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DIGITALIZACIJA V ARHIVU, PRIMER IZ MESTNEGA ARHIVA 
PFORZHEIM  

mag. Sonja Anžič-Kemper  
Mestni arhiv Pforzheim, Nemčija 

sonja.anzic-kemper@stadt-pforzheim.de 

 

Izvleček: 

Prispevek govori o digitalizaciji arhivskega gradiva in pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva 
v nemškem prostoru in opiše pristop k digitalizaciji v Mestnem arhivu Pforzheim od začetka, preko 
digitaliziranja pripomočka za uporabo fotografske zbirke, določil za odlaganje in hranjenje 
digitalnih kopij arhivskega gradiva pa vse do priprave strategije za digitalizacijo v arhivu.  

Ključne besede: 

arhivi, digitalizacija, digitalne kopije arhivskega gradiva, Nemčija, Mestni arhiv Pforzheim 

Abstract: 

Digitization in an Archival Institution: the Example of the City Archives Pforzheim 

The article discusses digitization of archival records and finding aids for the use of archival records 
on German teritory. The author describes the digitization approach at the City Archives Pforzheim 
from its beginning, digitization of the finding aids for the use of the photograh collection, 
instructions for filling and storage of digital copes of archives to preparing the digitizaction strategy 
at the archives.  

Key words: 

archives, digitization, digital copies of archival records, Germany, City Archives Pforzheim 

 

1. Uvod  

Arhivisti in arhivski delavci že vrsto let, več kot desetletje, opazujemo in zaznavamo 
spremembe, ki so nastale in nastajajo pri našem vsakdanjem delu z vstopom v digitalno 
dobo, se jim odpiramo, prilagajamo in nanje odgovarjamo. Na začetku 21. stoletja stojijo 
pred arhivi novi izzivi, ki zajemajo vsa področja arhivske dejavnosti (Jacob, 2017). Izraze, 
kot so digitalizacija, odpiranje in boljša navzočnost arhivov v javnosti, prost dostop do 
informacij, novi mediji in razmislek, kaj uporabniki pričakujejo od arhivov, slišimo vedno 
znova tudi na arhivskem področju (Just, 2017). Vloga arhivov in pristojnosti arhivistov so 
se s prisotnostjo v informacijski digitalni družbi bistveno spremenile in razširile (Schwarz, 
2017).  

Te spremembe in nove pristojnosti pomenijo po eni strani za arhivske delavce, ki 
že desetletja delajo (delamo) na način, ki smo se ga priučili in ga preizkusili v praksi, 
potrebo po izpopolnjevanju, dodatnem izobraževanju, spoznavanju novih vrst in oblik 
komuniciranja ter prilagajanju potrebam uporabnikov, predvsem tistih, ki so odrasli v 
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digitalni dobi. Po drugi strani pa pomenijo te spremembe, v kolikor jih vgradimo v naše 
delo in jih tudi sami uporabljamo, na veliko področjih hitrejši potek postopkov ter 
poenostavitev in hitrejši dostop do podatkov ter izmenjav informacij.  

V nemškem prostoru sledimo v zadnjem desetletju obravnavi nove vloge arhivov 
in pristojnostih arhivistov na različnih zborovanjih, posvetovanjih, konferencah in 
simpozijih, kjer arhivski delavci izmenjujejo (izmenjujemo) razmišljanja, teorije in 
izkušnje.1  

V prispevku se bom omejila na digitalizacijo v arhivih in podrobneje na primer 
pristopa k digitalizaciji v Mestnem arhivu Pforzheim.  

