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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja proučevanja organizacijskega komuniciranja

Razumevanje področja organizacijskega komuniciranja je odvisno od načina pojmovanja 
temeljnih opredelitev, kaj organizacijsko komuniciranje je in od tega, v kakšnem odnosu je do 
področja odnosov z javnostmi. Organizacijsko komuniciranje kot disciplina ima svoj lastni 
razvoj. V začetku seje ukvarjal s komuniciranjem znotraj organizacij, odnosi z javnostmi pa s 
komuniciranjem organizacij z njihovim okoljem (Verčič, Gole 1999, 517). Trend razvoja obeh 
strok pa gre v smeri prekrivanja in združevanja. Ravno zato je organizacijsko komuniciranje, 
razumljeno v širšem smislu kot sami odnosi z javnostmi, primemo polje za preučevanje in 
predstavitev dejavnosti arhivskih organizacij. Področje delovanja arhivov v odnosu do okolja, 
javnosti in do drugih organizacij ne moremo opredeliti zgolj z odnosi z javnostmi, ker bi s tem 
naredili bistveno zožitev preučevanega področja. Namen naloge je zajeti vse oblike 
komuniciranja arhivske organizacije z istovrstnimi organizacijami, z lastnim okoljem v širšem 
smislu (celotna družbena struktura) in v ožjem smislu - v okviru državne uprave ali kulturne 
sfere, katere sestavni del je.

Področje organizacijskega komuniciranja je multidisciplinamo. Zajema namreč vsebine, ki 
v najširšem smislu pripadajo področju komunikologije, odnosov z javnostmi, teorije organizacije 
in teorije upravljanja ali managementa. Če na splošno opišem, kaj zajema organizacijsko 
komuniciranje, lahko opišem sledeče. Avtorji multidisciplinamih zbornikov opredeljujejo 
predvsem dvoje centralnih področij zanimanja organizacijskega komuniciranja: a) eksterno in 
interno okolje, ki močno učinkujeta na lastnost, vrsto in izide (rezultate) komunikacij, ki se 
odvijajo pri organizacijski vzpostavitvi, b) fundamentalni elementi organizacijske anatomije in 
psihologije - strukture in procesov. Preučevanje naštetega pa, kjer je to mogoče, izvesti na vseh 
multipnih ravneh fenomena komuniciranja: skupinska, organizacijska, ekstra organizacijska 
(Jablin 1992, 8). Vse pa ni mogoče zajeti v obravnavo magistrskega dela, ki jemlje področje 
organizacijskega komuniciranja zgolj za okvir preučevanja, ne pa za temelj akademskega 
pristopa. Zatorej je poleg organizacijskega komuniciranja - glede na zastavljeno problematiko 
magisterija - nujna vključitev tudi področja teorije uprave, v specialističnem smislu pa področja 
arhivske stroke, ki zaenkrat še nima statusa samostojne znanstvene discipline in trenutno obstaja 
(v slovenskem merilu) kot pomožna zgodovinska veda.

1.2 Izhodišča magistrskega dela

S celovitimi družbenimi spremembami - tako na globalni ravni z vstopanjem v 
informacijsko družbo, kot na nacionalni ravni z oblikovanjem lastne državnosti - se spreminja 
vloga in namen javnoupravnih ustanov, med njimi tudi arhivskih institucij. Z lastno 
državotvornostjo so postali arhivi hranitelji ne le dokazov obstoja lastne nacionalnosti z 
jezikovno dediščino, ki je bila ključna funkcija slovenskih arhivov do odcepitve, pač pa tudi 
hranitelji dokaznega gradiva pravnoveljavne vrednosti, vključujoč mednarodno raven, o nastanku
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in obstoju lastne slovenske državotvornosti. To postavlja arhive v višjo in zahtevnejšo vlogo na 
državni ravni in na ravni civilne družbe, ki jo morajo arhivi z intenzivnim organizacijskim 
komuniciranjem z okoljem opravičevati in hkrati dokazovati nujnost lastnega obstoja. Zato je 
potrebna kontinuirana prezentacija lastne funkcije v civilni družbi prek medijskega informiranja 
in tudi z intenzivnejšimi stiki z javnostmi, kot je bilo to doslej.

Drugi sklop globalnega razvoja, ki je zajel arhivske ustanove, je vstopanje v 
informacijsko družbo 21. stoletja, v katerem se povečujejo informacijske potrebe različnih 
javnopravnih institucij in posameznikov - uporabnikov "arhivske informacije". Zaradi razvoja 
informacijskih tehnologij in njenih posledic za družbo kot celoto, so arhivi izpostavljeni 
problemom, ki jih z dosedanjo organizacijsko strukturo in dosedanjimi znanji ne bodo mogli več 
reševati. Pojavljajo se potrebe po novih znanjih (informatika, pravne vede, organizacijske vede, 
komunikološka znanja), ki bi služila ne le odkrivanju raznolikih informacijskih potreb družbe, 
pač pa tudi sposobnosti lastne reorganizacije in prilagajanju družbenim spremembam. Namen 
tega pa je zadovoljevanje različnih podatkovnih potreb in hranjenje specifičnih vsebinskih 
kategorij, katerih kriteriji trajne vrednosti gradiva se z družbenim razvojem tudi spreminjajo.

Naloga je razdeljena na sedem poglavij, vsako poglavje iz drugega izhodišča obravnava 
problematiko arhivov, njihovo komuniciranje z okoljem in možnosti izboljšav v razvojnem 
smislu. Prvo poglavje daje vpogled v splošen princip delovanja arhivske ustanove, opredeli vrsto 
organizacije in prikaže strukturo ter vrsto organizacijskih oblik, značilnih za arhive. Drugo 
poglavje opiše arhivsko organizacijo v sistemu državne administracije, vključno s teritorialno 
razdelitvijo arhivov v Sloveniji. Poda pregled zakonodajne osnove arhivske dejavnosti in 
opredeli razlike med javnim in zasebnim lastništvom arhivskega gradiva. Isto poglavje 
obravnava tudi področje informacijske tehnologije, katerega razvoj in problematika sta 
neposredno vezana na vključenost v državnoadministrativni sistem. Tretje poglavje govori o 
normativnih vidikih glede dostopnosti arhivskega gradiva v arhivih, opredeljuje pojem dostopa 
in naredi primerjalno analizo arhivske zakonodaje v različnih evropskih državah. Peto poglavje 
obravnava arhive iz vidika javnosti. Prvi del je namenjen splošni in teoretski umestitvi arhivskih 
organizacij v sferi javnosti in opisuje problematiko, ki se navezuje na ta vsebinski sklop. Drug 
del iz praktičnega vidika obravnava odnose z javnostmi v arhivski organizaciji, ocenjuje 
obstoječe stanje in daje mnogo praktično-teoretskih napotil za upravljanje odnosov z javnostmi. 
Šesto poglavje obravnava arhivske organizacije kot kulturne ustanove. Prvi del je namenjen 
znanstvenoraziskovalni uporabi »kulturne informacije«. Drugi del govori o kulturniški vlogi 
arhivov, katere dejavnost se prenaša na polje marketinške ponudbe kulture. Zadnje poglavje je 
posvečeno mednarodnim komunikacijskim tokovom, ki z organizacijsko strukturo in 
predpisanimi standardi usmerjajo nadaljnji razvoj arhivske stroke, katere ambicija je postati 
samostojna znanstvena disciplina.
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1.3 Hipoteza in cilji

1. Vstopanje arhivskih ustanov v informacijsko družbo vodi v vedno bolj kompleksne in 
planirane oblike organizacijskega komuniciranja arhivov z lastnim okoljem: akademska sfera, 
kulturna sfera, državna sfera in širša javnost.

2. Prilagajanju novonastalim povečanim potrebam informacijske družbe in izvajanju planiranega 
organizacijskega komuniciranja sledi postopna reorganizacija arhivskih institucij - potrebna so 
nova specialistična znanja, drugačna delovna mesta.

Cilji: Z razvojem informacijske družbe, ki zajema vse ustanove civilne družbe, tudi arhive, se 
povečujejo informacijske potrebe. Informacijska tehnologija bo omogočala vedno lažje 
zadovoljevanje novonastalih potreb. Kljub temu pa je potrebno ustrezno prilagajanje, planiranje 
in organiziranje raznih oblik organizacijskega komuniciranja arhivske ustanove z okoljem, v 
katerem ustanova deluje. Prav tako razvoj vodi v bolj specializirane oblike vodenja odnosov z 
javnostmi, katerega usmeritev naj ne bi bila le doseganje posameznih ciljnih skupin 
(raziskovalna akademska sfera), pač pa tudi širše javnosti in njene splošne informiranosti o 
delovanju in poslanstvu arhivskih ustanov doma in v svetu. Cilj naloge je zato prikazati širši 
pomen arhivov v javnosti in družbeni strukturi. Prav tako je namen naloge podati nekoliko 
drugačen komunikološko-teoretski pristop pri obravnavi arhivskih organizacij in arhivske stroke.

1.4 Metodologija

Pri obravnavi zastavljene problematike sem uporabila:
- analizno opisno metodo: za definiranje organizacijskih oblik arhivske organizacije na osnovi 

obstoječih teoretskih definicij zvrsti organizacij,
- deskriptivno metodo: za opis obstoječega stanja komunikacijskih tokov arhivskih ustanov,
- primerjalno metodo: za iskanje vzporednih organizacijskih rešitev v istovrstnih arhivskih 

institucijah v tujini in nakazovanje možnosti nadaljnjega razvoja arhivskih ustanov kot tudi 
arhivske stroke. Prav tako je bila uporabljena primerjalna metoda v postopku primerjave 
zakonodaj za arhivsko področje različnih evropskih držav s slovensko zakonodajo,

- metodo študije primerov (case study) v kombinaciji s statistično metodo v primeru prikaza 
objektivnih statističnih podatkov ustanove Arhiva republike Slovenije.
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2 OPREDELITEV ARHIVSKE ORGANIZACIJE IN NJENE 
DEJAVNOSTI

2.1 Splošna in zakonska opredelitev dejavnosti arhivskih organizacij

Arhivske ustanove so organizacije, katerih glavna dejavnost je hramba, (prevzemanje)1, 
strokovna obdelava in omogočanje uporabe arhivskega gradiva, ki ga hranijo, s to značilnostjo, 
da se ukvarjajo tudi z objavo in publiciranjem arhivskega gradiva. Splošni javnosti je v večini 
držav nepoznan (ali le redko poznan) princip in namen dela arhivske organizacije. Zato se 
strinjam z mislijo T. R. Schellenberga, da če bi nekoga na ulici vprašali, kaj misli o arhivih in 
zakaj države ustanavljajo arhive, bi verjetno odgovoril: "Kaj je to arhivsko gradivo in kaj so to 
arhivi?" Ko bi mu pojasnili kaj to je, pa bil bil nadaljnji odgovor: "Zakaj ne zažgete teh prašnih, 
starih papirjev?"
Če bi bil torej obstoj javnih arhivov odvisen od stališča javnosti, bi le-ti imeli precej klavrno 
usodo. Treba pa je vendar poudariti, da so arhivi običajno ustanovljeni izjavnih sredstev - torej 
je potrebno sklepati, da obstajajo tudi drugi razlogi za obstoj arhivov, kot je to javnost 
(Schellenberg 1968, 1). Schellenberg navaja sledeče glavne razloge za osnovanje arhivov v 
različnih državah:
1. neposredni razlog je praktična potreba povečanja delovne sposobnosti administracije,
2. razlog je kulturne narave (arhivsko gradivo predstavlja eno od zvrsti kulturne dobrine in 
kulturne dediščine),
3. razlog je koristoljubnost, ki lahko izvira iz sprememb v državnem sistemu,
4. razlog je službene narave: vsaka vlada uporablja tudi stare akte, četudi iz prejšnjega 
političnega sistema (podatki, razmerja, ipd.) (Schellenberg 1968, 5).

Glede opredelitve pojmov je pomembno, da so arhive poznali že v času antike (Grki že v
5. in 4. stol pr. n. št.). Tako je pojem "archives" grškega izvora (Schellenberg 1968, 8). V 
Oxfordskem slovarju pa je pojem opredeljen kot: 1. (zbirka) zgodovinskih dokumentov ali 
dokumentacija vlade, mesta, itd., 2. prostor, kjer se taka dokumentacija hrani.2 Opredeljen je tudi 
arhivski poklic - arhivist ("archivist") je oseba, ki je izučena, da hrani arhive (Oxford 1992, 40). 
Angleški termin "records"3 se uporablja za tekoče spise v administraciji, dokumentarno gradivo, 
akte in spise. Medtem ko nemško govoreče države operirajo predvsem z dvema izrazoma: 
"Archivgut"4 (arhivsko gradivo) in "Schriftgut"5 6 (dokumentarno gradivo).

