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HRAMBA, MATERIALNO VAROVANJE, DIGITALIZACIJA, 
UPORABA IN DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA ZBIRK 

FOTOTEKA IN NAČRTI V ZGODOVINSKEM ARHIVU 
LJUBLJANA 

Jože Suhadolnik 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija 

joze.suhadolnik@zal-lj.si 

 

Izvleček: 

Prispevek predstavlja slikovno arhivsko gradivo dveh velikih in pomembnih zbirk v Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana. Po zvrsteh so to negativi, fotografske plošče, mikrofilmi, klišeji, fotografije, 
razglednice, situacijski, katastrski, regulacijski načrti in načrti posameznih objektov. Skozi daljše 
obdobje spremlja načine hrambe, materialno varovanje, digitalizacijo, uporabo ter popisovanje in 
mednarodne standarde. Predstavi posledice neustreznih pogojev hrambe in potrebno 
restavriranje in konserviranje, tehnično opremo gradiva, mikrofilmanje in digitaliziranje, elemente 
popisa posamične arhivske enote ter inventarna poročila. Prikaže dostop do gradiva preko 
računalniške mreže, naročanje in izdajanje fotografskih in mikrofilmskih reprodukcij ter avtorske 
pravice. 

Ključne besede:  

zbirka fotografij, zbirka načrtov, materialno varovanje, digitalizacija, uporaba, dostop do gradiva 

Abstract:  
Storage, Preservation, Digitization, Access and Use of Archival Records from the Photo 
and Plans Collections in the Historical Archives Ljubljana  

The article presents visual archival records of two large and important collections in the Historical 
archives Ljubljana. By genre they consist of negatives, photographic plates, microfilms, clichés, 
photos, postcards and situation, cadastral, regulation plans and plans of individual facilities. The 
article reviews methods of storage, preservation, digitization, use and processing of these 
records. Consequences of inadequate storage conditions are also presented, along with 
necessary restoration and conservation, technical equipment, microfilming and digitization, 
description elements of a single archival unit and inventory reports. The author also presents 
access to these records through the computer network, ordering and publishing photographic and 
microfilm reproductions and copyright. 

Key words:  

photo collection, collection of plans, preservation, digitization, use, access to archival records 
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1.  Uvod 

Zbirka Fototeka (SI_ZAL_LJU/0432) vsebinsko v veliki meri pokriva naše glavno 
mesto z bližnjo okolico, v manjši meri pa je zastopano tudi slikovno gradivo drugih krajev 
Slovenije. V zbirki je okoli 31.073 kosov različnih dimenzij (do A2). V večini so pozitivi 
(24.846 fotografij in razglednic, od tega je digitaliziranih 9906), negativi (3062 
fotografskih plošč in filmov, od tega je digitaliziranih 287), klišeji (221) in digitalne 
fotografije (2940). Obsega čas od okoli 1856 do 2014. Razdeljena je v tematsko in 
kronološko zaokroženih 6 podfondov, 16 serij in 149 podserij. O zbirki obstajajo 
inventarni vpisi, prvotni seznami oziroma evidenčni popisi, poznejša kartoteka s 
popisnimi podatki in posnetkom, popisi že digitaliziranih podserij iz programske aplikacije 
Access in arhivski inventar Portretne fotografije, Osebnosti mesta Ljubljana. 

Zbirko Načrti (SI_ZAL_LJU/0334) tvorijo gradbeni načrti bolj in manj pomembnih 
ljubljanskih objektov, trgov, parkov, nabrežij, mostov, cest, spomenikov, vojaških, 
industrijskih in komunalnih objektov, situacijski, regulacijski in katastrski načrti, načrti 
ljubljanskih projektivnih birojev, načrti posameznih arhitektov, nekaj neljubljanskih 
načrtov ter restavrirani in konservirani načrti. Urejeni so v 27 tematsko in kronološko 
zaokroženih serij oziroma 264 podserij. Predstavljajo obdobje od 1739 in 2015. V zbirki 
je okoli 12.218 načrtov različnih formatov (od A4 do A0 in celo večje). Mikrofilmanih je 
okoli 70 % (delovna in varnostna kopija), digitaliziranih okoli 55 % zbirke. O zbirki 
obstajajo inventarni vpisi, prvotni seznami oziroma evidenčni popisi, poznejša kartoteka 
s popisnimi podatki in posnetkom in popisi že digitaliziranih podserij iz programske 
aplikacije Access. 

 

2.  Hramba 

Originale negativov, fotografske plošče, filme in klišeje hranimo v starejših 
kovinskih in kartonskih škatlah različnih dimenzij, ki pa niso več primerne za današnji 
čas niti za rokovanje. Prizadevanja tečejo v smislu poenotenja najprimernejših 
materialov za hrambo in poenotenih formatov škatel.  

Pozitive, po večini originalne fotografije, a tudi poznejše reprodukcije, hranimo 
posamično v  mehkejših kartonskih vrečkah, zloženih pokončno. Narejene so v arhivu in 
v enotnih merah 31,3 x 23,5 cm. Razvite ali natisnjene fotografije po novejših digitalnih 
posnetkih hranimo prav tako posamično v mehkejših kartonskih vrečkah, v posebnih ali 
v Lindnerjevih albumih.    

Načrte z vsemi opisnimi podatki vlagamo v kartonske mape z zavihki in stranskimi 
vrvicami. Skušamo se držati pravila, da je v mapi največ 35 načrtov. Prav vsak 
restavriran in konserviran načrt je vložen v mehkejši kartonski ovoj v okviru mape. Tega 
pravila se v preostalih mapah držimo predvsem pri starejših originalih večje 
pomembnosti, kjer so že nastale poškodbe ali pa jih pričakujemo.  