 

2. Digitalizacija (opredelitev pojma) 

Kot v večini držav je tudi v Nemčiji zadnje desetletje digitalizacija zelo pogosto 
izgovorjena beseda. Tako imenovana sprememba v digitalno, »Digitale Wandel«, 
predstavlja prioriteto razvoja v naslednjem desetletju in je opredeljena v Digitalni 
strategiji 2025; »zadeva vsakega, tako delojemalce kot delodajalce, študente in družine, 
mlade in starejše ljudi. Na podeželju in v mestih. V delavnicah in v velikih podjetjih« 
(Digitale, 2016). Slovar tujk digitalizacijo skopo pojasnjuje kot postopek, pri katerem se 
analogni znaki in podatki pretvorijo v digitalne vrednosti (Fremdwörterbuch, 2007). 
Kratek, jedrnat opis. Ko pa ta postopek pogledamo pobliže, ga želimo uporabiti, izpeljati, 
pa vidimo, da gre za kompleksen proces, pri katerem je že v njegovi pripravi potrebno 
sprejemati stališča in opredelitve ter oblikovati vizijo, kaj želimo z njim doseči. 

Na dosedanjih mednarodnih konferencah v Radencih je bila digitalizacija že tema 
obravnav kar nekaj referatov, pri katerih so referenti vsak s svojega pogleda in stališča 
ter prakse opisovali pripravo, potek in izkušnje pri digitalizaciji, največkrat posameznih 
zbirk v določenem arhivu (Netaj, 2015; Iskra in Križ, 2015; Bekteshi Muçolli in Shala, 
2016; Filipič, 2017; Tinjić, 2017), nadalje pri digitalizaciji knjižničnega gradiva (Malešič in 
Kojc, 2016), kakor tudi predstavljali stanje in perspektive digitalizacije na nivoju 
povezovanja arhivov (Lemić, 2015). Tako v omenjenih referatih kot tudi na splošno, ko 
govorimo o digitalizaciji v arhivih, mislimo v prvi vrsti na digitalizacijo arhivskega gradiva. 
Digitalizacija arhivskih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva oziroma arhivskih 
popisov je velikokrat prezrta tema. Pri tem mislim predvsem na analogne pripomočke 
posameznih vrst ali zvrsti arhivskega gradiva, kot so na primer fotografski material, 
listine, karte, načrti, kakor tudi na primer razni tematski inventarji, ki vsebujejo podatke 
iz več fondov ali zbirk ali več arhivov. V veliko primerih so taki popisi nastajali desetletja, 
vanje so se vnašale dopolnitve in popravki, zato so praviloma obsežni in vsebujejo veliko 
raznovrstnih podatkov. Ker digitalizacijo največkrat povezujemo z zagotavljanjem 

                                                 
1  Tako so bila letna zborovanja nemških arhivskih delavcev, ki jih pripravlja zveza nemških arhivark in 

arhivarjev, na primer v zadnjih letih posvečena naslednjim temam: “Neue Wege ins Archiv – Nutzer, 
Nutzung, Nutzen” (84. nemško arhivsko zborovanje 2014 v Magdeburgu), “Transformation ins Digitale” 
(85. nemško arhivsko zborovanje 2015 v mestu Karsruhe), “Kompetent! - Archive in der 
Wissensgesellschaft” (86. nemško arhivsko zborovanje 2016 v Koblenzu). Tudi na posvetovanjih, 
simpozijih, ki potekajo v okviru posameznih nemških dežel, so bile te teme velikokrat predmet obravnav; 
naj tu omenim predvsem 74. südwestdeutscher Archivtag 2014 v mestu Konstanz, na temo „Klassisch, 
kreativ und digital – neue Ressourcen für „alte“ Archive, 77. südwestdeutscher Archivtag 2017 v mestu 
Bretten, na temo “Archivnutzer im Wandel” ter na strokovni posvet “Offene Archive“, ki je potekal leta 
2017 v Duisburgu. S strani Zveze nemških arhivark in arhivarjev – Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare so bili do zdaj izdani Zborniki z objavljenimi referati, ki so bili predstavljeni na omenjenih 
nemških arhivskih zborovanjih v letu 2014 in 2015. Prav tako so v knjižni obliki objavljeni referati 74. 
jugozahodnega nemškega arhivskega posvetovanja. Za zadnja dva navedena posvetovanja pa so na 
voljo video posnetki predavanj, in sicer na spletnih straneh: https://archive20.hypotheses.org/5038 
oziroma https://archive20.hypotheses.org/konferenz-archivcamp-2017 . 