1 Vsi arhivi ne izvajajo kontinuiranih prevzemov novega gradiva; če gre za ti. zgodovinske arhive, ki hranijo starejše 
arhivsko gradivo, prevzemov ne opravljajo oz. so le-ti zelo redki (darila, odkupi, depoziti), ne prevzemajo pa 
naprimer gradiva uprave, ko preteče rok za poslovne namene.
2 Archives: 1. (pl) (collection of) historical documents or records of a govemment, town, etc. 2. Place where such 
records are kept. Archivist: person who is trained to keep archives (Oxford 1992, 40).
J Records: recorded information (document(s)) regardless of form or medium created, received and maintained by 
an agency, institution, organisation or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business 
(also official record) (ICA Dictionary 1988, 128).
4 Archivgut: archivwürdigbewertete Teile von Schriftgut aus Verwaltungen. In Abgrenzung zum Archivgut wird der 
Inhalt von Sammlungen oft als Sammlungsgut bezeichnet. In der Furmulierung der Archivgesetze wird der Begriff 
Archivgut auch als Oberbegriff für die Gesamtheit der Bestände genutzt (Haritz 1999, 44).
5 Schriftgut: Die Gesamtheit der bei einer Organisation, Behörde oder Person aus ihren Geschäftsprozessen
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Zanimivo pa je, daje v zgodovini mogoče slediti povsem samostojne razvojne poti posameznih 
držav za osnovanje arhivov in tudi različne razloge za njihovo ustanovitev. Tako ima Francija 
povsem drugačno pot nastanka arhivov kot Nemčija ali ZDA. V veliki meri je bil razvoj odvisen 
od splošnega zgodovinskega razvoja v posamezni državi.
Zelo zanimiv odgovor na vprašanje ZAKAJ ARHIVI? je že leta 1937 podala Hilary Jankinson* 6, 
kije poleg že zgoraj naštetih elementov poudarila tudi element kontinuitete hrambe arhivskega 
gradiva. Oziroma z drugimi besedami, avtentična vrednost arhivskega gradiva je dokazljiva 
samo, če je mogoče dokazati dejstvo neprekinjene hrambe arhivskega gradiva ("unbroken 
custody") ali vsaj verjetnost obstoja take hrambe. To je tudi tisto, kar arhivsko gradivo ločuje od 
dokumentarnega gradiva (Schellenberg 1968, 10). Od tu izvira tudi načelo odgovorne hrambe 
arhivskega gradiva (custodianship)7 in funkcije arhivista, ki je izobražen in usposobljen za to 
dejavnost.

Glede na slovensko in drugo arhivsko zakonodajo v Evropi pomeni delitev na javno in 
zasebno lastništvo arhivskega gradiva to, da je omogočeno delovanje tako javnih kot tudi 
zasebnih arhivskih organizacij. Slednjih v Sloveniji skorajda nimamo, vendar jih razvoj lahko 
prinese. V vseh arhivskih organizacijah, ki se razlikujejo od dokumentacijskih centrov8, se hrani 
arhivsko gradivo trajne vrednosti. V javnih arhivih9 je pod trajno vrednostjo poudarjen namen 

za znanost in kulturo, prav tako javne arhivske organizacije izvajajo varstvo gradiva, ki ima 
trajen pomen za potrebe uprave in sodstva. Gre za zagotavljanje kontinuitete dostopa do 
podatkov, ki so potrebni v upravnih postopkih in podatkov, kijih potrebujejo pri izvajanju svojih 
zasebnopravnih interesov tako fizične kot tudi pravne osebe, četudi je gradivu pretekla 
uporabnost za tekoče poslovne namene. Če strnem dejavnost arhivov, temeljijo vse arhivske 
aktivnosti na valorizaciji dokumentarnega gradiva, z namenom, da se izloči trajno arhivsko 
gradivo. Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Ur. 1. RS, št. 20/1997 - v nadaljevanju ŽAGA) v 
Sloveniji opredeljuje dejavnost zgolj javnih arhivskih ustanov. Vendar tudi zasebne arhivske 
ustanove v tujini poznajo princip valorizacije (vrednotenja) gradiva, ker je nemogoče zagotoviti 
varstvo celotnemu dokumentarnemu gradivu, pa tudi njegova strokovna obdelava z osebjem je 
predraga, da bi jo lahko zagotavljali za celoto dokumentarnega gradiva.

Definiciji arhivskega gradiva in dokumentarnega gradiva sta predmet vsake nacionalne 
arhivske zakonodaje, kljub temu pa obstajajo tudi mednarodno dogovorjene opredelitve 
(poglavje 4.2.). Slovenski arhivski zakon oboje opredeljuje v členu 2 in členu 4 (ŽAGA, Ur. 1. 
RS, št. 20/97):
»Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, 
fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) dokumentarno gradivo, ki je bilo

anwachsenden Aufzeichnungen, auchin elektronischer Form, die in der Erledigung der laufenden Geschäfte 
erstelltoder aubewahrt und in der Registratur oder Ablage zu Akten formiert werden (Haritz 1999, 88).
6 Hilary Jankinson: A Manual of Archive Administration, London, 1937 (Schellenberg 1968, 13).
7 Custodionship - hraniteljstvo kot glavna funkcija arhivov in arhivistov.
8 Dokumentacijske centre v zasebni lasti poznamo tudi v Sloveniji (npr. DELO, dokumentacija). Dokumentacijski 
centri ne hranijo arhivskega gradiva trajne vrednosti in njihov glavni kriterij zbiranja in valorizacije dokumentacije 
ne temelji na potrebah znanosti in kulture.

Več o zakonskih osnovah javnih arhivov v poglavju 3.2.
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prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb in ima trajen pomen za znanost in 
kulturo. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik« (ŽAGA, člen 2).
»Dokumentarno gradivo iz drugega člena tega zakona so spisi, listine in drugi posamični 
dokumenti, uradne knjige, kartoteke, karte, načrti, plakati, slikovni, filmski, zvočni in drugi 
nedefinirani zapisi, ne glede na obliko zapisov informacij ali obliko njihovih nosilcev ter 
digitalne in analogne oblike zapisov računalniških obdelav skupaj s programsko opremo« 
(ŽAGA, člen 4).

Valorizacija dokumentarnega gradiva je osrednje strokovno vprašanje in s tem naloga 
arhivistike, arhivov in arhivistov (Žumer 1995, 21). Bistvo valorizacije pa je ohranjati optimalen 
obseg izvirnih podatkov in informacij z minimalnim obsegom gradiva - torej zagotoviti 
maksimum zapisov, z minimalnim številom arhivskih dokumentov (Žumer 1995, 21). Vprašanja 
valorizacije so sicer posebna strokovna vprašanja znotraj arhivske stroke in jih tu ne nameravam 
obravnavati, ker o tem obstaja literatura. Na tem mestu bi samo rada poudarila moment, ki 
povezuje središčno vprašanje arhivske dejavnosti z vlogo in »odgovornostjo arhivistov pri 
valorizaciji pred stroko, družbo, državo, znanostjo, kulturo in prihodnostjo nasploh« (Žumer 
1995, 21). Težavnost te osrednje strokovne dejavnosti je tudi v tem, da teoretične strokovne 
norme niso nikoli absolutne, zatorej se vedno zahteva določeno prilagajanje in detajlno 
poznavanje ustvarjalca gradiva, ki ga vrednotimo. Oziroma, kot je opozoril že Schellenberg, da 
so naše norme vrednotenja lahko bolj ali manj splošna načela - norme, se ne smejo nikoli 
uporabljati kot absolutne in končne; v najboljšem slučaju lahko služijo kot smernice (Žumer 
1995, 15).

2.2 Opredelitev strukture in organizacijskih oblik arhivske institucije

Značilnosti organizacije definirajo njena dejavnost, pa tudi okolje, v katerem deluje in se 
mu prilagaja s svojim delovanjem. Dejavnost organizacije je tista kategorija, ki največkrat določa 
tudi obliko in vrsto organizacije z njenimi značilnostmi. Pri opredeljevanju organizacijskih oblik 
in zvrsti organizacij se v praksi največkrat dogaja, da ne obstojajo "čiste" zvrsti organizacijskih 
oblik, pač pa so največkrat kombinacija različnih oblik, odvisno od organizacije same in njenih 
dejavnosti. Za osnovo te opredelitve sem se naslonila na Minztbergovo tipologijo organizacij, ki 
našteva skupno osem vrst organizacijskih oblik, med njimi: podjetniška (eterpreneurial) 
organizacija, strojna organizacija (machine), raznolika organizacija (diversified), profesionalna 
organizacija, inovativna organizacija, ideološka in misionarska organizacija ter politična 
organizacija (Mintzberg 1989). Splošna organizacijska struktura po Mintzbergu je 
sestavljena iz sledečih enot, ki so običajno v prikazani obliki.
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Shema 1 : Šest temeljnih sestavnih delov organizacije (Mintzberg 1989, 99)

Pojasnitev posameznih delov splošne organizacijske strukture:
Strategie apex = vodstvo, management
Middle Line = srednji, vmesni management
Support stuff = osebje podpore
Tehnostructure = administrativno tehnično osebje
Operating Core = operativno jedro
Ideology = ideologija organizacije

Glede na tip in vrsto organizacije se oblika splošne sheme nekoliko spreminja, z vsemi 
sestavnimi deli, ki so lahko različnih oblik in velikosti. Za arhivsko organizacijo lahko kot 
primerne opredelim tri organizacijske oblike (po Minztbergu), ki se medsebojno prekrivajo oz. 
nastanejo glede na posebno vrsto dejavnosti, ki jo arhiv izvaja. Kot prvo in najbolj primemo 
obliko za arhivsko organizacijo lahko določim profesionalno organizacijo, v kateri je poudarek 
na specializiranih poklicih in dejavnostih. To so organizacije, ki so v vsaki družbi nujno potrebne 
zato, da izvajajo "visoko strokovno usposobljene naloge družbe" in jih družba za njihovo 
dejavnost tudi finančno podpira ter omogoča njihovo izvajanje. Med njimi najdemo organizacije 
od medicinskega področja do univerzitetnih ustanov in raznih državnih agencij, ki v glavnem 
delujejo na osnovi veščin in znanja njihovih delujočih strokovnjakov ter je njihov končni cilj 
dela standardizirani izdelek (elaborat, ocena) ali storitev (Mintzberg 1989, 173). Glede na 
opisano poklicno specializacijo in glede na nujnost opravljanja arhivske dejavnosti v vsaki državi 
bi lahko v to skupino uvrstili arhivsko organizacijo. To se kaže predvsem v izobrazbeni strukturi, 
ne samo glede na višino izobrazbe, pač pa tudi glede na poznejše specializacije ob delu, ki so 
medsebojno zelo "raznolike in pestre", glede na potrebe posameznih oddelkov: specialisti za 
informatiko, za zgodovino filma in fotografije, za mikrofilm, za listine-gotica in latinščina, za 
posamezna zgodovinska obdobja-francosko obdobje, za kartografijo, za konzervatorsko- 
restavratorska dela - kemiki, za pravna vprašanja ipd.

Izobrazbena struktura v Arhivu RS je sledeča: vseh zaposlenih 78 (vključno s 
pripravniki), z doktoratom 5, z magisterijem 7, z visoko izobrazbo 38, z višjo izobrazbo 13, s
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srednjo izobrazbo 12, drugo 3* 10. To pomeni, da je z najmanj visoko izobrazbo 64% vseh 
zaposlenih, z več kot srednjo šolo pa 81% vseh zaposlenih (višja, visoka in podiplomska 
izobrazba skupaj). Razdelitev po spolu je naslednja: moški 39,7% (29 oseb) in ženske 60,2 % (49 
oseb). Starostna struktura zaposlenih je sledeča:
- do 30 let 9 oseb ali 11,5 %
- do 40 let 26 oseb ali 33,3 %
- do 50 let 14 oseb ali 17,9 %
- nad 50 let 29 oseb ali 37,1 %
Procentualna razdelitev kaže, da v opisani arhivski organizaciji (Arhiv RS) prevladuje starejša 
starostna struktura (nad 50 let), sledi generacija srednjih let (do 40 let), vmesna starostna 
kategorija ima neko srednjo vrednost (do 50 let), najmanj je mlajše generacije (do 30 let), kljub 
pripravnikom.
Značilnosti profesionalne organizacije so:
- struktura je birokratična, vendar decentralizirana ter odvisna od usposabljanja za 

standardizacijo veščin svojih mnogih delujočih profesionalcev (strokovnih delavcev),
- delovanje sistema, kjer individualni strokovnjaki delajo avtonomno,
- minimalni tehnostrukturni kader ter linije srednjega/vmesnega vodstva,
- v strukturi je velika enota dodatnih storitev ("support stuff"), kot so: oddelek za odnose z 

javnostmi, tiskarna, specialna knjižnica, ipd.,
- okolje je kompleksno, vendar stabilno,
- običajno je to storitveni sektor z enostavnim tehničnim sistemom,
- strategija: mnogo strategij, ki so velikokrat fragmentarne, vendar prisila h koheziji strategij, 

končna odločitev običajno temelji na strokovni oceni ter skupni odločitvi,
- celotna strategija je zelo stabilna, vendar se v detajlih kontinuirano spreminja,
- prednosti organizacije so v demokratičnosti in avtonomnosti (Mintzberg 1989, 174).