V bližnji prihodnosti bi radi poenotili hrambo načrtov v mapah, v smislu vsak načrt 
v svojem ovoju glede na format, kar pa pomeni porast števila map oziroma tehničnih 
enot in novih kovinskih predalčnikov za načrte.  

Delovne oziroma operativne mikrofilmske kartice načrtov z mikrofilmskim 
posnetkom velikosti 4,6 x 3,2 cm in vsemi standardnimi podatki hranimo v kovinskih 
predalčnikih v čitalnici, dublete, to je varnostne mikrofilmske aperturne kartice načrtov 
(ki naj bi bile nedotakljive), pa v zanje prirejenih kovinskih omarah z nizkimi predali v 
skladišču. 
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3.  Materialno varovanje 

3.1  Skrb za materialno varstvo 

Fotografije, negativi ter zgodnje kovinske in steklene plošče so dragocen in 
pomemben del osebne in nacionalne kulturne dediščine. Ko govorimo o kakovosti in 
trajnosti fotografskega zapisa, so fotografije na eni strani odvisne od kakovosti 
fotografskega papirja in emulzije, s katero je prevlečen, na drugi strani od postopka, po 
katerem so bile izdelane, in končno še od okoliščin, v katerih so hranjene. Nemalokrat 
so prav te usodne. Vendar se fotografije starajo in propadajo tudi zaradi ostankov 
procesnih kemikalij pa tudi zato, ker so pri izdelavi uporabili kemikalije neustrezne 
kakovosti. 

Fotografije iz začetka 20. stoletja so marsikdaj obstojnejše od fotografij našega 
časa. Zlasti v obdobju od 1975 do 1995 so bile izdelane na sintetičnih papirjih, na katerih 
hitro potekajo procesi staranja, in so bile pogosto hranjene v povsem neprimernih 
albumih s plastičnimi "zaščitnimi" folijami, ki proces razgrajevanja navadno le še 
pospešujejo. Črno-bele fotografije so obstojnejše od barvnih. Starejše fotografije so 
praviloma podlepljene s kartoni ali polkartoni, ki jih varujejo pred mehanskimi 
poškodbami. Papir za albume je bil pred več desetletji narejen iz dovolj kakovostnih 
snovi, ki niso agresivno vplivale na vložene fotografije.  

Najpomembnejše je varovanje gradiva na način, ki fotografijam najbolj ustreza. 
Hranjene naj bodo v prostorih z nizko relativno vlago (da ne odstopa želatina) in z nizkimi 
temperaturami. Visoka relativna vlažnost in visoka temperatura pospešujeta nastajanje 
plesni, ki je s fotografij ne moremo odpraviti. Škoduje jim stalna ali dolgotrajna 
izpostavljenost premočni svetlobi. Fotografije je najbolje hraniti tako, da so zavarovane 
s kakovostnim inertnim papirjem, ki se ne odziva na kemijske procese, ali s folijami iz 
posebne, fotografijam namenjene poliestrske snovi. Enaki principi veljajo tudi za 
varovanje in hranjenje načrtov. 

Najobčutljivejši negativi so fotografske plošče, ki jih odlagamo pokončno v 
zaporedju. Med seboj so ločene z nevtralnim papirjem ali kartonom. Od leta 2016 naprej 
vsebinsko urejene, popisane in digitalizirane vlagamo posamično v mehkejše kartonske 
vrečke iz ph-nevtralnega papirja. Nekatere fotografske plošče privatne provenience in 
predvsem manjših formatov so še vedno vložene v izvorne kartonske škatlice. Manjše 
število starejših, neurejenih in nepopisanih filmov različnih formatov je shranjenih v 
zvitkih in so verjetno presušeni. Novejši, urejeni in popisani filmi so narezani na trakove 
in vloženi v albumske papirne (celofanske) vrečke, te pa v fascikle. 

Pozitivi sestavljajo po vsebini, količini in velikosti različne serije in podserije. 
Fotografije do formata 31,5 x 23,5 cm so vložene v papirne kartonske vrečke, žepke iz 
ph-nevtralnega papirja ICP-PP3. Zaradi enostavnejšega rokovanja in iskanja so v 
kovinske izvlečne predalčne omare vložene pokončno. Idealen vzgled pri tovrstnem 
arhivskem gradivu bi lahko bile muzejske in galerijske fototeke, kjer imajo vsi pozitivi 
odgovarjajoče negative, tako imenovane vzporedne serije, podserije. V našem primeru 
to drži le za manjše število pozitivov. V zadnjem obdobju bi lahko bili negativi tudi 
digitalne fotografije, pridobljene na različne načine, nekatere dejansko že natisnjene kot 
pozitiv na papir ali pa pridružene zbirki in vložene v obliki različnih zapisnih formatov (jpg, 
png, tiff) in različnih velikosti (od 1 do več 10 MB) v bazno zbirko. Sprašujem se, ali je 
smiselno iz teh digitalnih posnetkov narediti, natisniti še pozitive (recimo enotnega 
formata 18 x 13 cm) in peljati klasično zasnovo fototeke naprej.  

Fotografije v albumih hranimo v izvornem ustvarjalčevem stanju in ne posegamo v 
njihov koncept ureditve. Da bi preprečili neposredni stik fotografskih površin, je med 
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albumske strani potrebno vložiti izključno ph-nevtralni papir. Fotografije v posamičnih 
albumih zdaj ločuje celofanski papir.     

Albumsko obliko hrambe imajo razglednice, ki so vložene v specialne Lindnerjeve 
albume. Nekaj le-teh smo v preteklosti pridobili z nakupom, pa tudi preostale razglednice 
smo iz kartonskih škatel preložili vanje, saj je pregledovanje in primerjanje najbolj 
enostavno. 