https://archive20.hypotheses.org/5038
https://archive20.hypotheses.org/konferenz-archivcamp-2017
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boljšega, hitrejšega dostopa do podatkov in vsebin (Novak, M in Horvat, M., 2014), so 
tako tudi pripomočki za uporabo zelo hvaležen vir digitalizacije v arhivih. Boljši, hitrejši 
dostop se doseže, ko digitalizirane podatke oziroma vsebine ponudimo na razpolago 
vsakomur, ki se zanje zanima. Z izvajanjem te dejavnosti arhivi kompetentno vstopamo 
v svet informacijske družbe in postajamo njen del. 

 

3. Digitalizacija v arhivih v nemškem prostoru 

V nemškem prostoru so predvsem knjižnice že kmalu pričele digitalizacijo 
opredeljevati kot eno svojih nalog in nujnosti in je našla svoje mesto v zakonskih 
opredelitvah in strategiji razvoja (Digitalisierung, 2017).  

Na arhivskem področju sledimo najprej različnim posameznim projektom 
digitalizacije arhivskega gradiva in pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva v arhivih. 
Izpeljavo teh projektov so velikokrat vzpodbudili razpisi raznih državnih ali mednarodnih 
inštitucij ter družb, ki so projekte tudi finančno podprli. Ena takih družb, ki že leta v veliki 
meri financira izvajanje digitalizacije v arhivih, je na primer Nemška raziskovalna 
skupnost (Deutsche Forschungsgemeinschaft)2.  

V letu 2011 so se arhivisti iz nemških javnih arhivov, tako državnih, komunalnih in 
drugih, zbrali na okrogli mizi, na kateri so v okviru štirih sekcij razpravljali o strokovnih 
izhodiščih pri digitalizaciji arhivskih virov, s ciljem obravnave predpostavk in okvirnih 
pogojev za digitalizacijo in možnosti njene uvedbe v arhive v čim širšem obsegu 
(Bischoff, Stumpf, 2011). Prva sekcija je obravnavala stanje na področju digitalizacije v 
sosednjih evropskih državah, druga značilnosti izbora, količino in prioritete pri 
digitaliziranju arhivskih virov, tretja o tehničnih in strokovnih standardih digitaliziranja, 
četrta pa o organizacijskih vidikih izvedbe digitalizacije.  

V naslednjih letih je digitalizacija našla svojo izvedbo in stalno mesto v vedno več 
arhivih in tako lahko sledimo vedno večji ponudbi oziroma objavi digitaliziranih arhivskih 
popisov in digitaliziranega arhivskega gradiva na raznih spletnih straneh arhivov in raznih 
spletnih portalih, tako nemških kot mednarodnih.3 To dejstvo in pa spoznanje, da je 
digitalizacija kompleksen proces tako s strokovnega, tehničnega in organizacijskega 
vidika, ki v končni fazi, če je premišljeno in načrtno izpeljan, pomeni veliko prednost tako 
za uporabnike arhivskega gradiva kakor tudi za arhiv sam oziroma arhivske delavce, je 
pripeljalo do tega, da so arhivisti iz raznih arhivov in področij pristopili k oblikovanju 
vedno bolj izpopolnjenih dokumentov in smernic, ki dajejo danes dobro izhodišče za 
pristop in izvedbo digitalizacije v arhivih.4 Kako k digitalizaciji pristopimo, je velikokrat 
odvisno od vsakokratnih pogojev, v okviru katerih deluje posamezen arhiv, saj je njena 
izvedba v veliki meri odvisna tudi od razpoložljivih tehničnih in finančnih sredstev, 
organizacije in strateškega pristopa posameznega arhiva do nje.  