10 Podatki objavljeni v Poročilu o delu Arhiva Republike Slovenije za leto 2000, Obvestila, Letnik XVII, št.l, 2001.
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Shema prikazuje profesionalno organizacijo s sestavnimi deli. Glede na podobnost arhivske 
organizacije s shemo profesionalne organizacije, lahko uvrstim sledeče oddelke arhivske 
organizacije (po organizacijski strukturi Arhiva RS):

1 = vodstvo ("strategie apex"),
2 = administrativno-tehnična-finančna služba ("tehnostructure"),
3 = vodje oddelkov, svetovalci direktorja ali srednji management ("middle line"),
4 = posebne spremljajoče dejavnosti (osebje podpore: oddelek za informatiko, strokovna

knjižnica, oddelek za reprodukcije, mikrofilm, konzervatorsko-restavracijski oddelek 
(support stuff),* 11

5 = arhivisti v posameznih oddelkih ter filmski arhiv (operativno jedro dejavnosti)
("operating core").

Velikost in oblika sheme profesionalne organizacije kaže, da so vodstvo (1), administrativno- 
tehnična služba (2) in srednji management (3) majhne enote, omejene na minimum. Precej velika 
enota pa je podporno osebje spremljajočih dejavnosti (4), ki jih vsaka profesionalna organizacija 
potrebuje za nemoten potek dela. Od velikosti profesionalne organizacije je odvisno, kakšne 
dejavnosti ima vključene v oddelke podpore ("support stuff'). Operativno jedro (5) predstavlja 
glavnino strokovnega dela profesionalne organizacije, za arhivske ustanove so to vsekakor 
arhivisti ali oddelki arhivistov, ki strokovno obdelujejo arhivsko gradivo, ga prevzemajo v arhiv, 
pisno odgovarjajo na vloge strank, ki uveljavljajo svoje pravne interese in dajejo arhivsko 
gradivo na uporabo.

Izhajajoč iz sodobnih teorij družbe, ki poudarjajo proces modernizacije, s funkcionalno in 
socialno diferenciacijo - "so se funkcionalni podsistemi (politika, gospodarstvo, šolstvo) 
funkcionalno zdiferencirali v številne pod-pod sisteme" (Škerlep 1998, 740). Med podobne 
specializirane organizacije s specializiranimi poklicnimi vlogami vsekakor sodijo tudi arhivi. Ne 
glede na zgodovinski razvoj arhivov, ki je bil v Evropi povsem drugačen kot v ZDA, so arhivi s 
procesi demokratizacije v 20. stol. dobili svojo "specializirano vlogo". Taje bila v ZDA, kjer se 
je postavljala arhivska služba "na novo", veliko bolj tudi politično opredeljiva, kot v Evropi, kjer 
so imeli arhivi tradicijo hrambe, ki je bila veliko bolj ozko "pravno in nacionalno" opredeljena. 
Danes se specializirana vloga arhivov občuti, ne glede na množico funkcij, ki jih opravlja ali bi 
jih lahko opravljala, in ne glede na posamezne mednarodne različice.

Kakšna je struktura arhivske organizacije? Struktura organizacije se odraža v "posebej 
oblikovanih vzorcih pravil, vlog in odnosov, ki obstajajo znotraj" (Puchan 1997, 77). Če sem v 
prvem delu opisala področje dela z normativnih vidikov, ki ga opravljajo arhivske ustanove, 
preostane še opis posameznih funkcij, ki se izvajajo preko oddelkov. Funkcije in vloge 
posameznih delov organizacije so tisto, kar odraža strukturo organizacije. Običajno ima vsak 
nacionalni arhiv (na državnem nivoju) sledeče organizacijske enote:

11 Med dejavnosti podpornih dejavnosti bi znotraj arhivske organizacije lahko prištevali (odvisno od velikosti 
arhiva) publicistični oddelek, oddelek za odnose z javnostmi, knjigarno, tiskamo ipd.
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- čitalnico z osebjem, ki kontaktira z obiskovalci (informacijska služba, naročanje gradiva, 
pregledovanje in izdelovanje kopij),

- restavratorsko-konzervatorsko delavnico (specializirano za restavriranje papirja, pergamenta 
in knjig),

- mikrofilmski in fotografski oddelek (presnemavanje dokumentov na mikrofilm, izdelovanje 
kopij za uporabnike po naročilu, skeniranje dokumentov),

- skladiščna služba (vzdrževanje materialnih pogojev hrambe arhivskega gradiva v skladu s 
predpisi, hramba in varovanje arhivskega gradiva),

- oddelek filmskega gradiva (hramba in strokovna obdelava nacionalne filmske produkcije in 
urejanje zbirk fotografij), SFA = Slovenski filmski arhiv,

- računalniško-informacijski center (vzdrževanje informacijskega sistema v organizaciji),
- center za strokovni razvoj (vodenje razvoja stroke, organizacija strokovnega izpopolnjevanja 

zaposlenih, uredništvo publikacij, mednarodno sodelovanje),
- knjižnica (specializirana za arhivsko in zgodovinsko literaturo),
- oddelki arhivistov-zgodovinarjev za arhivsko gradivo po posameznih zgodovinskih obdobjih.

V Arhivu Republike Slovenije so arhivisti, specializirani za arhivsko gradivo, razporejeni 
v: oddelek za listine, oddelek za gradivo od 18. stoletja do 1941, oddelek za gradivo II. svetovne 
vojne, oddelek za upravo po letu 1945, oddelek gradiva KPS, oddelek gradiva SZDL, oddelek 
gradiva sektorja za notranje zadeve. Vsi arhivisti obdelujejo arhivsko gradivo in svetujejo 
uporabnikom pri raziskovalnem delu ter odgovarjajo na pismene zahtevke po podatkih iz 
hranjenih evidenc. Uprava arhiva in vodstvo so: direktor, namestnik, finančni referent, svetovalci 
direktorja za posamezna področja, administracija. Struktura vsakega arhiva je običajno povezana 
z razvojem ustanove in zgodovinskim razvojem dežele, ki se odraža v specifiki gradiva, 
hranjenega v ustanovi. Washingtonski nacionalni arhiv* 12 ima oddelek za elektronsko arhivsko 
gradivo ("Department for electronic records"), ki ima tudi razvojno funkcijo glede novih 
arhivskih medijev, nadalje ima Oddelek za odnose z javnostmi in lastno knjigarno s prodajo 
arhivske, zgodovinske literature, CD-ROM-ov ter mikrofilmov in pripomočkov za uporabo 
arhivskega gradiva.

Druga temeljna zvrst organizacije po Mintzbergovi tipologiji je strojna organizacija 
("machine Organization") (Mintzberg 1989, 132). To ni prevladujoča ali značilna oblika za 
arhive, je pa oblika, ki je vedno prisotna v začetni fazi nastanka organizacije in se pozneje z 
razvojem preoblikuje v neko drugo obliko - v tem primeru v profesionalno organizacijo. 
Značilnosti strojne organizacije so:
- poudarek na neposredni centralistični kontroli (ki na primer na tipu fakultetne organizacije 

skorajda ni mogoč),
- poudarek na enostavnem in stabilnem okolju,
- težnja k racionalizaciji in standardizaciji dela, ki se izvaja predvsem na osnovi pritiska 

"tehnostrukture" (administrativno analitični kader, ki planira in nadzira formalno-plansko

12

NARA, Washington - National Archives and Records Administration, Washington.
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izvajanje)13.

Ta vrsta organizacije je značilna za klasično proizvodno organizacijo, vendar je deloma prisotna 
v vseh novonastalih organizacijah, ki se pozneje z razvojem preoblikujejo.

Tretja zvrst organizacije, ki je prisotna v arhivski organizaciji, je inovativna 
organizacija. Vendar ne v smislu osnovne arhivske dejavnosti, pač pa v smislu raziskovalne 
dejavnosti arhivske ustanove. Ta ima uveljavljeno tradicijo, hkrati pa tudi nujnost, da sama 
razvija arhivsko strokovno področje. Ni namreč samostojna znanstvena disciplina, ki bi v okviru 
Univerze skrbela za razvojne projekte. Ustanova Arhiva RS je pridobila naziv 
znanstvenoraziskovalne ustanove kljub svojemu statusu upravnega organa (organ v sestavi 
Ministrstva za kulturo RS). To je trenutno tudi edini primer v Sloveniji, da ima upravni organ 
hkrati tudi naziv raziskovalne organizacije14:
Značilnosti inovativne organizacije so:
- fluidna organska struktura, selektivno decentralizirana,
- deluje v kompleksnem in dinamičnem okolju,
- efektivna v inovacijah,
- kombinacija "več demokracije z manj birokracije",
- strategija: primarno učenje ali "grassrroots" procesi (Mintzberg 1989, 198).

Shema 3: Model inovativne organizacije (Mintzberg 1989, 198)

Značilnosti sheme: shema inovativne organizacije kaže, da ima posamezne sestavne dele, ki so 
značilni pri splošni shemi in pri profesionalni organizaciji, kar združene. Tako tvorijo vrhnjo 
enoto: glavni management, medtem ko so srednji management, podporno osebje in 
administrativno osebje zliti v eno skupno operativno polje (1). To predstavlja tudi glavnino 
inovativne organizacije, kajti največkrat inovativna organizacija nima izvajalskega oddelka - 
operativnega jedra (2). Lahko pa ga ima, če gre za večjo organizacijo in v tem primeru

13

Druge značilnosti tovrstne organizacije so: enakomerna zastopanost vseh sestavnih delov organizacije: operativnih 
izvajalcev, strateškega vodstva, "podpornega osebja", sredinsko-vmesne linija vodstva in tehno-struktumega osebja 
(Mintzberg 1989, 131-132).
14

Sklep Ministrstva za znanost in tehnologijo o imenovanju 4. 6. 1999 in Pravilnik o pogojih, kriterijih in postopku 
za razvrstitev v strokovno-raziskovalne nazive v humanistiki v Arhivu RS, 29. 4. 1999.
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predstavljajo operativno jedro inovatorji sami (2).
Za razliko od inovativne organizacije je profesionalna organizacija bolj podvržena 

standardizaciji dela in postopkov za zagotovitev kvalitete dela. Inovativna je predvsem 
namenjena ustvarjanju in razvoju, zato ne more biti podvržena vnaprejšnjim standardom. Kljub 
temu ima profesionalna organizacija v osnovi določeno avtonomijo posameznih strokovnih 
delavcev (posebno za specialna področja), le da proces pritiska k racionalizaciji uničuje to 
avtonomnost in jo sili v oblikovanje strojne organizacije (Mintzberg 1989, 181). V obratni smeri 
pa, če tehnični sistem zmanjšuje profesionalno avtonomnost s prisiljevanjem v 
multidisciplinamo delo, s tem vodi organizacijo v smeri inovativne organizacije (prav tam). Za 
projektno-raziskovalno delo arhivske organizacije, bi lahko opredelili tudi tip inovativne 
organizacije. Velik del raziskovalne dejavnosti se ne odvija v normalnem delovnem procesu, ki 
je kot arhivska dejavnost opredeljen z arhivskim zakonom, pač pa je to dodatna dejavnost, ki se 
odvija v povezavi s projektnim delom drugih raziskovalnih organizacij, ki so lahko nosilci 
projektov. V posameznih primerih je nosilec raziskovalnega projekta lahko tudi nacionalni arhiv 
s svojim strokovnim kadrom.

Zaključek:
Struktura arhivske organizacije je neločljivo povezana z njeno dejavnostjo. Ob primerjavi 

značilnih organizacijskih oblik lahko opredelim, da ima arhivska organizacija v prvi vrsti 
značilnost profesionalne organizacije in v določenih projektno zasnovanih aktivnostih obliko ter 
značilnosti inovativne organizacije. Glede na to, daje cilj profesionalne organizacije usmerjen v 
standardizacijo dela in postopkov, bi lahko arhivi iskali svojo podobnost v tovrstni organizaciji - 
predvsem glede postopkov izdajanja različnih standardov za delo v arhivih (poglavje 7.2.). 
Poznavanje struktur in karakteristik posameznih tipov organizacij, ki so podobne arhivski 
organizaciji, je lahko prednost pri ugotavljanju ponujenih priložnosti ali pomanjkljivosti 
določene organizacije. Struktura, kot središčni nosilec organizacije, je vsekakor lahko tudi 
osnova za reorganizacije, spremembe in prilagoditve novim tehničnim ter okoljskim razmeram, 
ki poleg novih ponujajočih možnosti vsiljujejo tudi potrebe in želje okolja po spremembah. 
Drugačen, tehnično bolj podprt pristop do uporabnikov in obiskovalcev, lahko sproži tudi 
organizacijske spremembe v sami strukturi. Prihod novih specialističnih znanj in izkušenj15 lahko 
pomeni tudi začetek spreminjanja strukture - bodisi v bolj značilno profesionalno organizacijo 
ali nagibanje v drugo, inovativno obliko organizacije.

