNA 

imenovanje 
članov sveta 
zavoda 

2010-
2013 1 1   slv 

sklepi 
imenovanja 
članov 

GLAVNA 
PISARNA 

imenovanje 
članov 
programskega 
sveta zavoda 

2010-
2013 1 1   slv 

skepi 
imenovanja in 
razrešitev 
članov  

GLAVNA 
PISARNA 

knjiga vtisov 
Maribor 2012 

2012 1 8 

knjiga vtisov zavoda 
(protokolarni gostje), 
knjiga vtisov iz obeh 
info točk (Ljubljana in 
Maribor), prva 
predstavitvena knjiga 
projekta še pod 
sloganom pure energy 

slv, 
ang., 
nem. 

dokumentacija 
volitev 
predstavnikov 
zaposlenih v 
svet Zavoda 

GLAVNA 
PISARNA 

  

Na ta način je popis bolj ali manj pripravljen za prenos v podatkovno bazo PAM, 
v scopeArchiv; dodati je potrebno še signature posamezne popisne enote, morebiti 
razmisliti o drugačni, bolj razvejani drevesni strukturi fonda ter pripraviti/popraviti 
popis za prenos.  

Ko bi moralo priti do fizične predaje arhivskega gradiva že s strani 
likvidacijskega upravitelja zavoda, je prišlo julija 2013 do novega dogovora. Namreč: 
za postopek likvidacije zavoda MARIBOR 2012 je bilo predvidenih od osem do devet 
mesecev, v tem času je arhivsko gradivo bilo še »živo«, kar pomeni, da je bilo moč 
pričakovati redne preglede tega gradiva zaradi kontrole poslovanja zavoda. S tega 
stališča je bilo dogovorjeno, da gradivo trenutno ostane na nekdanjem sedežu zavoda 
ter da se konkretna predaja začne izvajati po devetih mesecih, tj. marca 2014 
(prim.: Navodilo MARIBOR 2012).  

Po tem datumu so potekale aktivnosti le o prevzemu elektronskega gradiva oz. 
spletnih strani zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture. V zvezi s tem se 
je pojavilo kar nekaj arhivskih strokovnih izzivov, ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju. 
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5 PROBLEMI V ZVEZI Z OHRANJANJEM SPLETNIH VSEBIN ARHIVSKE VREDNOSTI 

Ohranjanje vsebin, ki so bile predstavljene preko različnih spletnih rešitev, 
ureja zakonodaja s področja bibliotekarstva, predvsem Pravilnik o vrstah in izboru 
elektronskih publikacij za obvezni izvod (Uradni list RS, št. 90/07) ter zakonodaja s 
področja arhivske dejavnosti, predvsem Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva vključno s prilogo Seznam dokumentarnega gradiva iz 55. člena te 
uredbe, za katerega se šteje, da je praviloma vedno arhivsko gradivo (Uradni list RS, 
št. 85/06).  

V tem kontekstu je bilo potrebno izdelati stališče o tem:  

• ali obstaja razlika med postopki zajemanja, strokovne obravnave, ohranjanja 
ter uporabe spletnih strani med tistimi, ki jih zajamejo bibliotekarji, in onimi, 
ki jih zajamejo arhivisti; 

• kakšni so kriteriji vrednotenja tovrstnih vsebin; 

• ali spletne valorizirane spletne vsebine potrebujejo formalizirane kontekste 
(opise) ali pa so z uporabniškega stališča samozadostne in končnemu 
uporabniku razumljive v prostoru skozi daljše obdobje izven potrebnih dodatnih 
kontekstov. 

Primerjava izhodišč vrednotenja pomembnih vsebin glede na zgoraj omenjena 
Pravilnik in UVDAG kaže na naslednje podobnosti in razlike: 