                                                 
2  Nemška raziskovalna skupnost (Deutsche Forschungsgemeinschaft), na kratko DFG, preko svojih 

razpisov tako v nemškem kot mednarodnem prostoru finančno podpira med drugim projekte digitalizacije 
arhivskega gradiva in arhivskih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva. Cilj teh projektov je uporaba 
digitaliziranih vsebin in podatkov v znanstvene in raziskovalne namene, zato je temeljni pogoj 
sofinanciranja, da so digitalizirane vsebine in podatki ob zaključku projekta dostopni na spletu ali na 
prosto dostopnih spletnih portalih.  

3  Prispevek, ki ga je Gabriele Stüber predstavila na arhivskem nemškem zborovanju 2015 (Stüber, 2017), 
vsebuje okvirni pregled le-teh kakor tudi veliko navedb literature, ki se nanašajo na digitalizacijo 
arhivskega gradiva. 

4  Tukaj bi omenila predvsem t. i. DFG-Pravila digitaliziranja (DFG-Praxisregeln “Digitalisierung”), nadalje 
priporočila zvezne konference komunalnih arhivov (Handreichung zur Digitalisierung von Archivgut) in 
priporočila arhivske šole Marburg (Handreichung zur Digitalisierung archivalischer Quellen).  
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4. Pristop k digitalizaciji v Mestnem arhivu Pforzheim 

4.1.  Začetno obdobje 

Začetki digitaliziranja arhivskega gradiva v Mestnem arhivu Pforzheim segajo 
dobrih deset let nazaj. Takrat je v ospredju stala predvsem želja po hitrejši oziroma lažji 
dostopnosti arhivskega gradiva za delavce v arhivu in s tem za hitrejše posredovanje 
podatkov uporabnikom arhivskega gradiva. V prvi vrsti je šlo za dostopnost do 
fotografskega gradiva (predvsem posnetkov na filmskih trakovih), ki zavzema v arhivu 
zelo pomembno mesto z visoko frekvenco uporabe.5 Na drugem mestu pa je šlo za 
dostopnost filmskega in tonskega kakor tudi časopisnega gradiva. Digitalizacija je 
potekala tako v arhivu (fotografsko gradivo) kot s pomočjo zunanjih izvajalcev. Pozornost 
je bila usmerjena v pridobitev digitalnih kopij, o odlaganju in njihovem hranjenju pa niso 
bile izdelane podrobnejše usmeritve. Skeni fotografskega materiala so se odlagali in 
hranili povečini na strežniku arhiva oziroma mestne uprave, digitalizirano filmsko, tonsko 
in časopisno gradivo pa na DVD-jih ali premičnih trdih diskih. Pregled nad stanjem 
hranjenih digitalnih kopij so imeli posamezni arhivski delavci, ki so sodelovali pri projektih 
digitalizacije. Spremembe na kadrovskem področju so prinašale vedno ožje védenje o 
tem, ali digitalne kopije določenega gradiva obstajajo in kje se le-te nahajajo.  

 

4.2  Digitaliziranje pripomočka za uporabo fotografske zbirke 

V letih 2014 in 2015 smo v arhivu s finančno podporo Nemške raziskovalne 
skupnosti uspešno izpeljali projekt digitalizacije pripomočka za uporabo fotografske 
zbirke v arhivu. Fotografska zbirka je pričela nastajati v petdesetih letih 20. stoletja, se z 
leti dopolnjevala, tako s fotografijami kot informacijami k posameznim posnetkom, danes 
pa obsega preko 60.000 popisnih enot. Urejena je v obliki kartoteke, posnetki so odloženi 
glede na motiv slike. 

                                                 
5 Mesto Pforzheim je bilo februarja 1945 tarča bombnega napada, kateremu je sledil požar. Porušenega 
oziroma uničenega je bilo 80 % mestnega jedra, umrlo je skoraj 18.000 ljudi. Med drugim je bilo uničeno 
tudi arhivsko gradivo, ki se je v pretežni meri hranilo v mestni hiši. Originalno spisovno gradivo pred letom 
1945 pomeni zato pravo redkost in dragocenost. Fotografije, ki so se hranile pri posameznikih izven 
območja bombandiranja, predstavljajo zato skoraj edini vir in imajo poleg svoje predstavitvene tudi 
dokazno vrednost. 