15Iz področja informacijske tehnologije, pa tudi drugih področij odnosov z javnostmi, neprofitnega marketinga, ipd. 
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3 ARHIVSKA ORGANIZACIJA KOT DEL 
DRŽAVNOUPRAVNE ADMINISTRACIJE

3.1 Struktura arhivske javne sEužbe

Mreža arhivske javne službe v Sloveniji, določena z Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih, 
zajema (ŽAGA, člen 7)16:
- nacionalni državni arhiv (Arhiv Republike Slovenije),
- šest regionalnih arhivov (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski 

arhiv Nova Gorica, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Ptuj in Zgodovinski arhiv 
Celje),

- posebne arhive (Arhiv Ministrstva za obrambo RS, Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v 
Ljubljani, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Škofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper).

Shema 4: Slovensko ozemlje in teritorialna razdelitev pristojnosti regionalnih arhivov

Naštete arhivske organizacije se po statusu medsebojno razlikujejo. Arhiv Republike Slovenije je 
organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS (Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, Ur.l. RS, št. 71/1994, člen 2 in člen 8). Regionalni arhivi imajo status javnih 
zavodov, katerih ustanovitelj je po zakonu Vlada RS (ŽAGA, člen 12). S tem je prevzela 
obveznost zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje zakonsko določene arhivske dejavnosti 
za posamezno "regijsko območje"17, za katero je pristojen določeni regionalni arhiv, tako: "daje 
pokrito območje celotne države" (ŽAGA, člen 12). Regionalni arhivi v Sloveniji so imeli 
nekoliko drugačen razvoj od ostalih arhivov. Pred letom 1991 so bile v vseh šestih regionalnih

16 Člen 7 v ŽAGA opredeljuje sledeče: "Arhivsko javno službo opravljajo Arhiv Republike Slovenije, regionalni 
arhivi in arhivi lokalnih skupnosti".
17 Regije niso določene v smislu predlogov za novo oblikovanje občin v skupne regije, pač pa ta razdelitev obstaja že 
od predzakonske (pred ŽAGA 1997) razdelitve regionalnih arhivov.
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arhivih ustanoviteljice občine (ZNKD18, člen 95), ki so z ustanovitvijo prevzele obveznost 
finančnih sredstev za arhivsko dejavnost - ta se je izvajala na osnovi takratnega republiškega 
Zakona o naravni in kulturni dediščini, ki je določal skupne osnove za vse arhivske organizacije 
v Slovenji (ZNKD, členi 94. - 102).

Za posebne arhive ŽAGA določa možnost samostojnega varstva arhivskega gradiva in 
obstoj lastnega javnega arhiva, za kar ustanovitelj v celoti ali delno prejema državna sredstva, na 
osnovi posebnih pogodb z Ministrstvom za kulturo RS. Minister za kulturo lahko izda dovoljenje 
za izvajanje varstva arhivskega gradiva, če javnopravna oseba razpolaga s potrebnimi prostori in 
opremo. Dejansko gre za podelitev dovoljenja za opravljanje arhivske dejavnosti »zaradi 
posebnega statusnega položaja javnopravne osebe ali posebne narave dejavnosti, ki jo 
javnopravna oseba opravlja na področju znanosti, visokega šolstva ali informiranja« (ŽAGA, 
člen 19). V Sloveniji je tovrstna ustanova Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani in 
Arhiv Ministrstva za obrambo RS (ŽAGA določa posebno enoto znotraj ministrstva).

Za arhivsko gradivo Rimskokatoliške cerkve določa 37.člen ŽAGA poseben dogovor 
Ministra za kulturo s Slovensko škofovsko konferenco, kjer so opredeljeni pogoji za izvajanje 
arhivske dejavnosti in dogovorjena sredstva zanjo. Dogovor o opravljanju arhivske dejavnosti 
Rimskokatoliške cerkve v Republiki Sloveniji je bil na osnovi ŽAGA podpisan 23. 7. 1997 
(Obvestila ARS 1997, 20). Taje določil, da arhivska dejavnost Katoliške cerkve temelji na treh 
organizacijah: Nadškofijski arhiv v Ljubljani, Škofijski arhiv v Mariboru in Škofijski arhiv v 
Kopru (Obvestila ARS 1997, 20 - dogovor člen 2). Ministrstvo pa se je obvezalo, da bo 
zagotavljalo 70% finančnih sredstev za tovrstno dejavnost, za zaposlene in akcijski letni program 
(Obvestila ARS 1997, 20). Vsi trije arhivi Slovenske katoliške cerkve imajo status zasebnih 
arhivskih organizacij in hranijo zasebno arhivsko gradivo, vendar zaradi izjemnega pomena, kot 
del slovenske kulturne dediščine, je v interesu države, da se gradivo trajno hrani, strokovno 
vzdržuje in se zagotavlja njegova uporaba (Obvestila ARS 1997, 20).
To so prvi zasebni arhivi v Sloveniji, medtem ko so v Evropi in drugod po svetu veliko bolj 
številni in se ustanavljajo največkrat v okviru neke posebne dejavnosti ali tematike (gospodarski 
arhivi - v poglavju 6.2.2).

V Sloveniji je edina arhivska organizacija, ki je neposredno sestavni del državne uprave 
Arhiv Republike Slovenije, kije organ v sestavi Ministrstva za kulturo RS in katerega delovanje, 
poleg arhivskega zakona (ŽAGA), določa tudi Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/1994, členi 30., 
31. in 32.). Zadnji določa "vodenje organov in organizacij v sestavi" in na njegovi osnovi je 
predstojnik organa v sestavi (direktor) odgovoren neposredno ministru, imenuje in razrešuje ga 
vlada na predlog ministra in minister je tisti, ki predstavlja organ v sestavi pred državnim zborom 
in vlado (Zakon o upravi, Ur. 1. RS, št. 67/1994). Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev iz leta 1994 (Ur. 1. RS, št. 71/1994) določa, daje Arhiv RS v sestavi Ministrstva za 
kulturo RS. Po tem zakonu (člen 8) Arhiv RS opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na 
arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri državnih organih in drugih, z zakonom 
določenih osebah. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem

8 Zakon o naravni in kulturni dediščini, Ur. 1. SRS, št. 1/1981, v nadaljevanju ZNKD.
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področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 47/1997) pa je bilo arhivu tudi ponovno poverjeno opravljanje 
upravnih nalog19, povezanih z varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri 
državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah (Žumer 1997, 18).

V evropskih državah obstajajo različni sistemi organiziranja arhivske javne službe, ki v 
prvi vrsti skrbi za varstvo javnega arhivskega gradiva. Vse države poznajo osrednji nacionalni 
arhiv, arhivi na nižji regionalni ravni pa imajo zelo različne statuse. Na primer v Italiji so 
regionalni arhivi tudi državni arhivi,20 vendar niso neposredno podrejeni osrednjemu državnemu 
arhivu v Rimu, pač pa so organizacijsko podrejeni arhivski državni direkciji. Arhivsko državno 
direkcijo poznajo tiste države, ki imajo večje število državnih arhivov in je potreba po enotni 
regulaciji arhivske dejavnosti nujna (Poljska, Rusija, Kitajska, itd).

Smernice UNESCA glede arhivske zakonodaje (Smernice UNESCO 1994, 28) zajemajo 
19 osnovnih načel pri formuliranju arhivske službe. Vendar v glavnini zajemajo priporočila za 
oblikovanje arhivske zakonodaje in funkcij arhivskih javnih služb, medtem ko glede notranje 
strukture arhivske organizacije priporočila opredeljujejo, da to ni predmet arhivske zakonodaje 
(Smernice UNESCO 1994, 28). Omenjene smernice opozarjajo (točka 6), daje "organizacija 
javnih arhivov odvisna od administrativnega sistema posamezne dežele". Priporoča pa 
ustanovitev centralnega arhivskega organa z izvršilnimi in nadzornimi funkcijami, katerega 
naloga je izvajati dogovorjeno nacionalno arhivsko politiko. Za nekatere dežele je primemo, da 
izvaja koordinativno funkcijo nacionalni arhiv, kot je to v primeru Arhiva RS, ali posebna 
direkcija v njegovem okviru. V Sloveniji je ta problematika trenutno zelo aktualna, kajti 
nastajajo predlogi reorganizacije arhivske javne službe, predvsem glede podrejenosti regionalnih 
arhivov in morebitne ustanovitve arhivske direkcije.
Smernice UNESCA nadalje ocenjujejo (Smernice UNESCO 1994, 28 - točka 7), da je 
najprimerneje podrediti arhive Ministrstvu za kulturo, ki bi moralo imeti znatno stopnjo vpliva 
med ministri, predvsem zaradi dejstva, daje arhivska služba vtkana v številne resoije (Smernice 
UNESCO 1994, 28). Ne samo zaradi vzdrževanja lastnih arhivskih oddelkov ministrstev, pač pa 
tudi zaradi obveznosti trajnega izročanja javnega arhivskega gradiva v pristojni arhiv, ko ta nima 
več lastnosti poslovne uporabe.

19 Upravne naloge so bile Arhivu RS odvzete po zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, 
št. 71/1994) in določeno je bilo opravljanje le še strokovnih nalog.
20 Nacionalni arhiv se imenuje Archivio Centrale dello Stato v Rimu, regionalni arhivi pa imajo naziv Archivio di 
Stato di Venezia,...di Trieste,...di Firenze, skupno je preko 100 tovstnih arhivov, ki so organizacijsko podrejeni 
arhivski direkciji L’Administrazione degli Archivi di Stato. Celotni arhivski sistem pa je v okviru Ministero per i 
beni e le attivita 'Culturali.
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3.2 Zakonski okviri delovanja javnih arhivskih organizacij

Pri opisovanju razvoja zakonodaje za arhivsko področje v zadnjih 50-tih letih je potrebno 
omeniti predvsem tri predhodne zakone, ki so urejali področje ravnanja z arhivskim gradivom. 
Prvi zakon za arhivsko dejavnost je bil sprejet v Sloveniji leta 1966 (Ur. 1. SRS, št. 4/1966), in 
sicer na osnovi zveznega Splošnega zakona o arhivskem gradivu iz 1964 (Ur. 1. SFRJ, št. 
48/1964) (Žontar 2001, 18). Sledil je Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Ur.l. SRS, št. 
34/1973) in Zakon o naravni in kulturni dediščini leta 1981 (Ur. 1. SRS, št. 1/1981) skupaj s 
sedmimi podzakonskimi akti (pravilniki)21. Veljavnost zadnjega je trajala do sprejetja sedanjega 
Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (ŽAGA, Ur. 1. RS, št. 20/1997), v pripravi katerega so se 
zgledovali po smernicah UNESCA, pa tudi po zgledu nekaterih evropskih arhivskih zakonov 
(Danske, Nemčije, Italije). Značilnost večine evropskih zakonodaj je splošno načelo o 
dostopnosti arhivskega gradiva po preteku 25 do 30 let od nastanka. Bistvena sprememba novega 
zakona pa je bila predvsem ločitev na javno in zasebno arhivsko gradivo in s tem v zvezi tudi 
organizacija javne arhivske službe. Glede na spremembe v družbenopolitičnem sistemu v letu 
1991 pa se je zakon moral opredeliti tudi glede ravnanja in dostopnosti arhivskega gradiva 
nekdanjih slovenskih republiških organov in organizacij, ki se danes večinoma že nahaja v 
pristojnih arhivih, kljub nekoč določenim klavzulam o nedostopnosti. V prehodnih določbah je 
določena ničnost zaprtosti tovrstnega gradiva (ŽAGA, člen 66 in 67) oz. je opredeljeno, da je 
dostopno brez omejitev, razen v primeru varovanja osebnih podatkov. To so bile bistvene 
vsebinske spremembe novo sprejete arhivske zakonodaje, skoraj v celoti pa so se ohranili 
strokovni postopki varovanja in hrambe arhivskega gradiva, trajnega pomena za znanost in 
kulturo. Izdaji zakona v letu 1997 (ŽAGA) je sledilo sedem podzakonskih aktov v letu 1999, ki 
podrobneje določajo tiste posebnosti arhivske dejavnosti, ki jih sam zakon ne more opredeliti:
- Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva (Ur. 1. RS, št.

59/1999),
- Pravilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega gradiva (Ur. 1. RS, št. 59/1999),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 

gradivom (Ur. 1. RS, št. 59/1999),
- Pravilnik o odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu (Ur. 1. RS, št. 59/1999),
- Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivih (Ur. 1. RS, št. 59/1999),
- Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom (Ur. 1. RS, št. 59/1999),
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v 

dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine (Ur. 1. RS, št. 31/1996 ),
- Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije (Ur. 1. RS, št. 97/2000).

21 Sedem podzakonskih aktov: 1) o pogojih za uporabo arhivskega gradiva, 2) o odbiranju in izročanju arhivskega 
gradiva arhivu, 3) o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva, 4) o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek 
dela strokovnih organizacij (s področja naravne in kulturne dediščine), 5) o pripravništvu in o opravljanju strokovnih 
izpitov za delavce v arhivih, 6) o strokovni usposobljenosti delavcev družbenih pravnih oseb ter članov društev, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom ter 7) o strokovni obdelavi in izdelavi pripomočkov za raziskave arhivskega 
gradiva.