Bibliotekarji (Pravilnik, 3. člen) Arhivisti (Uredba, 55. člen) 
Kot spletne publikacije, ki so predmet obveznega izvoda v 
skladu s tretjim odstavkom 4. člena zakona, se obravnavajo 
publikacije ali deli publikacij, objavljeni na svetovnem 
spletu, ki obstajajo tudi v tiskani obliki (npr. knjige, časniki, 
časopisi, članki), poleg teh pa tudi nove vrste publikacij in 
podobnih objav (npr. spletna mesta (strani) organizacij, oseb 
in dogodkov, portali, spletno dostopne storitve, podatkovne 
zbirke, spletne novice, spletne konference (forumi), spletni 
bilteni (newsletter) ter različne druge elektronske vsebine, 
kot so video in zvočni zapisi, interaktivni zemljevidi in 
mestni načrti, računalniški programi, računalniške igre, 
spletna umetnost (webart), mrežni dnevniki (blogi), hitre 
strani (wiki), učenje na daljavo (e-learning) in podobno; v 
nadaljnjem besedilu: spletne publikacije)4. 
 
(2) NUK kot obvezni izvod sprejema ali zajema spletne 
publikacije, za katere oceni, da so pomembne za slovensko 
kulturno dediščino 

1. Glede na vrsto dokumentarnega 
gradiva: 
 
tiskano ali javno objavljeno 
elektronsko arhivsko gradivo organa na 
spletu: interne, uradne, javne, 
poslovne, jubilejne in druge tiskane ali 
spletne publikacije, tiskani in 
elektronski zapisniki sej, predpisi, 
letna poročila in načrti, javni natečaji 
reklamne objave, prospekti, letaki, 
plakati, vzorci tiskanih obrazcev in 
podobno gradivo, ki je nastalo pri 
poslovanju organa, vključno z vsemi 
podatki in dokumenti, objavljenimi na 
spletnih straneh (arhiviranimi v 
digitalni obliki na elektronske medije 
pred objavo na spletu) 
 

 

                                                 
4  NUK ne zajema spletnih publikacij, ki jih zaradi tehnične implementacije (npr. podatkovna baza v ozadju, iz 

katere portal črpa vsebine, javascript koda, strežniška koda itd.) ali vrste formata zapisa ni mogoče zajeti. 
Glede na vsebino in namen spletnih publikacij NUK praviloma ne zajema: iskalnikov, iger, spletnih publikacij, 
izrazito namenjenih promociji in oglaševanju, spletnih publikacij, ki so kompilacija drugih virov oziroma ne 
vsebujejo izvirnih vsebin, portalov in drugih spletnih publikacij, ki so namenjene zgolj organizaciji informacij, 
klepetalnic, delovnih različic spletnih publikacij, poštnih seznamov, osebnih spletnih strani, diskusijskih list 
(forumov), mrežnih dnevnikov (blogov), gradiva, razpošiljanega prek e-pošte, novic, podatkovnih zbirk. (6. člen 
Pravilnika). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074422
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Pri raziskavi smo ugotovili, da imajo tako bibliotekarji kot arhivisti izdelane 
določene kriterije, po katerih se odločajo za hrambo spletnih strani.  

Prvo razliko med bibliotekarji in arhivisti v zvezi z ohranjanjem spletnih strani 
moremo zaznati v frekvenci zajemanja spletnih vsebin. Tako imajo bibliotekarji 
implementiran sistem, ki se imenuje »žetev spleta«. V skladu s 4.5, 7.6 in 9.7 členom 
Pravilnika s posebnimi roboti periodično zajamejo vsebine po vnaprej določenih 
domenah. Arhivisti tega (zaenkrat) ne izvajajo periodično (tedensko ali mesečno), 
ampak ob prevzemu arhivskega gradiva v pristojno arhivsko ustanovo. Iz tega dejstva 
izhajajo različni formalnopravni okvirji. Pri bibliotekarjih je to avtomatizem, ki 
izhaja iz obveznosti posredovanja obveznega izvoda, pri tem pa ne nastaja posebna 
dokumentacija. Pri arhivistih predstavlja pravni okvir zakonodaja s področja 
varovanja in ohranjanja javnega arhivskega gradiva, na formalnem nivoju pa je to 
primopredajna dokumentacija. 

 

6 IZHODIŠČA IZVEDBE PREVZEMA SPLETNIH STRANI 

Spletne strani EPK so od vsega začetka gostovale na kolocirani strojni in 
sistemski programski opremi8. Sama struktura strani je bila razpredena preko več 
domen. Nekatere domene so bile v popolni kontroli lokalne administracije, druge pa 
ne. Na ta način so bila vzpostavljena odlična izhodišča stabilne in odzivne spletne 
strani v času trajanja projekta, navkljub relativno veliki dnevni obiskanosti9. 