Moderna arhivistika, I., 2018, št. 1 
 

217 

 

 

Slika 1: Fotografska zbirka v Mestnem arhivu Pforzheim (foto: Sonja Anžič-Kemper, 2018) 

 

Na posameznem kartonu je posnetek in okrog njega so dopisane informacije. 
Zapisi na kartonih tako predstavljajo pripomoček za uporabo in služijo kot indeks zbirke, 
tudi za fotografije, objavljene v publikacijah (predvsem starejših), ki jih hrani arhivska 
knjižnica.  
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Slika 2: Kartotečni karton fotografske zbirke v Mestnem arhivu Pforzheim (foto: Sonja 
Anžič-Kemper, 2018) 

 

Eden izmed pogojev za finančno podporo pri projektu je bil, da bo po končanem 
digitaliziranju pripomoček za uporabo dostopen na spletu. Naše izhodišče s strokovnega 
stališča pri digitaliziranju pa je bilo, da se prenesejo vse informacije, ki so zapisane na 
kartonih, v digitalno obliko v poenotno strukturo.6 Za to smo uporabili prirejen obrazec za 
popis fotografskega gradiva v okviru arhivskega programa, ki ga je izdelalo podjetje 
Augias-data.  

Že med izvajanjem digitalizacije so se pokazale prednosti, ki jih prinaša 
digitalizacija, predvsem krajši čas iskanja ter večja najdljivost gradiva, ne glede na 
raznovrstnost podatkov, s katerimi razpolagamo oziroma jih potrebujemo.7  

                                                 
6  Oblike in rubrike navedb informacij, deli signature popisnih enot so se skozi leta spreminjali. Bistveno 

nam je bilo, da nov, poenoten obrazec vsebuje vse možne rubrike, ki so se ali se pojavljajo na kartonih. 
7  Naj navedem dva primera za to: na kartonih so vnesene številke negativnih posnetkov (tako varnostnih 

kot originalnih) in številke diapozitivov. Konkordanca med temi številkami in signaturami popisnih enot ni 
bila narejena. Zanimivo je, da so si uporabniki v čitalnici prav te številke posnetkov zapisali oziroma si 
jih velikokrat zapišejo, ker mislijo, da služijo identifikaciji fotografije. Pred digitalizacijo je bilo neko 
fotografijo na podlagi številke posnetka nemogoče najti, po njej je to stvar ene sekunde. Drugi primer: na 
kartonih so navedbe fotografov oziroma založb, ki so naredili, objavili določeno fotografijo. V arhivu si že 
več let v zvezi z zakonom o varstvu avtorskih pravic načrtno prizadevamo za prenos pravice uporabe 
fotografij, ki jih hranimo v arhivu, na arhiv. Vzpostavljamo kontakte s še živečimi fotografi, katerih 
fotografije se hranijo v naši fotografski zbirki, ali njihovimi potomci. Za nadaljne dogovarjanje je seveda 
potrebno vedeti, koliko fotografij je v zbirki in katere. Ker je zbirka urejena po motivih, je bilo pred 
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Po zaključku projekta je sledila pretvorba vnešenih podatkov za predstavitev na 
spletnem portalu, ki ga upravlja podjetje Augias-data: Findbuch.net.  