18





Kako zakon vsebinsko opredeljuje arhivsko dejavnost? Arhivske ustanove so z zakonom 
definirane kot "arhivska javna služba", ki jo opravljajo Arhiv RS, regionalni arhivi in arhivi 
lokalnih skupnosti (ŽAGA, člen 7). Arhivi so po svoji organizacijski pripadnosti sestavni del 
državne uprave, ki jo definiramo kot "del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji, ki izvršuje 
upravne naloge" (Zakon o upravi, Ur. 1. RS, št. 67/1994, člen 1). "Skratka, državna uprava so 
Vlada in njene službe, ministrstva, njihove službe oz. organi v sestavi." (Sraka 1998a, 57-58) 
Javnost arhivske službe določa tudi narava arhivskega gradiva, ki se hrani: "Arhiv RS varuje 
javno arhivsko gradivo državnih organov, izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki 
jih zagotavlja država, Banke Slovenije, ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih 
oseb, ki jih ustanovi država oz. ki delujejo za območje celotne države." (ŽAGA, člen 8) 
Pristojnosti regionalnih arhivov pa so omejene na območje ene ali več lokalnih samoupravnih 
skupnosti na območju regionalnega arhiva.

Če poskušam opisati tudi funkcijo uprave, katere sestavni del so arhivi, lahko v 
obrazložitvi Zakona o upravi zasledim, da: "teritorialni upravni sistem sestavljajo Državni zbor, 
Vlada in uprava, ki imajo tri temeljne funkcije: odločanje, izvrševanje in kontrolo« (Ur. 1. RS, št. 
67/1994). Prva dva sta usmerjena predvsem v odločanje, delo uprave pa predvsem v izvrševanje 
in nadzor." (Trpin 1995, 75) Funkcija izvrševanja uprave pomeni izvrševanje zakonov, drugih 
predpisov in aktov Državnega zbora in aktov Vlade. Če opredelim tudi, kaj je temeljno opravilo 
uprave: "temeljna dejavnost uprave je upravljanje" (Trpin 1995, 70-71), kar lahko opredelimo 
kot upravne naloge. Upravljanje je odločanje o družbenih zadevah - regulativna funkcija 
uprave se odraža v izdajanju abstraktnih in konkretnih pravnih aktov. Temeljna lastnost upravnih 
nalog je njihov oblastni značaj, s čemer vodi tudi družbeni razvoj v določeni smeri (prav tam).

Arhivska strokovna dejavnost je po ŽAGA opredeljena kot "arhivska javna služba". 
Javne službe Zakon o upravi definira kot "dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne 
storitve, ki so nujno potrebne za obstoj in razvoj posamezne družbe, vendar jih iz različnih 
razlogov ni mogoče pridobivati preko tržne menjave." (Trpin 1995, 71) Organiziranost arhivskih 
ustanov v Sloveniji pa je sledeča: Arhiv RS je organizacija v sestavi organa Ministrstva za 
kulturo RS, regionalni arhivi in arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti pa so javni zavodi, kijih 
ustanovi Vlada, tako da le ti pokrivajo območje celotne države.

Za vse javne funkcije morajo javni zavodi in javna podjetja zagotavljati javnost svojega 
dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih svojega delovnega 
področja (Zakon o javnih glasilih, Ur. 1. RS, št. 18/1994) (Sraka 1998a, 58). To pa temelji na 
ustavnem 39. členu pravice dostopa do informacij oz. do obveščenosti, kije temeljna človekova 
pravica. "Vsak ima pravico pridobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu 
utemeljen pravni interes... " (Ustava RS 1991, 39.člen). Javnost poslovanja ustanove oz. javne 
službe se zagotavlja z uradnimi sporočili, objavljenimi dokumenti (letna poročila in letni plani 
dela) in z vodenjem odnosov z javnostmi. Povsem nekaj drugega od javnega uradovanja 
ustanove pa je javno arhivsko gradivo, ki ga hranijo arhivske ustanove in je to glavni del 
njihove dejavnosti. Iz tega aspekta mora, kot vsaka javna služba, urejati predvsem dvoje 
razmerij :

19





- razmerja med državo, ki skrbi inje odgovorna za zagotavljanja javnih služb,
- razmerja med izvajalci javnih služb in uporabniki njihovih storitev (Trpin 1995, 71).

Ta razmerja iz področja delovanja arhivov ureja ŽAGA. Zakon razmejuje predvsem dve zvrsti 
arhivskega gradiva: javno in zasebno. Javno arhivsko gradivo s svojim poimenovanjem ne 
pomeni, daje splošno dostopno za javnost, pač pa, da nastaja v javnem sektorju. Natančneje, pri 
delovanju javnopravnih oseb in zato lahko tudi javno arhivsko gradivo zajema državne, vojaške, 
uradne in poslovne skrivnosti ter zbirke osebnih podatkov, ki pa so posebej zaščiteni in 
nedostopni za široko uporabo. Po zakonu je vsako javno arhivsko gradivo dostopno za uporabo 
najkasneje po preteku 30 let od nastanka, lahko pa se ta rok podaljša pri ščitenju posebnih 
podatkov. Zasebno arhivsko gradivo nastaja v privatnem sektorju in ima lastnost zasebnega 
lastništva. Posamezna (podrobnejša) razmeija arhivov z drugimi javnimi službami, državnimi 
organi in z zasebnimi lastniki arhivskega gradiva urejajo ŽAGA in podzakonski akti, ki iz njega 
izhajajo.

Poleg osnovne dejavnosti varovanja arhivskega gradiva opredeljuje zakon obveznost 
vodenja evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva, za katere je arhiv zadolžen (ŽAGA, 
člen 11). Evidence, ki jih predpisuje Pravilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega 
gradiva (Ur. 1. RS, št. 59/1999, člen 14), so trajnega značaja in so sledeče:
- register fondov in zbirk arhiva,
- evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
- evidenca arhivskega gradiva, ki se nahaja izven države, in zadeva Slovenijo in Slovence,
- evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države,
- evidenca zasebnega arhivskega gradiva (Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom, 

Ur. 1. RS, št. 59/1999).
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Shema 5: Javni sektor in pot javnega arhivskega gradiva

strokovna obdelava 

arhivskega gradiva

V prvem stolpcu sheme (javnopravne osebe) so opisane obveznosti javnih ustanov do arhivskega 
in dokumentarnega gradiva, s priporočili ter v sodelovanju s pristojnim arhivom. V drugem 
stolpcu (pristojni arhiv) pa so opisane obveznosti javnih arhivov in njihova osnovna dejavnost, ki 
je zakonsko določena, za kar pridobivajo javni arhivi javna finančna sredstva. Opisani ciklus 
dokumentarnega in arhivskega gradiva se v različnih državah ne razlikuje bistveno, možne so le 
izvedbene variante - naprimer vzpostavitev "vmesnega arhiva" ("zwischen archiv"), ki namesto 
javne ustanove gradivo hrani, valorizira in ga pripravi za trajno hrambo v pristojnem arhivu 
(Nemčija in Nizozemska).
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Za razliko od javnega arhivskega gradiva je potrebno prikazati kaj se dogaja z zasebnim 
gradivom, za katerega varovanje in skrb so (vsaj posredno) odgovorni tudi javni arhivi, četudi 
gre za privatni sektor. Gre za nujnost vzpodbujanja privatnega sektorja k skrbi za- privatno 
gradivo, posebno če gre za razglašeni kulturni spomenik in vzpodbujanja k vlaganju privatnih 
lastnikov v kulturno dediščino, ki jo posedujejo. Vlaganja zajemajo restavratorske posege ali 
boljše pogoje za hrambo, za kar zakon (ŽAGA) zasebnim lastnikom omogoča davčne olajšave.

Shema 6: Zasebni sektor in možnosti zasebnega arhivskega gradiva

vpis v evidenco zasebnega 

gradiva v pristojnem arhivu

popis in ureditev gradiva

zasebnik določi pogoje uporabe gradiva, 

arhivu omogočen vpogled

Shema prikazuje dve možnosti izbire: ohranitev hrambe v zasebnem sektorju ali odločitev za 
depozitno hrambo v arhivu. Možnost hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivu kot depozit
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omogoča ohranitev zasebnega lastništva, razpolaganje z gradivom pa določajo pogoji sklenjene 
pogodbe s pristojnim arhivom. Prednost takega hranjenja je predvsem v idealnih pogojih hrambe^ 
v skladu s standardi materialnega varstva, ki jih javni arhiv lažje zagotovi kot zasebni lastnik. 
Predvsem je to pomembno pri hrambi filmskega in fotografskega gradiva, ki zahtevata posebne 
tehnične pogoje hrambe. Tretja možnost zasebnega lastnika je prodaja zasebnega gradiva eni 
izmed kulturnih institucij, izbira pa je povsem samostojna. Država ima v primeru prodaje 
zasebnega gradiva predkupno pravico (ŽAGA, člen 34).

Zasebno lastništvo se uvaja z arhivskim zakonom v letu 1997 (ŽAGA) in temelji na enem 
temeljnih določil ustave o nedotakljivosti zasebne lastnine. Zato je bilo sprejeto načelo 
minimalnega omejevanja lastninskih pravic ustvarjalcev zasebnega arhivskega gradiva, ki se 
lahko omejijo le na podlagi zakonskih določb zaradi javnega interesa (Zupančič 2000b, 2). 
Zasebno arhivsko gradivo je vsako arhivsko gradivo, ki je starejše od 30 let in nastane pri 
zasebni ali pravni fizični osebi ter ima pomen za znanost, zgodovino in kulturo. Zasebno 
arhivsko gradivo nastane po posebnem postopku razglasitve (Zupančič 2000b, 3 in ŽAGA, člen 
27). Pri zasebnem arhivskem gradivu gre za gradivo pravnih in fizičnih oseb, ki ga arhivi lahko 
pridobijo z volili, darili, oporoko ali v obliki depozita. V primeru odkupa (s kupoprodajno 
pogodbo) gre vsakokrat za prehod lastnine iz zasebnega lastništva v javno lastništvo. Zasebni 
lastniki imajo vsekakor tudi določene zakonske obveznosti, ki nastopijo z razglasitvijo 
arhivskega gradiva (ŽAGA, člen 29) in pristojni arhiv lahko ob nespoštovanju dolžnosti ter v 
primeru nevarnosti uničenja gradiva obvesti Ministrstvo za kulturo, ki lahko predpiše pogoje 
hrambe (ŽAGA, člen 28). Zakon pri zasebnem gradivu posebej opredeljuje omejitve in možnosti 
za izvoz in uvoz gradiva iz oz. v državo. Prepovedano je uvažati arhivsko gradivo tujega izvora 
brez izvoznega potrdila države, iz katere se gradivo izvaža (ŽAGA, člen 31). Možnosti za izvoz 
zasebnega dokumentarnega gradiva, za katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega 
gradiva, pa so omejene z izdanim mnenjem ministra za kulturo (ŽAGA, člen 32). Začasen ali 
trajni izvoz lahko dovoli minister na predlog lastnika in na osnovi strokovnega mnenja 
pristojnega arhiva (ŽAGA, člen 33). Pred (trajnim) izvozom mora zasebni lastnik dovoliti 
pristojnemu arhivu kopiranje gradiva. Minister pa izda seznam zasebnega arhivskega gradiva, ki 
je izjemnega pomena za znanost in kulturo in ga je prepovedano izvoziti22 23 (prav tam).
Kljub tem omejitvam, ki temeljijo na nacionalnem pomenu zasebnega arhivskega gradiva - ta 
javni interes pa mora biti v zakonu presentiran - se želi v arhivski politiki zasebno lastništvo 
vzpodbujati. To je predvidel zakon in temu so namenjene davčne olajšave za vsa vlaganja v 
kulturno dediščino. Vsekakor pa je problematika zasebnega arhivskega gradiva kompleksna, ker 
je potrebno usklajevati dvoje nasprotujočih si načel - nedotakljivosti zasebne lastnine in 
nacionalni kulturni pomen, ki je javni (državni) interes. S tem novim problemskim sklopom se 
srečujejo vse države v tranziciji.

Vendar se bo problematika zasebnih arhivov v polni meri razmahnila šele v prihodnjih 
letih. Zasebno lastništvo namreč ne predvideva le individualnih in družinskih lastnikov, pač pa

22 Različno od zasebnega arhivskega gradiva je opredeljen izvoz javnega arhivskega gradiva: zakon (ŽAGA, člen 
26) strogo prepoveduje prodajo (odtujitev) gradiva, ki je bilo razglašeno za kulturno dediščino, v tujino. Začasen 
izvoz je mogoč le na podlagi dovoljenja ministra za kulturo.
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tudi pravne in fizične osebe. Tako v tujini poznamo ti. gospodarske arhive, kjer se posamezne ali 
več zasebnih gospodarskih družb odloča za lastne arhivske organizacije, ki jih uporabljajo za 
svoje tržne in druge namene. Sicer je vprašljivo, v kolikšni meri ima lahko tovrstno gradivo 
nacionalni pomen za kulturo in znanost ter možnost za razglasitev arhivskega gradiva. V vsakem 
primeru pa se bo odprlo določeno polje upravljanja z dokumentarnim (arhivskim) gradivom, ki 
ga javni arhivski sektor ne bo mogel prezreti (o gospodarskih arhivih poglavje 6.2.2).