Z zaključkom projekta EPK je bilo potrebno iz finančnih razlogov ugasniti 
prvotno strojno in sistemsko opremo, celoto spletnih vsebin pa prenesti na opremo, 
ki je bila pod lokalno administracijo zaposlenih na EPK. Ta migracija je bila relativno 
hitro izvedena in to je pustilo za sabo posledice. Spremenila se je strojna10 in tudi 
sistemska osnova11.  

Zaradi zahteve po lokalni administraciji celote v okviru EPK izvedenih vsebin je 
bilo potrebno izvesti postopek preurejanja vsebin, ki so bile objavljene na 
vzporednih socialnih omrežjih, kakršni sta YouTube (prim.: You Tube) in Instagram12 

                                                 
5  NUK lahko kot obvezni izvod zajema izdaje in različice spletnih publikacij. Ko zajema izdajo, zajame celotno 

spletno mesto z vsemi vsebinami, pri čemer se spletno mesto obravnava kot publikacija. Pri zajemu različice pa 
zajame le spremenjene ali nove vsebine oziroma elemente s spletnega mesta, ki ga je že zajel. Spremembe 
oceni na podlagi avtomatičnega izračuna, pri katerem robot, ki zajame publikacijo, ugotovi, v kolikšni meri se 
publikacija razlikuje od prejšnjega zajema. Če je potrebno, nacionalna knjižnica v posamičnih primerih opredeli, 
ali gre za novo izdajo ali različico in odloči o zajemanju njenega obveznega izvoda. (4. člen Pravilnika). 

6  NUK išče spletne publikacije s postopki iskanja po spletu. Publikacije zajema s pomočjo računalniških programov 
za samodejni zajem (roboti) (7. člen Pravilnika). 

7  NUK določi pogostost zajema za posamezne spletne publikacije na osnovi: velikosti izbrane (pod)domene, 
pogostosti spreminjanja spletne publikacije, zmožnosti programa (robota) za samodejni zajem, dosegljivosti in 
stabilnosti (pod)domene (9. člen Pravilnika). 

8  Stran je delovala na operacijskem sistemu FreeBSD. Na strežniku je bila naložena naslednja programska oprema: 
php 5.3, apache 2+, mysql5+, GraphicsMagic, Java SLR, xcache, postfix ali sendmail (za izhodno pošto). 

9  Spletno stran www.maribor2012.eu je v letu 2012 obiskalo 819.355 obiskovalcev, ki so si skupno ogledali 
2.762.920 strani. 608.702 obiskovalca spletne strani sta bila iz Slovenije, 210.653 jih je bilo iz tujine. Vrstni red 
tujih držav po številu obiskovalcev: Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Italija, Srbija, Madžarska, ZDA, Velika Britanija, 
Francija, Portugalska, Španija. Na spletni strani je bilo v letu 2012 objavljenih 1.145 novic v slovenskem in 529 v 
angleškem jeziku. Prav tako je bilo objavljenih 427 fotogalerij z dogodkov EPK 2012 (prim.: Poročilo MARIBOR 
2012, str. 119).  

10  Namenski strežnik je bil zamenjan z močnejšim osebnim računalnikom. 
11  Operacijski sistem FreeBSD je bil zamenjan z operacijskim sistemom Windows 7. 
12  Oddelek za marketing in odnose z javnostmi je skupaj z agencijo Mayer McCann ob pomoči generalnega 

pokrovitelja, zastopnika energijske pijače SHARK, in pokrovitelja glavnih nagrad, Janus Trade, med 8. oktobrom 
in 5. novembrom 2012 preko družbenega omrežja Instagram izvedel Veliki Instagramov natečaj »Ujemi svoj 
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(prim.: Instagram). Konkretno je to pomenilo prenašanje vsebin z omenjenih omrežij 
na lokalne medije in s tem tudi izvedbo preureditve ustreznih povezav na spletnih 
straneh. Potem ko so na EPK (pre)uredili spletne strani, smo v Pokrajinskem arhivu 
Maribor pripravili namenski virtualni strežnik, na katerega smo namestili vsebine 
spletnih stani EPK.  