 

Slika 3: Prikaz pripomočka za uporabo v okviru spletnega portala Augias-data: 
Findbuch.net  

 

To je bila prva predstavitev arhivskega pripomočka mestnega arhiva Pforzheim na 
enem od spletnih portalov. Uporabnikom je bila ponujena možnost, da ne glede na 
odpiralni čas arhivske čitalnice preverjajo, ali v fotografski zbirki obstajajo željene 
fotografije ali ne. Ob izvedbi tega projekta smo v praksi vedno bolj spoznavali, kaj pomeni 
proces digitalizacije v arhivu in kako kompleksen proces je to. Pripomoček za uporabo 
je bil digitaliziran, informacije dostopne, sledil je razmislek o tem, kako gradivo, ki sme 
biti dostopno javnosti, najhitreje posredovati zainteresiranim uporabnikom. Seveda mora 
biti najprej gradivo digitalizirano in tako odloženo, da ga je moč takoj najti. Pregled 
obstoječega stanja odlaganja digitalnih kopij je pokazal na pomanjkanje pravil, na 
podlagi katerih naj bi se kopije odlagale. Ugotovili smo, da se kopije hranijo na različnih 
mestih, pod različnimi opisi ali imeni datotek, se podvajajo ter nastopajo v različni kvaliteti 
in formatu. V izogib takega stanja v bodoče smo najprej postavili pravilo, da bo najprej 
digitalizirano samo arhivsko gradivo, ki je urejeno in popisano. Obenem smo pristopili k 
izdelavi smernic oziroma pravil odlaganja in hranjenja digitalnih kopij arhivskega gradiva. 

 

4.3  Pravila odlaganja in hranjenja digitalnih kopij arhivskega gradiva  

V njih smo določili in opisali vrste digitalnih kopij arhivskega gradiva, ki jih bomo v 
arhivu izdelovali ali hranili, izdelali smo strukturo (shemo) njihovega odlaganja in 
poimenovanja ter določili način njihovega hranjenja. Ker je arhiv del mestne uprave, smo 
v dogovoru z oddelkom za informatizacijo in komunikacijo izbrali primeren prostor za 
hranjenje digitalnih kopij na mestnem strežniku. Oddelek je prevzel tudi pristojnost 
(obvezo) za zagotovitev zadostnih oziroma vedno novih kapacitet razpoložljivega 
prostora in varnosti hranjenja.  

                                                 
digitalizacijo mogoče priti do tega podatka samo z veliko porabljenega časa in potrpljenja, zdaj je to stvar 
nekaj sekund.  
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Pri vrstah in formatih digitalnih kopij smo upoštevali pravila, ki jih je izdelala 
Nemška raziskovalna skupnost (DFG, 2016). Določili smo naslednje vrste digitalnih kopij 
arhivskega gradiva: 

 Nadomestne kopije; pri teh originalno arhivsko gradivo iz kakršnega koli 
vzroka ne obstaja več ali pa je na nosilcih, ki niso primerni za dolgoročno 
hrambo (npr. videokasete, zvočne kasete, filmski trakovi). Kopije stopijo na 
mesto originalnega arhivskega gradiva, zanje veljajo enaka pravila 
dolgoročne hrambe kot za izvirno digitalno arhivsko gradivo.  

 T. i. »master« kopije; so visokokvalitetne varnostne digitalne kopije, 
namenjene dolgoročni hrambi, a ne neposredni uporabi.  

 Uporabniške kopije; so komprimirane kopije, pridobljene iz »master« kopij, 
namenjene dolgoročni hrambi. To so zaščitne kopije arhivskega gradiva, 
namenjene pregledu in izdelavi kopij po naročilih uporabnikov.  

 Digitalne kopije za uporabnike arhivskega gradiva; so kopije, ki so narejene 
po naročilih uporabnikov in se hranijo samo do zaključka rešitve vloge 
uporabnika ali nekega projekta.  

 

Kot osnova pri oblikovanju strukture odlaganja kopij in njihovega poimenovanja 
nam je služila tektonika arhivskih fondov in zbirk v arhivu. Določili smo, da je ime 
strukture oziroma datoteke, v kateri se nahaja(jo) kopije arhivskega gradiva enako 
signaturi popisne enote. Zdaj se pripravljamo na naslednji korak: izdelavo strategije 
digitalizacije. 