V splošnem bi bilo poznavanje arhivskega zakona potrebno ne samo za ustvarjalce 
javnega gradiva (upravo), pač pa tudi za vse kulturne ustanove, ki hranijo gradivo trajne 
vrednosti: muzeji, knjižnice, kulturne ustanove, privatni lastniki gradiva. Zatorej je potrebno 

komuniciranje vsebine zakona (ŽAGA), z namenom, da bi se bolj poznale njegove določbe 
in način ravnanja z gradivom. Ravnanje z gradivom pomeni upoštevanje osnovnih zahtev 
materialnega varstva, ki običajno terja določena finančna sredstva (primerni prostori, 
temperatura, vlaga, opremljenost, ipd).23 24 Prav tako je potrebno širše poznavanje osnovnih določil 
tega zakona iz potrebe, da bi bilo poznano delovanje arhivskih organizacij in njihovih nujnih 
ukrepov - eden med njimi je nedostopnost gradiva. To poznavanje je nujno s strani medijev, 
novinarjev in tistih organizacij, ki kakorkoli kontaktirajo s pristojnim arhivom. 
Medorganizacijski odnosi so predmet petega poglavja, vendar je kljub temu treba poudariti, da 
pri komuniciranju in posredovanju takih vsebin, kot je zakon, gre za pojav medorganizacijskih 
odnosov, »kadar organizacije poslujejo na sorodnih področjih, kjer imajo podobne stranke, 
storitve, spretnosti in potrebe« (Broom 1999, 536).

3.3 Vpliv razvoja informacijske tehnologije

V informacijski družbi se s pospešenim razvojem informacijske tehnologije spreminja 
družbena vloga arhivov, s čimer postaja pomemben element družbenega dogajanja. Za 
opredelitev, kaj to je informacijska družba, lahko postavim: "Informacijska družba je družba, v 
kateri so najpomembnejše socialne in ekonomske dejavnosti skoncentrirane v informacijski in 
komunikacijski dejavnosti." (Splichal 1989, 1180) "Prehod v informacijsko družbo je mnogo več 
kot le tehnološka sprememba, čeprav je informacijska tehnologija centralnega pomena. 
Spremembe v institucijah, infrastrukturi in načinu življenja niso le posledica novih tehnologij, 
ampak obenem njihova predpostavka." (Freeman, v Splichal 1989, 1183) Drug pogosto 
uporabljen termin je informacijska tehnologija. Kljub problemu njegovega definiranja bom 
uporabila definicijo Petra Zorkoczija, da je informacijska tehnologija zbiranje, shranjevanje, 
obdelava, razširjanje in uporaba informacije. Poleg materialne opreme (hardware) in programske 
opreme (softweare) pa je potrebno vključiti tudi človeka in njegove cilje za uporabo le-tega 
(Zorkoczy 1987, 17). Projicirati splošno definicijo na poslovanje arhiva z določenimi bazami 
podatkov ni težko, veliko težje pa je doumeti arhivske fonde kot enega od informacijskih vozlišč, 
ki imajo v informacijski dobi tudi svojo tržno vrednost. Ob tem ne gre zanemarjati vrednosti

23 Več o materialnih pogojih za hrambo arhivskega in knjižničnega gradiva: IFLA načela za hrambo knjižničnega 
gradiva in za ravnanje z njim, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Arhiv RS, Ljubljana 2000 (glej poglavje 7.2.).
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subjektivnega človeškega faktorja, ki je usposobljen za obdelavo teh podatkov in njihovo 
uporabo. Analitiki postmoderne družbe opredeljujejo "informacijsko dobo" zato, ker je 
informacija nadomestila materialni in duhovni svet kot osnovo za referenčnost (Braman 1993, 
133). Za harmonizacijo informacijskih sistemov24 25 je značilno, da "informacijska družba" pomeni 
tudi povezavo nacionalnih komunikacijskih sistemov (Braman 1993, 134-136).
Arhiv bi glede na vrsto dejavnosti sodil med specializirane informacijske usluge, te pa so po 
trditvah Zorkoczija najhitrejše rastoče področje v razvoju informacijske tehnologije (Zorkoczy 
1987, 45-46). Tu gre za specializirane podatkovne baze (knjižnice in drugi informacijski centri), 
na katere se priključimo s terminalom. Čeprav za arhive velja, da še nimajo enotno usklajenega 
informacijskega sistema, pa so na drugi strani knjižnice z informacijskim sistemom COBISS 
nedvomno v veliki razvojni prednosti.

3.3.1 Pozitivni razvoj arhivske stroke ob informacijski tehnologiji in dosedanje 
pomanjkljivosti

Jonscher razlikuje dve ključni funkciji, ki ju opravljajo delavci v informacijskem 
sektorju:
- prispevek k dolgoročnemu in kapitalnemu fondu vedenja (raziskovanje, razvoj, izobraževanje, 

ustvarjalno profesionalno delo),
- upravljanje in koordinacija tekoče ekonomske dejavnosti (upravljanje in nadzorovanje, 

finance, trženje, posredovanje, uradniško delo) (Splichal 1989, 1183).
Pri prenosu »družbene dediščine« na prihodnje generacije je pomembno tudi to, da sestavni del 
celovitega fonda (vedenja) predstavljajo tudi vse oblike prenosa vsebin množičnih medijev. 
Thompson opozarja, da s tem, ko so vsebine vtisnjene v material medija, pridobijo trajno 
vrednost, ki se razteza preko momenta trenutne uporabe za medijski prenos (Thompson 1995, 
57). Medijska sporočila s tem pripadejo preteklosti in tvorijo konstitutiven del današnjega 
realnega življenja, ki ga bo moč rekonstruirati na osnovi takih zapisov kot sestavni del kulturne 
dediščine nekega obdobja.

S postopnim razvojem informacijske tehnologije so arhivi pridobili večje možnosti za 
izpopolnjevanje svojega strokovnega dela - obdelave gradiva, kot tudi večje možnosti za javno 
uporabo dostopnega gradiva. Ta razvoj je imel večstopenjsko pot: od razvoja prvih samostojnih 
programov (med njimi program za delo v arhivih ARMIDA), pa do internih mrežnih povezav 
znotraj arhivskih ustanov in njihove predstavitve na domači spletni strani. Velike količine 
arhivskega gradiva so v nekaj letih postale lažje obvladljive. Seveda pa je brez človeškega 
faktorja, ki zna informacijsko obdelati gradivo, informacijska tehnologija v arhivih lahko povsem 
neučinkovita. Uporaba novih tehnoloških možnosti za posredovanje "izdelkov in polizdelkov" 
arhivske stroke (kot npr. internet domače strani, baze podatkov, CD-ROM-i, ipd.) je v zadnjih 
nekaj letih pospešila razvoj, kljub začetnemu zaostajanju za drugimi področji. V večji meri je

24 Preko dveh faz razvoja v sredini 19. stoletja z elektrifikacijo komunikacij in pozne sredine 20. stoletja s 
konvergenco tehnologij, preidemo v 90-ih letih do značilne harmonizacije informacijskih sistemov (Braman 1993, 
134-136).
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pospešek rezultat vključenosti arhivske javne službe v državni informacijski sistem, ki ima 
enotne standarde za uporabo informacijske opreme. Regionalni arhivi pa so (v začetku 90-ih let) 
samostojno in neusklajeno skrbeli za lasten informacijski razvoj. Posledica tega je trenutno 
precejšnje neskladje med vsemi arhivskimi ustanovami v Sloveniji. Ob tem ne gre pozabiti 
specifičnih zahtev arhivske stroke za posebne aplikativne rešitve - za strokovno obdelavo 
arhivskega gradiva in za vodenje evidenc arhivskih fondov ter zbirk. Teh se v mnogih državah 
lotevajo povsem različno in samostojno, kar zahteva obojestranska prizadevanja tako informatike 
kot arhivistike. Kljub kreiranju prvih baz podatkov in internetskih objav vodnikov po vseh 
fondih in zbirkah (za Arhiv RS in šest regionalnih arhivov)25, tiskani pripomočki za uporabo 
gradiva še vedno prevladujejo. Predlogi o medijsko posredovanih celotnih dokumentih pa v 
arhivski stroki pomenijo precej nerealno alternativo. Prvič zaradi problema izbora dokumentov 
(vključno finančni aspekt) in drugič zaradi problema obstojnosti teh dokumentov - v 
elektronskem okolju je težko zagotavljati originalnost in avtentičnost dokumenta, ki naj bi imel 
dokazno vrednost (Duranti 1997, 59) (o tem poglavje 3.3.4). Ne moremo pa prezreti določenih 
prednosti informacijske tehnologije, ki v specializaciji lahko doseže tudi digitalno branje gotice 
(Klasinc 1996, 32-36).

Prvi problem, na katerega je arhivska stroka naletela, je bila nujnost sožitja 
informacijskih znanosti z arhivistiko. Ne glede na informacijsko obdelavo podatkov mora biti 
gradivo urejeno in popisano po arhivskih strokovnih standardih, ki naj bi jih nova tehnologija 
upoštevala. Dokler se gibljemo samo na nivoju tehnologije, kot pripomočka za strokovno 
obdelavo, so stvari za usklajevanje med strokama še obvladljive. Ko pa postavimo informacijsko 
tehnologijo na nivo nosilca arhivalije (medij ali nosilec) in govorimo o arhivskem gradivu v 
elektronskem okolju, pa stopamo na tla bodočega razvoja, ki še nima povsem definiranih niti 
osnovnih pojmov in bo usklajevanje strok zahtevalo večja prizadevanja. Multidisciplinamost v 
arhivski teoriji in praksi bo zato predpogoj našega nadaljnjega razvoja. Za povezovanje arhivskih 
informacij na nacionalnem ali mednarodnem nivoju je potrebno uporabljati mednarodne 
standarde. Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva ISAD(g) je med leti 
1992-1996 doživel nekaj poskusnih implementacij (Novak 1996, 11-20). Izdanje bil v končni 
obliki v letu 1999 in v letu 2000 kot druga izdaja26. Omenjeni standard temelji na že 
uveljavljenem "načelu izvora" - provenience. Vendar se kažejo problemi zaradi arhivske 
terminologije posameznih jezikovnih skupin in "raznolikosti struktur in kontekstov arhivskega 
gradiva - in problemi zaradi nezadostno strukturiranih elementov kulturne informacije" (Novak 
1996,11-20) (o standardih poglavje 7.2.).
Uporaba standardov je za arhivske ustanove nujna za delovanje v okviru:
- mikro okolja: lastna organizacija, sestavljena iz subjektov, strank, uporabnikov (interno in 

eksterno okolje) in

25 Do leta 2000 ima večina slovenskih arhivov na domači spletni strani tudi objavljene vodike po fondih in zbirkah 
določenega arhiva. Iz naslova Arhiva RS so povezave na ostale slovenske arhive http//www.gov.si/ars.
26 ISAD(G) General International Standard Archivai Description, Adopted by the Committee on Descriptive 
Standards, Stockholm, 19-22. 9. 1999. Second Edition, Madrid 2000, Ministerio de Educacion, Culturay Déporté.
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- makro okolja: stik s širšim družbenim in naravnim okoljem, na katerega pa nima 
bistvenega vpliva in se mu mora predvsem dobro prilagajati (Jereb 1996, III-5).

Internetska povezava omogoča fleksibilnost tako znotraj istovrstnih arhivsko-muzealskih 
strokovnih institucij, kot tudi navzven do različnih uporabnikov arhivskih podatkov (raziskovalni 
instituti, javna uprava, državljani). "Internet pomaga organizaciji pri strateškem izpolnjevanju 
svojih ciljev in vzpostavljanju čim boljših odnosov z različnimi subjekti v okolju" (Jereb 1996, 
III-6). Dosedanji podatki arhivskih ustanov na spletnih straneh se nanašajo na osnovno 
predstavitev ustanove s temeljnimi podatki o vsebini fondov in zbirk s historiati ustvarjalcev ter 
historiati fondov - in ti še ne terjajo enotnih standardov. Kakor hitro pa bodo arhivi želeli in 
morali postati sestavni del informacijskih sistemov, s ponujenimi konkretnimi podatki iz fondov, 
bo uporaba mednarodnih standardov nujna. Za izmenjavo podatkov in neke vrste integracijo 
informacijskih sistemov znotraj celotnega spektra področja varovanja kulturne dediščine je 
potrebna uporaba arhivskih mednarodnih standardov, ob čemer pa bo potrebno uvajati tudi druge 
mednarodne standarde iz skupine ISO 9000 pri poslovanju arhivov (Novak 1996,11-20). Torej za 
povezovanje v enoten informacijski sistem različnih področij kulturne dediščine - 
bibliotekarstva, muzealstva, arhivov, raziskovalnih inštitutov iz področja kulture in družboslovja 
-je nujno enotno strukturiranje elementov ti. "kulturne informacije", kajti samo s primerljivostjo 
standardov, v vseh in ne samo v nekaterih elementih, je možna učinkovita izmenjava podatkov. 
Ob tem naletimo na že večno vprašanje razmejitve ti. mejnih gradiv, ki so lahko opredeljeni kot 
muzealij a, arhivalija ali knjižnično gradivo, končna odločitev pa je največkrat subjektivno 
mnenje posameznih strokovnih delavcev. Uporabnika kulturne informacije pa ne zanima, kot kaj 
je nekaj opredeljeno, niti ne, kje se nahaja in zakaj, ampak le vsebina informacije. Dosedanje 
primerjave med bibliotekarskim standardom ISBD(g)27 in arhivskim ISAD(g)28 so pokazale, daje 
primerljivost možna le v nekaterih elementih (Novak 1996,11-23).