Načrte različnih dimenzij v zadnjem obdobju prelagamo iz starejših, manjših in 
mehkejših kartonskih map v večje, standardizirane po formatu in trdoti, čeprav še ne 
ustrezajo vsem priporočilom in standardom, ki veljajo za fotografsko gradivo (ph-
nevtralni karton PP3). Dosledno in posamično ločeni med seboj so Restavrirani in 
konservirani načrti, kar pomeni, da je vsak načrt neglede na velikost v svoji mapi, ovoju 
oziroma žepu. Vsi so mikrofilmani in digitalizirani in zato nedotakljivi, pod zaporo.  

 

3.2  Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu 

Najpogostejše mehanske poškodbe fotografskega gradiva na splošno so počena, 
odbita mesta ali razbite površine fotografskih plošč, pri fotografijah in drugih negativih pa 
prelomi, raztrganine, zvijanje ter poškodbe, nastale z nasilnim ločevanjem sprijetih 
površin. Posledici mikroklimatskih poškodb sta v zanemarljivem številu vlažnost in 
plesnivost fotografij. Prašnost, polita tekočina, druge nečistoče, madeži in obledelost so 
posledice drugotnih poškodb. 

Posledice neprevidnega rokovanja na naših fotografskih ploščah so odlomljeni 
vogali in redki prelomi po sredini. Neredka sta prah in praske na površinah in robovih. 
Zaradi neustreznih mikroklimatskih razmer predvsem v preteklosti ponekod zapis slabi. 
Večina starejših filmov v rolicah, teh res ni veliko, je presušenih. 

Posledice neustreznih pogojev hrambe se vidno odražajo predvsem na 
fotografijah in razglednicah, pridobljenih z odkupi, donacijami ali najdenih v drugih 
fondih arhiva. Vidni so rjavi madeži, upognjen nosilec oziroma fotografski papir, bledenje 
zapisa, raztrganine in prepogibi na robovih, obrabljeni ali odtrgani vogali ter umazanije 
na površinah. Plesnivosti skoraj ni. 

Večji načrti, ki so na daljših straneh gledali iz premajhnih map, imajo posledično 
raztrgane ali zatrgane robove zaradi vlečenja iz predalčnika in nadaljnjega rokovanja, 
često tudi pri uporabnikih v čitalnici. Takih poškodb je bilo zelo veliko. Ponekod so bile 
večje raztrganine na hrbtni strani v preteklosti polepljene z neprimernim lepilnim trakom 
(t. i. selotejpom), ki se je zaradi staranja in sušenja neredko odlepil in za seboj pustil 
rjave pasove. Mnogo drobnih poškodb pa je nastalo že pri ustvarjalcih. 

Zaključna ugotovitev glede optimalnih pogojev hrambe in vzdrževanja klimatskih 
razmer v našem skladišču sta še vedno nihajoča temperatura in vlaga, tj. odstopanje od 
priporočenih oziroma določenih vrednosti, ter nedosledna ločenost prav vsake 
arhivske/popisne enote s priporočenim standardiziranim papirjem ICP-PP3 ali kartonom, 
kar pa smo v zadnjih letih že v večji meri odpravili. 

 

  



Moderna arhivistika, I., 2018, št. 1 

61 

3.3  Konservacija in restavracija arhivskega gradiva 

Konserviranje in restavriranje fotografskega gradiva je zelo drag in zahteven 
postopek, tudi zato, ker so se fotografske tehnike in uporabljene kemikalije tako hitro 
spreminjale. Posegi so večinoma omejeni le na popravljanje mehanskih poškodb. Eno 
izmed možnosti za restavriranje in konserviranje upodobitve na fotografski plošči, filmu 
ali pozitivu (ne izvirnega zapisa) ponuja digitalna tehnika: objekt presnamejo in ob 
pomoči računalniške tehnologije obnovijo dele, ki so poškodovani, obledeli, zaradi 
madežev nečitljivi itd. Sedanjo podobo fotografskega gradiva ohranjajo s postopkom 
konserviranja tako, da jih s suhim ali mokrim postopkom očistijo in odstranijo nečistoče 
ter zaščitijo substance, sestavine na površinah. Z restavriranjem bi fotografskemu 
gradivu vrnili prvotno podobo, vendar je taka odločitev na izvirnikih lahko sporna, saj 
vključuje tudi retuširanje. Za retuše pa se navadno odločajo le na kopijah izvirnih 
fotografij. Doslej smo v restavratorsko in konservatorsko delavnico Arhiva Republike 
Slovenije (pred dvajsetimi leti) dali le dva primerka. 

Zahteven in drag postopek je tudi konserviranje in restavriranje načrtov, predvsem 
starejših na specifičnih in tanjših papirnih nosilcih. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana se je za vsakoletne kvote različnih zvrsti arhivskega 
gradiva, na katerem bi bilo nujno potrebno izvesti poseg restavriranja in konserviranja, 
že leta 1989 dogovoril z restavratorskim in konservatorskim oddelkom Arhiva Republike 
Slovenije. Tja smo pošiljali že prej evidentirano in pripravljeno gradivo, med njim 
poškodovane starejše in pomembnejše načrte, predvsem iz fonda SI_ZAL_LJU/0489, 
Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura (prej Reg I) ter nekaj manj iz fonda 
SI_ZAL_LJU/0493, Mesto Ljubljana, gradbena registratura (prej Reg IV) in zbirke 
SI_ZAL_LJU/0334, Načrti. V obdobju od 1989 do 1998 in v letih 2000, 2002, 2004 do 
2006 in 2009 smo jih dali v obdelavo in iz njihove delavnice prejeli 637 restavriranih in 
konserviranih načrtov, ki so odloženi v 23 map. Po priporočilih stroke in vodje oddelka 
jih hranimo v raztegnjenem stanju (veliko jih je bilo prej večkrat prepognjenih), kot smo 
jih prejeli. Vsak načrt je v svojem zaščitnem ovoju iz ph-nevtralnega papirja/kartona ICP-
PP3, v mapi pa jih je povprečno 28. Tvorijo posebno podserijo R, restavrirani in 
konservirani načrti. Vsi so bili mikrofilmani in digitalizirani in so za uporabnike ter 
raziskovalce nedostopni.     