 

4.4  Priprava strategije za digitalizacijo v arhivu 

V okviru priprave strategije smo se najprej ozrli malo naokrog in se seznanili z 
nekaterimi že izdelanimi strategijami drugih arhivov, na primer v Deželnem arhivu 
Baden-Württemberg (Maier, Wolf, 2015) ali Državnem arhivu Hamburg (Digitalisierung, 
2016).  

Najprej smo določili cilje, ki jih želimo doseči z načrtno digitalizacijo v arhivu glede 
na prednosti, ki jih ta prinaša, tako za uporabnike kot arhiv: 

 Poenostavitev postopka in hitrejši dostop do podatkov in vsebin arhivskega 
gradiva; uporabnikom ne bo potrebno priti v arhivsko čitalnico, da bi 
pregledali arhivske popise, prihranjen jim je čas, ki bi ga porabili za pot v 
arhiv kakor tudi za organizacijo obiska v arhivu. V arhivu naročeno arhivsko 
gradivo ni potrebno dvigniti iz skladišča in ga pripraviti za uporabo v arhivski 
čitalnici. Pri tem ne gre samo na prenos, temveč tudi na izpolnitev obrazcev, 
ki jih zahteva dvig gradiva iz skladišča. 

 Izboljšanje materialnega varstva arhivskega gradiva; s tem, ko originalno 
gradivo ni potrebno dvigniti iz skladišča in ga pripraviti v čitalnici za 
uporabnike, ki z njim različno ravnajo, se zmanjšata možnost poškodb ter 
možnost, da med uporabo pride do pomešanja popisnih enot. 

 Primerljivost gradiva, ki ga hranimo, z ostalimi arhivi ter kulturnimi in drugimi 
inštitucijami; s tem prispevamo svoj delež pri pregledu kompletnosti 
ohranjenih virov. Večkrat se gradivo, predvsem zasebnih provenienc in zbirk, 
hrani v različnih arhivih kakor tudi drugih inštitucijah. S tem se prispeva k 
izboljšanju in transparentnosti znanstvenih in drugih raziskav, kar pripomore 
k izboljšanju kakovostne ravni dosežkov raziskovanj in obravnav. Pri tem 
mislim na primer na ponavljajoče se napake (v primerih, ko originalni 
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dokument ni predmet raziskave) kakor tudi na ugotovitve o edinosti 
dokumentov in dogodkov ter primerljivosti med njimi. 

 Boljša navzočnost in razpoznavnost arhiva v javnosti ter širša uporaba 
arhivskega gradiva v informativne, pedagoške in kulturne namene  

 

Zavedanje, da je digitalizacija proces, ki zadeva več področij dejavnosti v arhivu 
(popisovanje, uporabo, materialno varstvo) in je odvisen od tehničnih, finančnih in 
organizacijskih pogojev, v katerih arhiv deluje, nas je peljalo naprej do priprave pregledov 
stanja tako na področju popisovanja arhivskega gradiva in izdelanih pripomočkov za 
uporabo kot tudi na področju uporabe. Pregled stanja v zvezi z materialnim stanjem 
gradiva je še v fazi priprave.  

Za naslednji korak smo si zadali cilj, da na vsakem od navedenih področij 
dejavnosti določimo prioritete. Za zdaj smo jih določili na področju popisovanja 
arhivskega gradiva in izdelave pripomočkov za uporabo.  

V končni fazi bomo prioritete na posameznih področjih primerjali med seboj in v 
povezavi s pogoji, ki jih imamo v arhivu, in zgoraj omenjenimi zastavljenimi cilji, določili 
nove prioritete, način in poti pri izvedbi digitalizacije v arhivu. Se pa že zdaj zavedamo, 
da bo strategija dokument, ki ga bomo morali vedno znova revidirati in prilagajati 
nastalim spremembam in stanju v arhivu.  