Če pogledam še razvoj informacijske tehnologije s strani ustvarjalca arhivskega gradiva 
(javnopravnih oseb kot ustvaijalcev javnega gradiva) je vidno, da gre v smeri avtomatizirane 
pisarne. Vodenje poslovanja s spisi se poskuša poenostaviti z avtomatizacijo pisarniškega 
poslovanja. Vodenje evidenc (prejetih zadev, zadev v postopku in rešenih zadev) v elektronskem 
okolju je postalo v državni upravi obvezujoče.29 Računalniško vodena evidenca pa pomeni tudi 
celoto dokumenta s svojo vrednostjo in kmalu se bo postavilo vprašanje načina njegove trajne 
hrambe v elektronskem okolju. Pojem pisarniškega poslovanja se z novimi tehnološkimi 
dimenzijami spreminja, kajti ne gre več le za poslovanje s spisi, pač pa tudi za odločitve in 
vodenje celotnih operacij ohranitve, uničenja, kontrole nad spisi, njihovo pravilnost in možnost 
vsakokratnega pregledovanja ter lociranja, kje se spis nahaja. Zato se mi dozdeva dober 
Lorbarjev predlog, da bi za definiranje tega pojma, podobno kot v angleškem jeziku - "records

27 International Standard Bibliografie Description, ISBD(g), Mednarodni bibliografski opis tekočih publikacij, 
Ljubljana 1981.
28 General International Standard Archivai Description — Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega 
gradiva.
29 Uredba o pisarniškem poslovanju in dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (Ur. 1. RS, št. 
72/1994 in št. 82/1994) in Navodilo za izvajanje uredbe o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov 
do dokumentarnega gradiva (Ur. 1. RS, št. 41/1995).
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management" ali nemškem "Schriftgutsverwaltung", uporabili izraz "upravljanje z zapisi" 
(Lorbar 1996, VIII-5).

Lazarsfeld in Merton trdita, da sta iznajdba avtomobila in njegov razvoj v masovno 
lastništvo imela večji vpliv na družbo kot iznajdba npr. radia. Avtomobil je povečal prostorski 
radius gibanja in delovanja, medtem ko je pojav množičnih medijev, ki predstavljajo nekakšno 
"avenijo idej", take narave, da ga lahko vedno "izključimo". Zakaj so torej množični mediji 
objekt zelo popularne zaskrbljenosti in kritike? (Lazarsfeld 1948, 496) Pri vlogi informacijske 
tehnologije v kontekstu arhivistične stroke niso vidne zunanje spremembe, pač pa je več 
notranjih sprememb; bodisi posamezne ustanove ali posamezne stroke. Četudi ne gre zanemarjati 
»zunanjih sprememb« v načinu poslovanja in življenja na splošno, ki jih informacijska 
tehnologija prinaša s svojim razvojem30. Dokaz za notranje spremembe v strokah pa je že potreba 
po spreminjanju strokovne terminologije. Tako mednarodni slovar arhivske terminologije postaja 
neustrezen zaradi pomanjkanja mednarodno dogovorjenih izrazov iz področja informacijskih 
sistemov (ICA Dictionary, 1988).
Po drugi strani pa vodi informacijska tehnologija v vedno večjo koordinacijo med strokami in 
potrebo po multidisciplinamosti. In kar je značilno za informacijsko družbo je, da je 
"harmonizacija bila odvisna od naraščajočih kapacitet, hitrosti, razprostranjenosti globalne 
informacijske infrastrukture, mobilnosti lastnega znanja in nehierarhičnih značilnosti" (Braman 
1993, 137). Ne gre pozabiti, da v tem razvoju igra pomembno vlogo tudi človek kot subjekt, kije 
vzvod operiranja informacijske tehnologije, njenega razvoja in začetka multidisciplinamosti31.

3.3.2 Širjenje področij "kulturne informacije"

Z razvojem informacijske tehnologije in s širjenjem področij dela znotraj posameznih 
strok se povečujejo obveznosti glede hrambe arhivskega gradiva trajne vrednosti. Pri razvoju 
posameznih strok je evidentno, da tako kot se pospešeno razvija arhivistika, se razvijajo tudi vse 
ostale stroke, izkoriščujoč možnosti, ki jih nudi vsakokratni napredek informatike. To bo 
predstavljalo večji problem valorizacije arhivskega gradiva, ki se hrani trajno in predstavlja 
sestavni del "kulturne informacije", ali gradivo kulturne dediščine, ki ima pomen za 
znanstvenoraziskovalno delo. Nujnost multidisciplinamega pristopa z določeno stroko, na katero 
se gradivo nanaša, je pri vprašanjih valorizacije osnova za odločanje o tem, katere so tiste 
vsebine, ki so danes potrebne za nadaljnje in bodoče raziskovalno delo. Naslednje vprašanje pa 
je: kako ugotavljati in določati bodoče raziskovalne potrebe, na osnovi katerih naj bi odbirali 
arhivsko gradivo trajne vrednosti in ki naj bi služilo bodočim raziskovalcem, ob predpostavki, da 
niti sama konkretna stroka (tako tehničnih kot družboslovnih disciplin) ne more predvidevati 
smeri in tempa lastnega razvoja?

30 Npr. možnost poslovanja na domu, bližina informacije preko informacijskih sistemov brez fizičnega iskanja 
informacij, ki imajo različno lokacijo ipd.
31 Nekateri teoretiki pa imajo zelo negativne predstave, kaj pomeni posameznik v informacijski dobi:"...na 
individualnem nivoju postane posameznik informacijski procesor, del harmonizacije informacijskih sistemov z zelo 
omejeno in specifično funkcijo konzumiranja" (Braman 1993, 138).
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Pri ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva nastajajo z informacijsko tehnologijo 
široke možnosti kopičenja podatkov za poslovne potrebe, ki so tudi kratkotrajne vrednosti32. 
Taka informacija se nahaja v elektronski obliki, vendar lahko govorimo, da predstavlja dokument 
z določeno informacijo. Naloga arhivov pa je, da presoja trajno vrednost dokumentov oz. 
ugotavlja, ali posedujejo arhivsko vrednost. Digitalnega kopičenja informacij bo vedno več in 
njihova valorizacija bo vedno težja predvsem zato, ker je težko vnaprej predvidevati možne 
uporabnike in določati vrednost informacij. Multidisciplinamost arhivistike in informatike pa 
tudi drugih strok je rešitev za ta vprašanja. Ob veliki natančnosti nakopičenih podatkov se 
postavlja vprašanje varovanja zasebnosti posameznika oz. absolutna kontrola njegovega stanja 
(premoženjsko, zdravstveno, poklicno, izobraževalno...) in njegovih dejavnosti. Ob 
koncentriranju podatkov o posamezniku izstopi dilema njegove izpostavljenosti, predvsem zaradi 
možnosti povezovanja podatkov s pomočjo informacijske tehnologije in s tem pridobivanja 
povsem celovite podobe individuuma. Lahko govorimo o nevarnosti fenomena "steklenega 
človeka" - posameznik, ki je v odnosu do države popolnoma obvladljiva entiteta (Dujić 1996b, 
211). Izhajajoč iz slovenske Ustave bi bilo potrebno po mnenju pravnega strokovnjaka za 
zagotavljanje absolutne zasebnosti upoštevati najmanj sedem členov ustave pri pisanju zakonskih 
in podzakonskih aktov, ki urejajo vsakodnevno poslovanje z informacijami33. (O osebnih in 
zasebnih podatkih v poglavjih 4.1, 4.2 in 6.1)

Naslednje vprašanje, ki se pojavlja z razvojem, se nanaša na samo informacijsko 
tehnologijo (software in hardware) in dokazovanje njenega etapnega razvoja - torej zgodovine 
razvoja informacijske tehnologije. Drugače povedano: kako trajno ohraniti dokazne informacije 
o njenem razvoju v kakršni koli obliki, ki bi pričale o razvoju in dosežkih predvsem programske 
opreme? Vprašanje je povsem tehnične narave: nemogoče je trajno hraniti neko aplikacijo, ki je 
plod raziskovalnega dela, če z njo ne ohranimo tudi orodja za njegovo uporabo (računalnik in 
program) ter usposobljenost osebja za delo z njim. Tu gre tudi za ohranjanje avtentičnega 
originala in ne njegove predelane verzije na novih nosilcih. Tovrstne projekcije pa vodijo arhiv 
na pot muzealstva. To so vprašanja, ki zaenkrat tudi v mednarodnem merilu arhivske stroke še 
nimajo odgovorov. Povsem praktičen odgovor poznamo v ključu valorizacije: koliko tovrstnih 
programskih inovacij je resnično trajne vsebinske vrednosti, da bi bilo potrebno tehnično 
reševanje njenega obstoja. Vendar je dilema, koliko časa bo to še lahko primeren odgovor.

Zorkoczy opisuje osnovne značilnosti pojma informacije. Njene karakteristike so njena 
vsebina, točnost, ažurnost in pogostnost. Vrednost informacije je odvisna od prejemnikovih 
potreb in načina uporabe, čeprav lahko njeno vrednost opredelimo tudi z njeno organizacijsko 

močjo. Za posameznika je vrednost informacije subjektivna. Cena informacije pa je odvisna od 
stroškov intelektualnega dela - za nastanek in obdelavo informacije (Zorkoczy 1987, 16). V 
(slovenskem) javnem sektorju pa se še ne pojavlja potreba ocenitve vrednosti javne informacije,

32 Naprimer digitalna kontrola vstopanja strank v prostore banke ali število obiskovalcev neke spletne strani.
33 Ti ustavni členi bi bili: 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic), 36.člen (nedotakljivost 
stanovanja), 37. člen (varstvo tajnosti pisem in drugih občil), 38.člen (varstvo informacijske zasebnosti oz. ti. 
varstvo osebnih podatkov), 41.člen (svoboda vesti), 55.člen (svoboda odločanja o rojstvu otrok), 61.člen (izražanja 
narodne pripadnosti) (Dujić 1996b, 213).
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še manj njegove cene, če gre za uporabo v komercialne namene34. Informacijski sistemi javne 
uprave predstavljajo običajno najkompleksnejše sisteme, ki morajo usklajevati želje in zahteve 
vseh vključenih, tistih, ki podatke zagotavljajo in tistih, ki jih uporabljajo. Pogosto se dogaja, da 
je organ javne uprave, ki je vir podatkov, hkrati uporabnik podatkov drugih organov - pravila 
lastništva podatkov in pravice do uporabe pa morajo biti zato natančno določena (Fojkar 1996, 
XI-17).

Domnevam, da bo tehnološki razvoj medijev prinašal še veliko presenečenj, ki bodo 
vplivala ne samo na gospodarstvo, pač pa tudi na družbo kot celoto - že danes so novosti o ti. 
"turboomrežju", kije 2000-krat zmogljivejši kot ISDN inje zatorej internet v primeijavi z njim 
"stara parna lokomotiva"35.