Ker je bila celotna spletna predstavitev projekta in zavoda razdeljena na več 
domen, je bilo potrebno izvesti postopek, ki smo ga poimenovali »domiranje«. To je 
pomenilo, da smo vse vsebine prenesli na eno domeno in na ta način definirali celoto 
arhivskega gradiva.  

Nekatere obravnavane vsebine so bile predstavljene tudi tako, da so jih lahko 
spremljali slepi in slabovidni. Za te predstavitve smo izvedli posnetke v obliki 
kopiranja celotnih strani v grafično obliko. S tem postopkom smo želeli ohraniti zgolj 
obliko prikaza, ne pa tudi omogočanje samega poizvedovanja na ta način. 

Obsežnejši arhivski strokovni problem se pojavili z vsebinami, ki so bile 
oblikovane in zbrane na socialnih omrežjih Twitter13 in Facebook14. Teh ni bilo 
mogoče popolnoma sistemsko integrirati v sistem arhivskih spletnih vsebin, ampak jih 
je potrebno obravnavati posebej. Čeprav je določene vsebine Facebooka (osebne 
strani) mogoče že z vgrajenim orodjem oblikovati v posebne SIP (prim.: How do I 
view archived conversations?), pa pri Facebookovem profilu Maribor 2012 tega ni bilo 
mogoče izvesti. Sistem Facebook namreč ne predvideva takšnih rešitev za poslovne 
predstavitve.  

Podobni postopki, kot veljajo za osebne strani Facebooka, veljajo za 
prevzemanje vsebine, ki so nastale na socialnem omrežju Twitter in se nanašajo na 
projekt ali so celo produkt tega projekta (prim.: Downloading your Twitter archive). 

 

7 TEHNOLOŠKO-TEHNIČNI IZZIVI IN UPORABLJENE REŠITVE 

Če izhajamo iz pojavne oblike spletnih strani, vidimo, da so te lahko glede na 
predstavitev vsebin statične ali dinamične, glede na lokacijo virov eno- ali 
večdomenske, glede na lastništvo in kontrolo vsebin pa so lahko pod kontrolo lokalne, 
domenske administracije in s tem tudi posredno pod kontrolo pristojne arhivske ali 
bibliotekarske službe ali pa so vsebine pod kontrolo anonimne administracije velikih 
nadnacionalnih korporacij, s katerimi ni mogoče enostavno zagotavljati kontrole 
arhivskih in bibliotekarskih služb nad vsebinami pod njihovo kontrolo.  

                                                                                                                                               
navdih!«. To je bil prvi tovrstni natečaj katere koli Evropske prestolnice kulture. Eden izmed glavnih ciljev 
natečaja je bilo povečanje stopnje prepoznavnosti znamke MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture med 
mlajšo, tehnološko naprednejšo populacijo. Tekmovalci so s svojih pametnih prenosnih telefonov pošiljali 
fotografije v treh tematskih sklopih: #epkutrinki, #epkljudje in #epkshark. Strokovna komisija je med 1.000 
prispelimi fotografijami izbrala 3 glavne nagrajence, uporabnike Instagrama (@ anazibelnik, @_megalodon_ in 
@jkmedia), sicer pa je natečaj aktivno spremljalo več kot 10.000 uporabnikov (prim.: Poročilo MARIBOR 2012, 
str. 125). 

13  Evropska prestolnica kulture 2012 je bila s profilom @maribor2012 prisotna tudi na socialnem omrežju Twitter, 
preko katerega so širili informacije o dogodkih projekta. Do konca leta 2012 so na tem kanalu ustvarili 1.350 
sporočil in pridobili 1.219 sledilcev. Ob otvoritveni slovesnosti 14. januarja 2012 je bila tema oz. uraden 
»hashtag« #epk2012 najpogosteje omenjena tema med vsemi slovenskimi uporabniki Twitterja (prim.: Poročilo 
MARIBOR 2012, str. 125). 

