
Zaključki in priporočila mednarodne arhivske 
konference v Radencih leta 2019 
Pokrajinski arhiv Maribor je tudi v letu 2019 organiziral tradicionalno  mednarodno konferenco z 
naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Konferenca je bila 
izvedena v času od 3. od 5. aprila v hotelu Radin v Radencih. Osrednja tema  tega dogodka je bila 
posvečena varstvu osebnih podatkov v arhivskem gradivu in v arhivskih informativnih pomagalih. 

Na konferenci je sodelovalo več kot 250 udeležencev, od tega več kot 50 različnih predavateljev in 
avtorjev strokovnih vsebin s področja aktualne arhivskih strokovnih tem, ki so prišli iz Slovenije, Bosne 
in Hercegovine, Hrvaške, s Kosova, Severne Makedonije, Romunije, Republike Srbske, Srbije, Švice in iz 
Združenih držav Amerike. Avtorji so pripravili 32 prispevkov in dve obsežni delavnici. Povzetki 
prispevkov so objavljeni v publikaciji z naslovom Knjiga povzetkov v fizični in v elektronski obliki. Celotni 
prispevki pa v elektronskem arhivskem strokovnem časopisu Moderna arhivistika, ki je dostopen na 
spletni strani Pokrajinskega arhiva Maribor. 

Skozi različne aktivnosti, ki so bile izvedene v tega dogodka, kot so predavanja, delavnice, razprave, 
strokovne in druge diskusije, so se na letošnjem posvetovanju izoblikovale naslednje arhivske 
strokovne ugotovitve, usmeritve in priporočila: 

1. Razumevanje ključnih elementov Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jo poznamo pod imenom 
GDPR predstavlja osnovo zakonite obdelave osebnih podatkov pri ravnanju z arhivskim gradivom, 
tako pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, kot tudi v arhivskih ustanovah. 

2. Arhivisti, dokumentalisti in vsi ostali, ki delamo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, se pri 
svojem delu srečujemo z različnimi vrstami občutljivih, predvsem osebnih  podatkov, ki se 
pojavljajo v različnih oblikah in v različnih kontekstih, zato si  moramo prizadevati, da jih 
pravočasno razpoznamo ter nato upravljamo skladno z veljavno zakonodajo.  

3. V arhivih in arhivskih službah so na področju upravljanja z osebnimi in drugimi občutljivimi podatki 
uveljavljene različne rešitve, ki pa niso vedno skladne z, dolgoročnimi pa tudi splošnimi 
mednarodno sprejetimi arhivskimi strokovnimi usmeritvami. Prav zato si je potrebno prizadevati  
za takšne praktične rešitve, ki bodo ustrezno ščitile osebne in druge občutljive podatke pred 
zlorabami, izgubami in drugimi negativnimi manipulacijami, hkrati pa bodo rešitve izvedene na tak 
način, da ne bodo zmanjševale pomena arhivskega strokovnega dela v segmentu neposrednega 
upravljanja  arhivskega in dokumentarnega gradiva.     

4. Arhivski strokovni delavci, dokumentalisti in drugi, ki delamo z dokumentarnim in arhivskim 
gradivom ter drugi generatorji in uporabniki različnih vrst in oblik z zakonodajo zaščitenih podatkov 
se ob silovitem tehnološkem razvoju morajo zavedati stopnje vsakokratne ogroženosti na 
vsakokratni uporabljeni strojni in programski opremi in se temu primerno in pravočasno aktivno 
odzivati na različne grožnje.  

5. Digitalizacija arhivskega in dokumentarnega gradiva postaja vedno kompleksnejše strokovno 
opravilo, ki mora imeti zgrajene sisteme nadzora nad izvajanjem postopkov ter zagotavljanjem 
verodostojnosti ne samo digitalizatov, ampak tudi celotnega okolja in s tem povezanih tehnoloških 
rešitev. V tem smislu je potrebno začeti uvajati v tovrstne postopke kompleksnejše in zahtevnejše 
rešitve npr. na podlagi »block chain« tehnologije. 

6. Kljub naraščajočim strokovnim in drugih izzivov na področju sodobnega upravljanja z 
dokumentacijo, pa ne smemo pozabiti fizičnih oblike arhivskega gradiva, ki jih je moramo varovati 
in ohranjati v času in prostoru. Tovrstne oblike arhivskega gradiva predstavljajo prvovrstno 
premično kulturno dediščino, ki smo jo dolžni varovati in ohranjati za naše zanamce enako ali še 
bolj zavzeto, kot so to storili naši predhodniki za nas.  

 

http://www.pokarh-mb.si/si/p/3/49/moderna-arhivistika.html