 

3.4  Tehnična oprema arhivskega gradiva in skladiščnih prostorov 

Fototečno gradivo in načrte je priporočljivo hraniti izključno v ph-nevtralnem, 
brezkislinskem papirju brez barvil in različnih gramatur (teža 1m² papirja, izražena v 

g/m²). Uporabljamo standardiziran in certificiran visokotrajni karton ICP-PP31, to je ph-

nevtralni papir gramature 210 g/m². Že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so 
nam ga priporočili v konservatorskem in restavratorskem oddelku Arhiva Republike 
Slovenije. Izdelujejo ga na Inštitutu za celulozo in papir v Ljubljani, s katerim slovenski 
arhivi že dolgo sodelujemo, ponujajo pa že novejše in boljše  produkte. Tudi kartonske 
škatle različnih velikosti in kartonske mape standardnih dimenzij za načrte bi lahko 
naročali pri omenjenem Inštitutu v Ljubljani, a bi bili glede na množično proizvodnjo 
dosedanjih dobaviteljev gotovo dražji. 

                                                 
1  Trajnostni papir in karton PP3 ustreza standardu ISO 9706 in ISO 11108 kot tudi minimalnim zahtevam 

za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902. Izdelan je iz kakovostnih 
vlaknin, brez prisotnosti lesovinskih vlaken in optičnih belil, je nevtralno klejen in kot polnilo vsebuje 
kalcijev karbonat, ki predstavlja alkalno puferno rezervo. Služi za zaščito v knjižnicah, muzejih in galerijah 
kot tudi za uporabo v postopkih konserviranja in restavriranja. 
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Na vrečkah, ovojih in mapah so zapisani sledeči evidenčni podatki: oznaka fonda, 
serije oziroma podserije, signatura oziroma tekoča številka popisne enote, pogojno motiv 
in številka morebitnega odgovarjajočega negativa. 

Pri predalčnikih za načrte je priporočljiv izbor čim večjega formata in debelejše 
pločevine, kar naj bi veljalo tudi za predalčne omare za fotografije predvsem formatov, 
večjih od 32 x 24 cm. 

Razmere za hrambo večinoma originalnega arhivskega gradiva v Primatovih 
kovinskih skladiščnih omarah, predalčnikih in kompaktusih deloma ustrezajo 
predpisanim okoliščinam in pogojem, le v poletnem času z dolgotrajno vročino se 
temperatura in notranja vlaga nekoliko povišata, razvlaževalnik pa ne deluje. V skladišču 
je nameščen aparat za merjenje temperature in vlage, imamo tudi vpisno knjigo za vpise 
periodičnih odčitkov. Razsvetljava je neonska. 

 

3.5  Mikrofilmanje 

S sistematičnim mikrofilmanjem načrtov na aperturne kartice smo pričeli leta 1988. 
Ta oblika in zapis sta bila še posebej priročna zaradi hitrega dostopa, zapisanih 
standardnih podatkov o načrtu, vpogleda načrta na mikrofilmskem čitalcu in hkratnega 
tiskanja. Iz fondov SI_ZAL_LJU/0489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura (prej 
Reg I) in SI_ZAL_LJU/0493, Mesto Ljubljana, gradbena registratura (prej Reg IV) je bilo 
začasno izločenih precej stotin načrtov za potrebe enostavnejšega dostopa za 
uporabnike in raziskovalce v arhivski čitalnici. Njihovo grupiranje po ulicah in trgih smo 
nadaljevali tudi pri aperturnih karticah načrtov v kovinskih predalčnikih v čitalnici (delovna 
kopija) in podvojenih v skladišču (varnostna kopija). Nato so sledili načrti zbirke 
SI_ZAL_LJU/0334, Načrti od začetnih serij naprej. Mikrofilmane je približno tri četrtine 
zbirke. Čeprav ta preverljivo zanesljiv star medij povsod počasi opuščajo (ali pa z njim 
sploh niso začeli), saj primanjkuje izvajalcev in razvijalcev, v Zgodovinskem arhivu 
Ljubljana kljub povišanim stroškom zanj nadaljujemo vzporedno naprej oba postopka – 
digitalizacijo in iz nje mikrofilmanje načrtov. Glede slednjega se nekoliko zapleta tudi pri 
našem izvajalcu Mikrografiji d. o. o. iz Novega mesta (razvijanje v tujini, vlaganje 
mikrofilmov v aperturne kartice in posledično daljši roki). Težava pri izvedbi obeh 
postopkov je vedno nižje financiranje s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije 
in posledično lastne ustanove. 