14  V letu 2012 se je na Facebookovi strani zbralo 10.028 oboževalcev iz Slovenije in tujine. Največji tedenski doseg 
oz. število ljudi, ki je v enem tednu videlo katero koli izmed vsebin Maribor2012, je znašalo 541.174, in sicer v 
obdobju med 28. majem in 3. junijem 2012. Komunikacija preko družbenega omrežja Facebook je potekala 
ločeno v slovenskem in angleškem jeziku (prim.: Poročilo MARIBOR 2012, str. 123). 
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Sodobne spletne strani so izvedene kot kombinacije vsebin, ki so lahko pod 
različno kontrolo, a jih aplikacija združi na ta način, da delujejo kot celota. To 
pomeni, da se del oblikuje in ohranja na eni ali več lokalnih domenah, druge vsebine 
so shranjene ali jih uporabniki pridobivajo preko posebnih vtičnikov iz drugih virov. 
Med slednje prištevamo strežnik Google Maps (prim.: Google Maps), s katerim je bila 
opredeljena lokacija dogodka ali vsebine. Podobno velja za uporabo YouTuba (prim.: 
YouTube) in drugih servisov s področja izmenjave vsebin v okviru različnih socialnih 
omrežij.  

V primeru ustvarjalca Maribor 2012 je domenska administracija naložila e-
vsebine (npr. slikovne statične in gibljive slike in nato izdelava ustrezne povezave na 
lastne spletne strani). Kot posebna oblika se pojavljajo servisi, kot so Twitter, 
Informacije Slovenske tiskovne agencije ali Facebook, kjer spletna stran deluje le kot 
integriran prikazovalnik teh vsebin. Lokalna administracija ne more vplivati na 
ohranjanje posredovanih vsebin ali pa je tak vpliv le minimalen. 

Če pa k temu dodamo še različne »vtičnike«, ki omogočajo predstavitev drugih 
vsebin, kot so predvajalniki radijskih postaj, enostavni vmesniki za poizvedovanje v 
dislociranih podatkovnih zbirkah itd., ali vtičnike za prikazovanje dinamičnih vsebin, 
kot so namensko vgrajeni albumi fotografij, vstopne točke za druge informacijske 
spletne ali preko spleta dostopne vire, potem take spletne strani z arhivskega 
strokovnega stališča zahtevajo posebno arhivsko strokovno obravnavo. Pri tem ne 
moremo mimo dejstva, da poustvarjanje tovrstnih spletnih vsebin in njihova 
dolgoročna hramba pod kontrolo lokalne administracije praktično nista mogoči. 
Omejitev tako ne izhaja iz lokalnih posebnosti, ampak iz omejevanja storitev in 
(ne)dostopnosti do podatkov tovrstnih nadnacionalnih korporacij. 

 

8 ARHIVSKI STROKOVNI IZZIVI IN UPORABLJENE REŠITVE 

Med temeljne principe arhivske teorije in prakse prištevamo tudi upoštevanje 
principa celovitosti. V klasični arhivski praksi to predstavlja zaokroženo celoto 
arhivskega gradiva, ki je zelo jasno opredeljena tako v vsebinskem, časovnem, 
pojavnem in še kakšnem smislu. Tak pristop je skozi stoletja preizkušen in je 
običajen pri postopkih prevzemanja klasičnega arhivskega gradiva. Princip lahko brez 
večjih težav uporabimo pri eno- ali večdomenskih statičnih spletnih straneh, ki jih 
nadzoruje lokalna administracija, čeprav se lahko pojavi problem upoštevanja 
principa celovitosti že pri večdomenskih statičnih spletnih straneh z lokalno 
administracijo. Pri tem posebej izpostavljam razumevanje pojma »celovitosti 
arhivskega gradiva«. 