 

5. Zaključek 

Arhivske naloge, pristojnosti arhivistov in vloga arhivov so se z vstopom v digitalno 
dobo bistveno spremenile. Digitalizacija v arhivu postaja sestavni del nalog v arhivu. Z 
njeno izvedbo doprinesemo po eni strani veliko k varovanju in ohranjanju originalnih 
tekstovnih, slikovnih in tonskih dokumentov, po drugi strani pa z digitalizacijo (tudi 
arhivskih pripomočkov oziroma popisov) zelo izboljšamo preglednost, dostopnost in 
možnosti uporabe gradiva tako v znanstvene, raziskovalne in izobraževalne kot tudi  
kulturne namene. Če digitalizaciji sledi predstavitev digitaliziranih vsebin na spletu, ne 
samo na posameznih spletnih straneh arhivov, ampak tudi na raznih portalih in drugih 
spletnih omrežjih, se poleg tega za arhive odpirajo nove možnosti njihovega nastopa 
tako v javnosti kot na področju kulturne ter arhivske pedagoške dejavnosti. Pri tem ne 
gre prezreti, da s tem omogočimo transparentnost, primerljivost podatkov in vsebin, kar 
v končni fazi doprinese k izboljšanju kvalitete dosežkov raziskovanj tako na nacionalnem 
kot mednarodnem področju.  

Digitalizacija je kompleksen proces, ki posega na več področij arhivske dejavnosti 
in je odvisna od vsakokratnih tehničnih, finančnih in organizacijskih pogojev, v katerih 
deluje posamezen arhiv. Le na podlagi načrtno oblikovane strategije njene izvedbe,  
temelječe na zastavljenih ciljih, ki jih z digitalizacijo v arhivu želimo doseči, ter z 
upoštevanjem različnih kriterijev v zvezi z materialnim stanjem, uporabo, pomembnostjo 
arhivskega gradiva, določenim potekom, prioritetami oziroma planom digitalizacije, je 
mogoče omenjene cilje tudi doseči.  
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In the last decade, digitization has become a constituent part of archival work. With 

the term digitization in archives we are talking about the digitization of archival records 
and the digitization of finding aids or archival description respectively. Digitization of 
archival records is important for the protection and safekeeping of original textual, image 
and sound records. On the other hand, digitization (also of archival finding aids and 
descriptions) improves the overview, access and use of archival records for scientific, 
research, educational and cultural purposes nationally and internationally.  

On German territory, libraries were the first to start defining digitization as one of 
their tasks and necessities. In the field of archives, different digitization projects carried 
out in individual archival institutions could be observed at first. Gradually, digitization, 
with the financial help of the German Research Community, found its permanent place 
in more archives. A well planned and executed digitization is a great advantage for the 
users of archival records as for the archives and its employees. These facts and the 
notion that digitization is a complex process from the professional, technical and 
organizational point of view, encouraged archivists from different archival institutions and 
fields of work to start creating guidelines, instructions and recommendations concerning 
its execution.  

First attempts at digitization at the City Archives Pforzheim began with the wish to 
enable faster and easier access to archival records for the employees and users. In the 
first phase, the task encompassed access to photographic material, which, at this 
archive, represents especially important archival holdings with a high use frequency and 
was in many cases only available in the form of negatives. Digitization later enabled 
access to video and audio records and newspapers. Digitization was carried out in-house 
and outsourced.  

The rapid growth of digitized images, their random storage and more projects, let 
to the realization that there was a need for the creation of guidelines, which would set a 
base for digitization processes in the future. We have started with compiling definitions 
and criteria for the creation of digitized images, set the structure for their arrangement 
and, in cooperation with computer science professionals of the city administration, 
defined the storage point and their protection. 

A strategy for digitization of archival records and findings aids at the archives is 
being prepared. Basing on different criteria (e.g. preservation state of archival records, 
their historical value, frequency of use, legal regulations considering the use), the 
strategy will define a procedure plan of digitization. Digitization’s goal is not merely a 
better and faster access, but also the protection and preservation of archival records and 
their exchange and the improving of information on different fields in the virtual 
infrastructure.  

Scientific information institutions of the 21st century see digitization as one of their 
usual services; digital access in the future will become a rule and not merely an 
exception. 
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