 

4.  Digitalizacija fotografskega gradiva in načrtov  

Pregledna programa za popisovanje fotografij in načrtov v programski aplikaciji 
Access sta postopoma nastajala sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja in sta skupno 
delo avtorja zapisa in Mikrofilma Ljubljana d. o. o. – Knehtl. Slovenskim arhivistom in 
nekaterim muzealcem sta bila prvič predstavljena leta 1999 v Arhivu Republike 
Slovenije. Vključujeta dotedanjo arhivistično prakso in mednarodne arhivske (in 
muzejske) standarde in elemente popisovanja. Primerljiva sta tudi z muzealsko prakso 
dokumentiranja kulturne dediščine. Omogočata prikaz posamičnih faz, korakov, 
oblikovanje paralelnih evidenc, izpis baz podatkov, izpis kartotek in inventarnih popisov, 
iskanje po pogojnikih in spustnikih (rolojih), pogled in izpis skeniranega posnetka, 
skeniranega posnetka z opisom ali osnovnimi podatki. V posamezne direktorije in 
knjižnice se vstopa s klikom na informativna okenca. Podatki in skenirani posnetki se 
shranjujejo v bazi. Vanjo se lahko neposredno tudi vstopa, spreminja, dopolnjuje podatke 
in pripravlja slikovne poti oziroma povezave. 
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S programoma je avtor želel prekiniti dotedanjo prakso neposrednega fizičnega 
stika z občutljivimi originali, ki se z vse večjo uporabo pri raziskovalcih in drugih 
uporabnikih samo še bolj poškodujejo, ter omogočiti hitrejši dostop do skeniranega 
dokumenta, ki je alternativa klasični reprodukciji fotografije ali načrta, ter vseh popisnih 
podatkov (tudi na aperturni mikrofilmski kartici za načrte). Skenirane posnetke hranimo 
na ločenih zunanjih diskih za fotografsko gradivo in načrte.      

 

4.1  Priprava gradiva na digitalizacijo – popisovanje fotografskega 
gradiva v zbirkah in mednarodni standardi 

Vsaka arhivska enota, to je fotografija, razglednica, negativ, fotografska plošča, 
diapozitiv, digitalni posnetek, kliše ali zgoščenka, je popisna enota. Širše enote 
popisovanja so podfond, serija in podserija, najširša enota pa je popis celotnega fonda 
oziroma fotografske zbirke. 

Namen arhivskega popisovanja so identifikacija, opis in razlaga vsebine 
dokumentov s ciljem, da bi olajšali uporabo. Dosežemo ga z ustrezno vsebinsko in 
kronološko ureditvijo, signiranjem posamičnih popisnih enot ter natančnimi in 
razumljivimi popisi popisnih enot in celotne podserije v obstoječo programsko aplikacijo. 
To poenostavi, skrajša iskanje in izmenjavo informacij o arhivskem gradivu, olajša 
izmenjavo standardnih podatkov in omogoča povezovanje popisov različnih arhivov v 
enoten informacijski sistem. Upoštevati velja tudi praktične rešitve, ki so logična 
posledica teoretičnih načel  

 

4.1.1  Splošni elementi popisa fotografskega gradiva v zbirki Fototeka: 

 signatura države, arhiva in zbirke, 

 signatura serije, podserije in posamične zvrsti gradiva,  

 naziv zbirke serije, podserije in posamične zvrsti gradiva,  

 nivoji popisovanja popisne enote (serija, podserija),  

 datum nastanka gradiva popisne enote, časovno obdobje (tudi prevladujoča 
obdobja in časovni presledki), 

 obseg, količina gradiva oziroma popisne enote,  

 historiat ustvarjalca (biografski podatki o ustvarjalcu gradiva), 

 historiat zbirke, serije, podserije (tudi podatki v zvezi s spremembami lastništva 
in hranjenja enote popisa), 

 izročitelj gradiva, datum in način izročitve, 

 dopolnitve in spremembe obsega popisne enote, 

 sistem ureditve in zaznamki o strokovni ureditvi (notranja struktura in ureditev 
gradiva), 

 pojasnila in podatki o vsebini (povzetki oblike in vsebine gradiva popisne enote 
in specifični datumi pri nastanku gradiva), 

 stanje ohranjenosti (materialno stanje gradiva, ki omejuje uporabo), 

 pogoji dostopnosti (pogoji, ki omejujejo dostopnost ali vplivajo nanjo, časovni rok 
zapore in datum, ko bo gradivo dostopno za uporabo), 

 avtorske pravice in pogoji za reproduciranje (pogoji, ki vplivajo na uporabo ali 
reproduciranje gradiva ali jo omejujejo, potem ko je dostopnost omogočena), 
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 arhivski pripomočki za iskanje (podatki o arhivskih pripomočkih za iskanje, ki 
dajejo informacije o arhivskem gradivu, kot so indeksi, inventarji, vodniki),  

 lokacija originalov (lokacija skladišča, številka omare, predala; konkordančni 
podatki za originale ali reprodukcije v drugem arhivu ali osebi, z navedbo imen; 
tudi podatki, če originali ne obstajajo), 

 obstoj kopij (z opombami o ugotovitvi obstoja in lokacije kopij, ki so dostopne v 
sami ustanovi ali zunaj nje), 

 povezava s sorodnimi popisnimi enotami (konkordančni/skladni, ujemajoči se 
podatki), 

 podatki o objavi (citat ali podatki o publikaciji, ki je nastala na podlagi uporabe, 
študija ali analize arhivskega gradiva oziroma popisne enote), 

 opombe (s pomembnimi dodatnimi informacijami). 

 

4.1.2  Elementi popisa posamične arhivske oziroma popisne enote v zbirki 
Fototeka: 

 oznaka podserije, 

 naslov podserije, 

 arhivska/popisna enota, 

 motiv, 

 lokacija, 

 pogled, 

 kraj, 

 geslo, 

 opis, vsebina, 

 čas nastanka, 

 kraj nastanka,  

 avtor posnetka, 

 založnik, tiskar, 

 tehnika izdelave, 

 način pridobitve, 

 datum pridobitve, 

 izročitelj, 

 prejšnje signature, 

 povezava s provenienco, 

 povezava z akcesijo, 

 povezava z negativom, 

 kontaktna kopija, 

 število enakih motivov, 

 velikost v cm (širina krat višina), 

 barvni ton, 

 ohranjenost, 

 lokacija v skladišču, 

 deskriptor dostopnosti, 

 zapora dostopnosti – število let, 
leto dostopnosti, 

 deskriptor pravnih oseb, 

 deskriptor fizičnih oseb – priimek 
in ime, naziv/poklic, kraj, 

 opombe, 

 glavna slikovna povezava 
(master link), 

 slikovna pot. 