Drugi arhivski strokovni izziv predstavlja zagotavljanje t. i. »izgleda in občutka 
delovanja« spletne strani. S temi kategorijami se v klasični arhivski teoriji in praksi 
arhivisti niso nikoli posebej ukvarjali. »Občutek delovanja« oz. »občutek 
prikazovanja« arhivskega gradiva je npr. pomemben pri t. i. listinskem arhivskem 
gradivu, kjer je mogoče tudi z otipom preverjati nosilec (npr. pergament), pa še ta 
je zelo omejen zaradi zahtevane uporabe rokavic pri raziskovanju tovrstnega gradiva. 
Sicer pri fizičnem arhivskem gradivu ta zahteva do sedaj ni bila posebej 
izpostavljena, saj je bila uresničena sama po sebi v povezavi s prevzemanjem 
originalnega arhivskega gradiva. Razlog je v tem, da je to predstavljalo samo sebe in 
s tem opredeljevalo tudi izgled ter vzbujalo določen subjektivno naravnan občutek 
pri uporabniku. 
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Tretji arhivski strokovni izziv predstavlja interpretacijo posameznih elementov, 
ki sestavljajo določeno celoto, ki jo imenujemo »spletna stran«. Če je pri fizičnem 
arhivskem gradivu mogoče jasno opredeliti razliko med »tehnično opremo arhivskega 
gradiva«, tj. arhivsko škatlo in arhivsko srajčko in »arhivsko vsebino«, potem pri 
spletnih straneh to ni več tako samoumevno. Problem je toliko večji, ker sta obe 
vrsti entitet v osnovi dematerializirani in lahko kot taki obstajata le v virtualnem 
okolju, še več – običajno samo v času neposredne predstavitve na ekranu. 

Četrti arhivski strokovni izziv predstavljajo jasno diferencirani posegi v posebne 
»informacijske plasti«, ki so potrebne zaradi uporabnikove navigacije v virtualnem 
okolju, postavitve izhodišča poizvedovanja itd. Pri tem se arhivski strokovni delavci 
srečujejo s problemi kontekstualizacije predvsem tretje dimenzije – to je 
predstavitve časa nastanka posameznih (ne)spletnih vsebin. 

Peti arhivski strokovni izziv predstavlja izbiro tehnološke rešitve oz. izvedbe 
tovrstnih projektov hrambe digitalnih arhivskih vsebin. V tej zvezi se postavlja 
vprašanje, zakaj je potrebno hraniti tovrstno nacionalno dediščino v pristojnih 
ustanovah in ne s pomočjo servisov, kot so webarchives.com. Katere vsebine ščititi 
na ta način, da jih ne zajamejo posamezni roboti? Kako in na kakšen način tovrstne 
vsebine dolgoročno hraniti kot dostopne vsebine – še posebej skozi razmišljanje 
filozofa mag. Francija Pivca (prim.: Pivec, 2013), ki opozarja na pomen in tudi 
nujnost lastne hrambe kulturnih vsebin na dolgo obdobje? To namreč oblikuje tudi 
nacionalno samobitnost in samozavest ter nacionalni razvoj, pogojeno pa je z 
obstojem posameznih narodov, njihovim jezikom in kulturo ter samozavedanjem.  

 

9 VSEBINSKO-KONTEKSTNI IZZIVI IN UPORABLJENE REŠITVE 

Čeprav prevzem gradiva še ni popolnoma zaključen, lahko na konkretnem 
primeru že vidimo kompleksnost vsebinsko-kontekstnih problemov, do katerih prihaja 
z migracijo vsebin iz obravnavanih izvornih v ponorne sisteme. Primerjava razlik in 
podobnosti med prevzemom elektronskih oblik arhivskega gradiva in njihovih 
komplementarnih oblik v fizični obliki pokaže na naslednja dejstva: 

a. Na nivoju prevzema e-arhivskega gradiva opazimo orodje za oblikovanje SIP, ki 
niso vedno izdelani v skladu z arhivskimi strokovnimi zahtevami. Če to deluje 
po principu »vzemi vse ali pusti«, pomeni, da bodo arhivisti morali natančno 
spremljati in vedeti za posamezne presečne dogodke ustvarjalca. Če izvorni 
sistemi nimajo implementiranih tovrstnih orodij, je potrebno iskati primerna 
druga orodja. Ta so običajno povezana s finančnimi obremenitvami in so 
dosegljiva na daljše časovno obdobje. Takega servisa pa arhivski strokovni 
delavci v principu ne potrebujejo. Problem pa je še toliko večji, če se vsebine 
na izvornih sistemih, npr. socialnih omrežjih, spreminjajo. Na nivoju kreiranja 
SIP so tako z vidika arhivske stroke opazne omejitve predvsem v omogočanju 
natančnejšega določanja vsebin, ki jih nameravamo prevzeti v lokalno okolje. 
Problem je teoretično sicer mogoče rešiti s poznejšim izločanjem že prevzetih 
vsebin. Vendar taka vsebina postane »dvomljiva«, saj gre v teh primerih za 
posege po izvedenem prevzemu. Problem bi bilo mogoče rešiti z dolgoročno 
hrambo prvotno prevzetih vsebin, kar pa predstavlja svojevrsten nesmisel. 

b. Ne glede na to, v kakšni obliki je gradivo, mora biti popisano v skladu z 
mednarodnimi arhivskimi strokovnimi standardi (prim.: ISADg2) v okviru AIS. 
Razmišljanje o opustitvi popisovanja, predvsem spletnih vsebin, je z arhivskega 
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strokovnega stališča nedopustno, saj se v nasprotnem izgubljajo konteksti in 
razumevanje spletnih vsebin.  

c. Spletne vsebine so v osnovi oblikovane tako, da upoštevajo hierarhična in 
linearna zaporedja. Zaradi tega je pomembno neposredno povezovanje 
strukture spletnih strani z nivoji popisa (prim.: Novak, M. (2012)).  

d. Vprašanje merjenja obsega in količine e-vsebin, še posebej tistih, katerih 
vsebina je predstavljena opisno in vizualno. Problem ostaja odprt na nivoju 
njegove definicije. 

e. Oblikovanje SIP v obravnavanih primerih ni popolnoma usklajeno z modelom 
OAIS. To pa pomeni, da mora biti sledenje prevzetih vsebin obravnavano 
posebej skrbno, še posebej, če gre za vsebine, ki so zbrane po provenienčnem 
in pertinenčnem principu (prim.: Semlič Rajh, Z. (2012)). 

f. Strukture tovrstnih vsebin so praviloma izdelane na podlagi znanih načel 
delitev, njihovo poimenovanje pa ni unikatno ali ni povezano z ustvarjalcem oz. 
imetnikom teh vsebin. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da te posamezne 
skupine ali razredi niso izvedeni na podlagi postopkov preverjanja njihove 
ustreznosti (prim.: Šauperl, A. (2007)). Na podlagi tega moremo zaključiti, da 
je sistematiko tovrstnih vsebin potrebno graditi predvsem na ustrezno 
oblikovanih naslovih predvsem podrejenih popisnih enot. 

g. Pri oblikovanju naslovov tovrstnih popisnih enot se je zato potrebno nasloniti na 
splošne usmeritve in strokovne izkušnje (prim.: Zajšek, B. (2012)). 

 

10 ZAKLJUČEK 

Hibridni prevzem arhivskega gradiva v pristojno arhivsko ustanovo predstavlja 
kompleksno celoto arhivskih strokovnih, organizacijskih pa tudi tehnološko-tehničnih 
aktivnosti. Pridobljene izkušnje Pokrajinskega arhiva Maribor na primeru priprav in 
izvedbe prevzema arhivskega gradiva projekta in zavoda MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture pa kažejo na dodatne vidike upravljanja z elektronskim arhivskim 
gradivom. Implementacija novih tehnoloških rešitev, kot so virtualizacija strojne in 
sistemske ter aplikativne programske opreme, neposredna implementacija modela 
OAIS itd., naj bi poenostavljalo določene segmente prevzema hibridnega arhivskega 
gradiva. Toda to se ni zgodilo. Nove rešitve so odpirale mnoga nova arhivska 
strokovna vprašanja. Ta se nanašajo predvsem na temeljne arhivske strokovne 
premisleke v zvezi z uresničevanjem principa provenience v novih kontekstih, 
zagotavljanja celovitosti in avtentičnosti ohranjenih vsebin, implementacije novih 
terminoloških rešitev itd. Hkrati pa nova okolja – npr. Facebook, Twitter, Instagram 
in YouTube – generirajo nove pojavne oblike arhivskega gradiva. To zahteva od 
arhivskih strokovnih delavcev dodatne napore v smeri prevzemanja in ohranjanja 
vsebin, ki so produkt interaktivnosti posameznikov in skupin v razmerju do 
ustvarjalca arhivskega gradiva. Pogosto tudi izven formaliziranih procesov in z zelo 
omejenimi konteksti. 