 
4.1.3  Elementi popisa v zbirki Načrti - na popisnem kartonu/kartoteki in na 

mikrofilmski kartici: 

 signatura zbirke,  

 naziv, ime zbirke,  

 številka serije in podserije oziroma tehnična enota,  

 arhivska enota, 

 številka načrta, zadeve (številko zadeve iz načrtov v registraturnih fondih), 

 leto izdelave načrta, 
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 katastrska občina,  

 parcelna številka oziroma stavbna številka, 

 naziv objekta,  

 naslov objekta,  

 vrsta risbe (tudi detajle), 

 vrsta gradbene dejavnosti (kot adaptacija, gradnja, neizvedeni osnutek, natečajni 
osnutek),  

 investitor (z imenom in krajem), 

 projektant (z imenom in krajem), 

 projektantska organizacija (z imenom in krajem), 

 stavbenik (z imenom in krajem), 

 format v cm (širina krat višina), 

 merilo (razen v starem merskem sistemu), 

 opombe (kot koloriran načrt, matrica, kopija, ohranjenost, materialno stanje 
načrta in vrsto poškodbe, restavriran in konserviran), 

 skenirani posnetek načrta,  

 datum izpisa. 

 
4.1.4  Dodatni splošni elementi popisa v zbirki Načrti: 

 način pridobitve (kot odkup, darilo, izločeno iz lastnega fonda), 

 datum pridobitve (datum pogodbe o odkupu ali podaritvi), 

 izročitelj (z imenom in krajem),  

 povezava z akcesijo (v akcesijsko knjigo vpisan dotok novega gradiva), 

 povezava s provenienco (za načrt vzet iz drugega fonda), 

 prejšnje signature (za načrt iz drugega fonda), 

 lokacija v skladišču (omara, predal), 

 dostopnost (navedeni pogoje, ki omejujejo ali vplivajo na dostopnost načrta, 
časovni rok zapore in datum, ko bo dostopen za uporabo), 

 deskriptor ulice, trga, nabrežja, 

 deskriptor kraja. 

 
4.1.5  V inventarnem poročilu/popisu serije, zbirke je : 

 signatura države in signatura arhiva,  

 oznaka zbirke,  

 naslov, naziv zbirke,  

 oznaka in naziv serije, podserije, 

 tehnična enota,  

 časovni razpon gradiva podserije, serije, zbirke,  

 skupno število arhivskih/popisnih enot, 

 lokacija motiva, ulice, s številčenjem in sumarnim številom določenega motiva, 
ulice – ali naslov objekta, vrsta risbe, projektant in letnica načrta, 
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 historiat ustvarjalca oziroma biografski podatki o ustvarjalcu gradiva (ustvarjalcev 
je običajno več, lahko so anonimni, veliko načrtov je bilo naključno najdenih, 
posredovanih in tu ustvarjalec ni znan), 

 historiat podserije, serije, zbirke (navedeni tudi podatki v zvezi s spremembami 
lastništva in hranjenja enote popisa), 

 dopolnitve podserije, serije, zbirke (možne spremembe obsega), 

 avtorske pravice in pogoji za reproduciranje (navedeni so pogoji, ki vplivajo ali 
omejujejo uporabo in reprodukcijo, potem ko je dostopnost omogočena), 

 arhivski pripomočki za iskanje (navedeni so podatki, ki dajejo informacije o 
arhivskem gradivu popisne enote, indeksih, vodnikih), 

 podatki o publiciranju (navedeni so podatki o publikaciji, ki je nastala na osnovi 
uporabe, študija ali analize načrtov), 

 datum izpisa. 

 

4.2  Postopki digitalizacije 

Pred izvedbo digitalizacije (in mikrofilmanja) fotografskega gradiva in načrtov je 
ureditev gradiva, recimo podserije dokončna, prav tako zapisi signatur s svinčnikom (pri 
fotografskem gradivu na hrbtni strani v zgornjem desnem kotu, pri načrtih pa na prvi 
strani v spodnjem levem kotu). V programski aplikaciji dokončamo popise, historiate in 
zapisane slikovne poti. Natisnemo kartotečne kartone (kartoteko) arhivskega gradiva in 
aperturne mikrofilmske kartice načrtov. Le-te skupaj z urejenimi načrti v mapah oddamo 
v digitalizacijo (in mikrofilmanje) izbranemu ponudniku, v začetnem obdobju je to bil 
mikrofilmski oddelek Strojne fakultete v Ljubljani, nato dvajset let Mikrofilm Ljubljana d. 
o. o. – Brane Knehtl, zadnja leta pa Mikrografija d. o. o. v Novem mestu. Po izvedenem 
delu prevzamemo digitalne posnetke v formatih jpg in tiff (delovna/ogledna in 
uporabniška kopija), postavljene na naš zunanji disk (izključno za načrte) za prenos v 
bazno zbirko in programsko aplikacijo. 

Razglednice in fotografije smo spočetka digitalizirali v Mikrofilmu Ljubljana d. o. o., 
nato je izvedbo prevzel naš fotolaboratorij, ki v zadnjih dveh letih izvaja tudi digitalizacijo 
fotografskih plošč. Digitalni posnetki so zapisani v formatih png, jpg in tiff  
(delovna/ogledna kopija in uporabniška kopija), prav tako so postavljeni na drugi zunanji 
disk (izključno za fotografsko gradivo) za prenos v bazno zbirko in programsko aplikacijo. 

 
4.3  Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba    

4.3.1 Dostopnost 

Dostop do originalnega fotografskega gradiva je mogoč, če stanje ohranjenosti 
gradiva (to je materialno stanje gradiva, ki omejuje uporabo) omogoča njegovo uporabo 
in če so pogoji dostopnosti (ki omejujejo ali vplivajo na dostopnost, časovni rok zapore 
in datum, ko bo gradivo dostopno za uporabo) izpolnjeni. Načelno je vsakemu 
uporabniku omogočen pregled fotografskega gradiva in načrtov, ki ga zanimajo in jih 
naroči, pa naj bo gradivo originalno ali reproducirano. Izjema je gradivo pod zaporo in 
avtorizirano gradivo, kjer pa so postopki znani. Za obe zbirki imamo pripravljene 
kartotečne liste oziroma inventarne popisne kartone, ki vsebujejo vse spremljajoče 
potrebne podatke z opisi in reprodukcije originalov, ki pa bolj služijo skrbniku zbirk kot 
sekundarna evidenca, natisnjena na papir. V izjemnih in dogovorjenih primerih je 
dovoljeno reproduciranje posameznemu fotografu, avtorju publikacije ali TV Slovenija za 
njene kulturne in dokumentarne oddaje, vendar le z uradnim dokumentom, vlogo 
oziroma potrdilom. 
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4.3.2  Uporaba in izposoja 

Pomemben informacijski pripomoček za uporabo, ki omogoča lažjo dostopnost do 
gradiva zbirk Fototeka in Načrti, je arhivski vodnik (letos in prihodnje leto je v pripravi 
nov). Podrobnejša vsebinska informacija in pripomoček, ki nudi vsebino arhivskih, 
popisnih enot, je arhivski popis serij in podserij. Temeljni pripomoček za uporabo je pa 
arhivski inventar. V zadnjem obdobju je Zgodovinski arhiv Ljubljana izdal le inventar 
portretne serije fotografij (Suhadolnik, 2011). 

Uporabo in izposojo fotografskega gradiva je skoraj dve desetletji izvajal arhivist 
za fototeko. Originalno fotografsko gradivo je za uporabnike in naročnike poiskal, 
pripravil in izročil na vpogled, ga predal v fotolaboratorij za izdelavo reprodukcij (18 x 13 
cm), vložil nazaj na ustrezna mesta, vodil evidenco uporabe, pripravljal maloštevilne 
pogodbe o izposoji ter dajal informacije o vsebinah obeh zbirk. V začetnih letih 
digitalizacije je pripravljal natisnjene slikovne preglednice (male reprodukcije na papirju 
s signaturami) že digitaliziranega gradiva serij in podserij. Spočetka so uporabniki po 
pregledovanju gradiva, originalov in nato reprodukcij (iz serije negativov), potem 
natisnjenih slikovnih kopij v albumski obliki ter v zadnjih dvajsetih letih digitalnih 
posnetkov lahko naročali reprodukcije fotografij in razglednic za različne namene. 
Reprodukcije je napravila, razvila arhivska fotografinja. Če fotografski original še ni imel 
svojega negativa, je le-tega napravila sproti. Idealnega stanja, da bi vsak fotografski 

original imel svoj negativ v smislu muzejskih zbirk, še nismo dosegli.2 

Uporabo in izposojo originalnih načrtov iz zbirke Načrti je ves čas vodil arhivski 
tehnik v čitalnici. Dolga leta so uporabniki pregledovali originalno gradivo, nato zbirko že 
mikrofilmanih načrtov z opisnimi podatki na aperturnih karticah in skoraj dvajset let 
digitalizirano gradivo v programski aplikaciji Načrti, ki omogoča pregledovanje in zlasti 
hitrejše iskanje. Izposojo za razstave, objave in druge namene vodi vodja oddelka za 

uporabo in materialno varstvo arhivskega gradiva, ki pripravi pogodbo.3 V obdobju do 

sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja je arhiv pod določenimi pogoji za razstave 
(tudi v tujini) in snemanja dajal izvajalcem celo originale, seveda ustrezno zaščitene in 
zavarovane. V zadnjem obdobju se uporaba in izposoja večji del že digitaliziranih 
fotografij in načrtov za naročnika, uporabnika izvajata tako, da jih na zapisljiv medij 

prenese arhivska fotografinja.4 

Že pred leti, pred začetkom digitalizacije v arhivih, kserokopiranje originalov ni bilo 
dovoljeno in ga je prepovedoval interni pravilnik. Namreč, z vsako presvetlitvijo se lahko 
poškoduje emulzija in kakovost fotografskega posnetka. Vendar so se delale tudi izjeme. 

 

4.3.3  Dostop do gradiva preko računalniške mreže 

Do arhivskega gradiva zbirk Fototeka in Načrti dostopamo preko starejše evidence 
oziroma preprostih popisov, ki jih ima le še manjši del zbirk. V obeh popisnih programskih 
aplikacijah v zadnih dveh desetletjih nastajajo obširnejši in podrobnejši popisi. 
Vključujejo standarde oziroma mednarodna arhivska priporočila. V arhivski čitalnici se 
lahko išče po popisih (ročno iskanje), izpisanih na papirju ali v programski obliki, 
pretvorjeni v format rtf na intranetu. Aplikaciji imata iskalnika, s katerima lahko izbirate 

                                                 
2  Tako stanje bi lahko izvedel naš fotografski laboratorij. 
3  Vsebuje seznam izposojenega gradiva s signaturami in vsebinskim zapisom, priporočila o ustrezni zaščiti 

in ravnanju, zavarovalno vsoto ter navedbo roka vrnitve v nepoškodovanem stanju, sicer je dodaten 
strošek še restavriranje in konserviranje. 