Potem ko je bila v osnovi določena celota arhivskega gradiva, arhivski fond, se 
je v segmentu e-arhivskega gradiva pojavilo vprašanje zagotavljanja splošne 
dostopnosti teh vsebin in njihovega popisovanja po arhivskih strokovnih standardih. 
Pri tem so se pojavljala zelo osnovna vprašanja o tem, ali je spletno vsebino sploh 
smiselno opisati, in če je, na kakšen način. Rešitve na podlagi analogij na fizične 
oblike pa so zagotavljale le delne rezultate. 
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Sam prevzem celote gradiva ustvarjalca Maribor 2012 je še v fazi prevzemanja. 
Do sedaj izvedeni prevzemi določenih segmentov arhivskih vsebin kažejo usmeritve 
za nadaljnje delo. To pa bo zahtevno, saj bo pred nadaljnjim prevzemom potrebno 
rešiti še nekatera tehnološko-tehnična vprašanja. 

S stališča arhivske teorije in prakse kažejo do sedaj opravljene aktivnosti 
prevzema, da ni opaznih razlik med najnovejšimi sodobnimi pojavnimi oblikami 
arhivskega gradiva in njenimi komplementarnimi vsebinami v fizični obliki. Prav tako 
nismo opazili metodoloških razlik v popisovanju različnih oblik arhivskega gradiva. 
Razlike se pojavijo šele na izvedbenem nivoju samega prevzema, hrambe in uporabe. 
Ob tem smo ugotovili, da lahko virtualizacija izvornih okolij in hramba le-teh v 
ustreznih e-skladiščih predstavljata uspešno metodo ohranjanja arhivskih vsebin. 
Arhivski strokovni delavci pa se morajo zavedati, da ta metoda na sedanji stopnji 
razvoja še ni uporabna v vseh primerih prevzemov arhivskega gradiva. 
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SUMMARY 

Miroslav NOVAK∗, Gordana ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK∗∗ 

VIRTUALIZATION – A WAY OF PRESERVING ARCHIVAL DIGITAL CONTENT 

Acquisition of the hybrid archives, especially in e-form, presents a complex set 
of archival professional, organisational, technological and technical activities. The 
experiences gained by the Regional Archives Maribor on the case of preparing and 
acquiring archives created by the institution and project »Maribor 2012 - European 
capital of culture«, show additional aspects of web content management. 
Implementation of new technological solutions such as virtualisation of hardware and 
software, direct implementation of the OAIS model, etc. should simplify certain 
segments of the hybrid archives acquisition. However, this did not happen. New 
solutions opened many new archival professional issues. These are fundamental 
considerations in relation to the implementation of the principle of provenance in 
new contexts, ensuring the integrity and authenticity of the preserved content, 
implementation of new terminology solutions, etc. At the same time new 
environments such as Facebook, Tweeter, Instagram and YouTube generate a new 
manifestation of archives. This requires additional efforts from the archival 
professional staff. New methods of creating and maintaining archival content are 
results of interaction between individuals or groups and the creator of archives. 
Sometimes not in line with formalized processes and with very limited contexts.  

When the wholeness of archives and an archival fonds was created, new 
professional question arose. They are in relation to ensuring the universal access to 
these contents, especially describing on the bases of professional standards. The very 
basic question was about describing web content i.e. is it even reasonable to 
describe Web content and, if so, in what manner. Solutions on the analogy to 
physical archival material provide only partial results. 

Acquisition of archives of the creator Maribor 2012 is not finished yet. Results 
of activities on certain segments show direction for further work. It will be 
challenging because some of the complex technological technical issues must be 
solved before further acquisition. 

From the standpoint of archival theory and practice of acquisition, activities 
carried out so far indicate that there is no notable difference between the latest 
modern forms of archives and their complementary content in physical form. We did 
not observe differences in professional methodology of included various forms of 
archives. The differences occur only at implementation level, acquisition, storage 
and use. We found out that virtualization of original environments and archiving of 
that data in the relevant e-archives may represent a successful method of preserving 
some types of archival content. By using this method, archival professionals must be 
aware of the fact that the current stage of development is not yet applicable in all 
cases of acquisitions of e-archives. 
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