4  Vsa starejša klasična reprodukcija, napravljena v našem laboratoriju, je bila opremljena z žigom in 
naslovom arhiva ter imenom fotografa. 
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na dva načina: z vpisanimi lastnimi gesli5 ali bolj natančno z različnimi iskalnimi spustniki, 

kjer je že punujena zapisana vsebina: podserija, enota, motiv, lokacija, kraj, stvarno 
geslo, leto in kraj nastanka, avtor, založnik, tiskar, tehnika izdelave, način pridobitve, 
izročitelj, akcesija, provenienca, prejšnje signature in fizične osebe – pri zbirki Fototeka, 
pri zbirki Načrti pa tehnična enota, naziv in naslov objekta, projektant, stavbenik in leto 
izdelava načrta.                

Z vnosom popisov in slikovnih poti v scopeArchiv bosta obe večji zbirki dostopni 
na internetu, postopoma pa tudi manjše zbirke. Uporabnikom bo omogočen pregled 
popisnih podatkov, drugih zapisov in evidenc. 

Naročanje in izdajanje fotografskih in mikrofilmskih reprodukcij načrtov na papirju 
poteka v Zgodovinskem arhivu Ljubljana več kot štiri desetletja. V prvi polovici je 
prevladovalo klasično reproduciranje iz lastnega fotolaboratorija (in deloma 
kserokopiranje načrtov), zadnjih dvajset let pa ga vse bolj izpodriva digitalizirana 
reprodukcija. Naročniki, uporabniki jo po izboru naročajo osebno pa tudi pisno po e-pošti. 
Digitalni posnetek prejmejo izpisan na CD-ROM ali USB-ključ. 

 

4.3.4  Avtorske pravice 

Pri avtorskih pravicah, katerih nosilec je Zgodovinski arhiv Ljubljana, je pri objavah 
naših dokumentov ustaljen postopek. Raziskovalci in drugi uporabniki so pogodbeno 
zavezani, da za vsako objavo arhivskega gradiva v svojih publikacijah navajajo, zapišejo 
ime hranitelja, zaželen je tudi zapis signature, motiva in letnice. Dogovorjeni smo za 
dolžnostni izvod, CD-ROM ali filmsko kaseto, česar pa ne spoštujejo vsi. V obeh zbirkah 
je določeno število avtorskih posnetkov, pridobljenih od zasebnih zbiralcev, ter znanih in 
neznanih avtorjev fotografij, kjer avtorske pravice še niso ugasnile (imajo jih njihovi 
sorodniki in drugi potomci določeno število let). Pri pridobitvi le-teh mora raziskovalec in 
uporabnik poleg pridobitve dovoljenja obvezno navesti avtorjevo ime. Pri objavah 
tovrstnih posnetkov doslej ni bilo nobenih ovir. 

 

  

                                                 
5  Iskalnik išče po vseh zapisanih vsebinah. 
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SUMMARY 

 

STORAGE, PRESERVATION, DIGITIZATION, ACCESS AND USE OF 
ARCHIVAL RECORDS FROM THE PHOTO AND PLANS COLLECTIONS IN 

THE HISTORICAL ARCHIVES LJUBLJANA  

Jože Suhadolnik 
Historical Archives Ljubljana, Slovenia 

joze.suhadolnik@zal-lj.si 

 

The author presents the work on the pictorial archives of two large and important 

collections of the Historical Archives of Ljubljana – collections of photographs and 
plans. They cover the following categories: negatives, photographic plates, microfilms, 

clichés, photographs, postcards, situational, cadastral and regulatory plans and plans of 
individual buildings and objects. According to contents and time, the collections are 
formed in sub-fonds, series and sub-series. The result of the processing of the material 
are archival descriptions, registers of plans and photographic material, aperture 
microfilm cards of plans and an archival inventory. 

The author presents preservation and storage of negatives, especially 
photographic plates in album paper pockets, and in metal and cardboard boxes, positives 
and plans in softer cardboard pouches, folders made of PH neutral paper or paperboard 
according to the recommended standard ICP-PP3 and postcards in special Lindner's 
albums. Furthermore, care for the optimal storage of both collections in the archival 
repository, which still deviates from recommended conditions and criteria. In particular, 
the level of humidity and temperature in particular periods are problematic. The 
consequences of inadequate conditions of storing in the past are mainly minor 
mechanical damage and drying of the carrier (base), torn, broken edges and missing 
parts, as well as large lacerations (ruptures). 

The conservation and restoration of mostly mechanically damaged plans was 
carried out periodically for twenty years by the Restoration and conservation center at 
the Archives of the Republic of Slovenia professionally and on a high level. These plans 
introduced a stricter regime of storage or restrict regime for users, especially due to 
parallel microfilming and digitization. 

The systematic microfilming of certain quotas of plans, mostly the Plans collection, 
was started in 1988 and with the exception of two years it has been carried out every 
year. The microfilm recording is inserted into aperture cards and equipped with the 
description elements on two sides. This process is still in execution, despite the more 
established, faster and cheaper digitization. 

Digitization of arranged photo material and soon afterwards the sub-series of the 
plans, was began in mid-1990s. Initially in lower resolutions, we have been increasing 
the current optimum, especially with plans, by adapting to the development of storage 
disks and the needs and requirements of users. From the beginning, digitization of plans 
has been carried out in preview and user copies. The materials, both photographic and 
plans are content and chronologically arranged and described in accordance with 
international standards from the 1990s, taking into account the general and additional 
description elements. 

mailto:joze.suhadolnik@zal-lj.si
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Access to original materials is subject to conservation and other conditions such 
as copyright. The user can view the original and reproduced material of both collections 
in the reading room. Archival descriptions and digital images with descriptive and content 
data and searches by various criteria in the Access software application are at disposal. 
The user can order a printed reproduction or burn it to a CD-ROM.  
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