3.3.4 Negativne posledice razvoja informacijske tehnologije na arhivsko stroko

Pri "elektronskem arhivskem gradivu" (electronic records) velja nekaj splošnih načel za 
njegovo upravljanje:
- da se pri upravljanju elektronskega arhivskega gradiva ne spreminjajo arhivski principi in 

načela,
- da elektronsko arhivsko gradivo ne sme biti ločeno od ostalih vrst gradiva (celovitost),
- daje za elektronsko arhivsko gradivo nujno uporabljati klasifikacijski sistem, ki omogoča 

integralni nadzor,
- da bi moralo biti ustvarjanje in nastajanje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih nadzorovano 

(vloga arhivov že v začetnem procesu),
- da bi morala biti avtentičnost elektronskega arhivskega gradiva dokazljiva (po Duranti,

Glažar 1997, 252).
Problem dokumenta v elektronskem okolju se pojavi predvsem zaradi njegovih lastnosti. 
Digitalni dokument je, kot vsak tradicionalni dokument, sestavljen iz: medija (fizični nosilec 
sporočila), oblike (pravila predstavitve, ki omogočajo prenos sporočila), oseb (enote, ki delujejo 
preko sredstev dokumenta), dejavnosti (dejanje volje, po katerem dokument nastaja kot sredstvo 
za določeno situacijo), konteksta (pravnoadministrativni okvir, kjer se dejavnost odvija), 
arhivske povezave (odnos dokumenta s predhodnimi in sledečimi dokumenti) in vsebine 
(sporočilo, ki ga dokument prenaša). Pri elektronskih dokumentih pa vse komponente niso 
neločljivo povezane, pač pa obstajajo ločeno (Duranti 1997, 61). Vsaka komponenta dobi v 
elektronskem okolju tudi spremenjene lastnosti, tako na primer že pri mediju nastane problem, 
kajti medij ni povezan z vsebino in lahko pomeni vsaka reprodukcija že popoln in učinkovit 
dokument, ki je identičen z originalom. Avtentičnost originala z dokazno vrednostjo postane 
sedaj sporna. Ohranjanje integritete elektronskega arhivskega gradiva je po zadnjih raziskavah 
možno samo kot kontinuiran proces, ki teče vzporedno že z nastajanjem elektronskega

j4 V Nemčiji že javno razpravljajo o tem problemu, med njimi tudi arhivisti: če usmeritve EU zahtevajo ustvarjanje 
»javnega informacijskega sistema« (glej Green paper, 1999), koliko bi to državo dejansko stalo - za pripravo vsake 
informacije in za njeno javno objavo (Glažar 2000, 204 - 208).
35 "Ta država je pametna", Der Spiegel Hamburg, Delo, Sobotna priloga, dne 13.5.2000, str. 27-28.
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arhivskega gradiva36. Zagotovili bi ga lahko tako, da že v sistem dokumentov vdelamo 
proceduralna pravila in povežemo poslovne in dokumentarne postopke (Duranti 1997, 67). 
Zanesljivost, avtentičnost in celovitost elektronskega arhivskega gradiva bi morali biti tudi 
v novem elektronskem okolju zagotovljeni, preizkušeni in dokazljivi (prav tam). Samo na ta 
način si bo elektronski dokument lahko zagotovil (nesporno) dokazno pravno veljavo, ki ga 
zaenkrat uživata v pravnem sistemu (v večini držav) le papirni original in mikrofilmski posnetek.

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. 1. RS, št. 57/2000 - v 
nadaljevanju ZEPEP) ureja »elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na 
daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa 
v pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih 
podobnih postopkih, če zakon ne določa drugače.« (ZEPEP, člen 1). V 4. členu zakon določa: 
»podatkom v elektronski obliki se ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker 
so v elektronski obliki«. Nadaljnji členi podrobno obravnavajo način elektronskega poslovanja in 
podrobnosti elektronskega podpisa. Tovrstni zakoni omogočajo redno uporabo e-poslovanja in 
apriori podarjajo pravno veljavnost e-dokumentu, zanemarjajo pa arhivski trajnostni aspekt. Brez 
dolgoročne hrambe (long term préservation) pa se ne more zagotavljati trajne pravne veljavnosti. 
Vsi zgoraj opisani postopki, ki so plod tujih raziskovalnih projektov, dejansko niso zajeti v 
zakon, tudi zato ne, ker še ne obstajajo tehnične rešitve za dolgoročno hrambo v elektronskem 
okolju. Na pobudo arhivske mednarodne strokovne skupnosti z organiziranjem DLM Foruma v 
Bruslju leta 1999, pod okriljem Evropske komisije (Komisar za informacijsko družbo) je bil 
podan izziv in poziv IT industriji za poglobitev v opisano problematiko ter za skupno iskanje 
rešitev37. Opisani problemski sklop, ki ne zajema le arhive v vseh državah, pač pa tudi 
administrativnodržavne sisteme, predstavlja za IT podjetja tržno nišo. Zato tudi domenevam, da 
bo pobuda Evropske komisije nekaterim največjim zainteresiranim IT podjetjem v nekaj letih 
prinesla rezultate na področju dolgoročne hrambe digitalnih arhivov.

Zaključek:
Informacijska tehnologija, ki ima kot vedno svoje pozitivne in negativne lastnosti, bo za 

arhivsko stroko nedvomno veliko bolj kot do sedaj pomenila zapletena pravna vprašanja o 
varstvu človekove zasebnosti. S kopičenjem zelo raznovrstnih digitalnih podatkov bo 
zagotavljanje absolutne varnosti zasebnosti posameznika vedno težje, saj celo pravniki 
opozarjajo, da "so kršitve pravnih predpisov vedno bile in bodo - pa ne samo na področju 
informacijske zasebnosti, ampak na vseh področjih, kjer je vpleten "človeški faktor" (Dujič 
1996b, 250). Kljub vsem problemom, ki se nakazujejo z nadaljnjim razvojem informacijske 
tehnologije, arhivistični poklic z elektronskim arhivskim gradivom ne bo izgubil na svojem 
pomenu, pač pa bo moral biti s svojimi načeli toliko bolj prisoten pri nastajanju dokumentarnega 
gradiva. Če bi poskušali ovirati razvoj informacijske tehnologije v želji po varovanju

36 Pri pojmovaju elektronskega arhivskega gradiva je poudarek predvsem na tistih vrstah »gradiva«, ki ga ni mogoče 
natisniti na papir, torej gradivo, ki obstaja lahko le v elektronski obliki in se ga lahko le kot takega uporablja in 
hrani.
’7 Več o tem glej Natalija Glažar: DLM Forum'99 Bruselj, Electronic Records, ARHIVI, XXII, 1999, str. 236 - 237. 
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posameznika, po ohranitvi tradicionalnega dokumentarnega poslovanja ipd., bi prišli do tako 
imenovane "a la carte society", kot se je duhovito izrazil Philip Redfem, take vrste družba pa 
vodi v anarhijo38 (Dujić 1996b, 250).

Informacijska tehnologija predstavlja za arhive ne samo izziv novih tehničnih možnosti, 
temveč pomeni trajni vpliv na arhivsko stroko in na upravne znanosti; predvsem pa predstavlja 
IT problem dolgoročne hrambe digitalnih arhivov (»long term préservation«). Ker opisani 
tehnični problem ni rešljiv znotraj malih nacionalnih strokovnih arhivskih krogov, četudi ob 
pomoči informacijskih strokovnjakov - pričakujemo, da bo internacionalna skupna arhivska 
pobuda pod vodstvom Evropske komisije sčasoma prinesla določene oprijemljive rešitve, ki 
bodo plod sodelovanja arhivskih strokovnjakov in razvojnih centrov nekaterih vodilnih podjetij 
na področju informacijske tehnologije. Pod okriljem Evropske unije bi se na ta način lahko celo 
razvili obvezujoči standardi, tako za dolgotrajno hrambo digitalnih arhivov, kot tudi za pričetek 
kreiranja digitalnih arhivov. Zelo prisotna je namreč zavest v EU, da lahko v nekaj letih 
pričakujemo našo »kulturno dediščino« večinoma ali celo samo v digitalni obliki - predvsem 
državnih organov in pravnih oseb.

4 FORMALNOPRAVNI VIDIKI DOSTOPNOSTI DO
INFORMACIJ V ARHIVSKEM GRADIVU

Dostopnost arhivskega gradiva za uporabo ni predmet področja odnosov z javnostmi, kot 
tudi ne predmet komuniciranja arhivske organizacije z okolico, pač pa je to predmet arhivskega 
strokovnega področja in predmet obstoječih zakonskih regulativ. Elramba in varovanje informacij 
sodita pravzaprav v temelj arhivske dejavnosti, ki se ne razlikuje bistveno v katerem koli 
arhivskem sistemu na svetu. Pomembno pa je, ko govorimo o odnosih z javnostmi, da je 
poudarek pri tovrstni dejavnosti v arhivskih organizacijah - osveščanje okolice in širše javnosti o 
potrebnosti tovrstnih zakonskih omejitev o dostopnosti arhivskega gradiva, bodisi zaradi ščitenja 
splošnih državnih in poslovnih interesov oziroma interesov posameznikov in njihovih osebnih 
podatkov.

Dostop arhivskega gradiva v pomenu arhivistike zajema dva pojma. V slovarju arhivske 
terminologije pomeni dostop (access) sledeče: razpoložljivost arhivskega gradiva za 
pregledovanje kot rezultat obojega, normativnih dovoljenj in obstoja pripomočkov za uporabo39 
(Dictionary ICA 1988, 11). Dostop opredeljuje kot možnost uporabe gradiva glede na 
zakonodajo (predpise, pogoje) in obstoječe pripomočke za uporabo arhivskega gradiva. Iz tega je 
razvidno, da je nedostopnost lahko ne samo normativna regulativa, pač pa so tudi fizični pogoji 
obstoja gradiva in možnosti njegove uporabe. Prizadevanja za demokratizacijo dostopa 
arhivskega gradiva zato ne pomenijo samo prizadevanj na zakonskih določbah upravljanja z 
gradivom, pač pa pomenijo tudi omogočati izboljšavo fizičnih pogojev za uporabo gradiva,

’8 Philip Redfem, "Précisé Identification through a Multi-purpose Personal Number Protects Privacy", International 
Journal of Law and Information Technology, Vol.l, No.3, (povzeto po Dujić, št., 1996/215). 
j9 "The availability of records/archives for consultation as a result both of legal authorization and the existence of 
finding aids" (Dictionary ICA 1988, 1 1).
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namenjenega javnosti ali izboljšati »slabe pogoje dostopa« (Memory UNESCO, 1996). Med 
fizične pogoje javne uporabe gradiva v prvi vrsti ne prištevamo samo pripomočke za uporabo, 
pač pa tudi objavljanje ponatisnjenih arhivskih virov s strokovnim komentarjem, kot tudi 
izdelovanje varnostnih uporabnih kopij (mikrofilm, CD-ROM, ipd.). Medtem originali z 
avtentično dokazno vrednostjo ostajajo nedotaknjeni. O dostopnosti arhivskega gradiva lahko 
govorimo iz več vidikov (Zupančič 1999, 104):
- veljavna zakonodaja in omejitve, ki jih le-ta predpisuje,
- ohranjenost, stanje in stopnja urejenosti arhivskega gradiva,
- pripomočki oz. pomagala za uporabo arhivskega gradiva,
- informacije oz. vedenje o arhivskem gradivu, ki ga uporabnikom nudi arhivsko osebje,
- vrste informacij ali podatkov, ki izhajajo iz arhivskih fondov in zbirk,
- razčlenjenost podatkovnih baz o arhivskem gradivu ter podatkovnih baz v arhivskem gradivu,
- stopnja razvitosti informacijske tehnologije v arhivski organizaciji.

4.1 Zakonske regulacije v evropskem in mednarodnem okviru

V mednarodnih arhivskih okvirih je področje dostopa, v najširšem smislu, tematika, ki ni 
natančno opredeljena40. Avtorji, ki se ukvaijajo s področjem dostopa ugotavljajo, da je to zelo 
širok pojem in lahko zajema različne vrste dostopa. Tu gre tudi za sledeča vprašanja:
a) dostop do same arhivske ustanove (delovnih prostorov za obiskovalce, termini odprtosti 

čitalnice in informacijske službe, interni pravilniki čitalnic, ki določajo način uporabe, 
varnostni ukrepi),

b) dostop do pripomočkov za uporabo (baza podatkov v čitalnici, vodniki po fondih in zbirkah 
ter inventarji, popisi),

c) dostop do izdelovanja kopij in tehnične omejitve glede števila kopij (oprema za izdelavo 
kopij: skeniranje, mikrofilmanje, kopiranje, fotografiranje, filmske kopije: možnost uporabe 
opreme oz. osebja, ki opravlja to za obiskovalce),

d) finančni dostop posameznikov ali skupin (za nakup kopij, pripomočkov za uporabo in 
izdelkov: mikrofilmov, knjig, CD-ROM-ov in internetni dostop do arhivske baze podatkov; 
projektno delo skupin zahteva posebna finančna sredstva),

e) dostop do originalov arhivskega gradiva ali samo do kopij, če obstajajo,
f) ali gre za dostop izključno do arhivskega gradiva, ki nima več poslovne vrednosti, pač pa le 

trajno in znanstvenoraziskovalno vrednost ali tudi do dokumentarnega gradiva, ki se običajno 
ne nahaja v javnem arhivu. (Gre za poslovno uporabnost gradiva, ki zajema tudi kategorije 
arhivskega gradiva. Zatorej je potrebna natančna definicija obeh kategorij gradiva in njuna 
razmejitev.),

g) spoštovanje varstva intelektualne lastnine in legalna zaščita reproduciranih slik (predvsem pri 
filmskem gradivu poravnava avtorskih pravic),

h) legalne oz. pogodbene regulacije za komercialno uporabo reprodukcij s tretje strani (v

Razen definicje pojma »access« (ICA Dictionary 1988, 11) (glej poglavje 4).
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Sloveniji tega še ne poznamo)41,
i) posebni pogoji za uporabo arhivskega gradiva obiskovalcev tujih narodnosti in držav.

Naštete kategorije so delno povzete po anketi, ki stajo pripravila Charles Kecskemeti in
Philippe Charon. Anketa iz leta 1997 je zajela 35 nacionalnih arhivov, med njimi tudi Slovenijo, 
s skupno šest vsebinskimi sklopi. Predstavljena je bila na okrogli mizi arhivske mednarodne 
organizacije CITRA, 1997 v Edinburgu (Kecskemeti 1997, 1). Paleta dejavnosti, ki pokrivajo 
termin dostop, je torej lahko zelo široka in lahko zajema skoraj celotni arhivski nacionalni 
sistem. V statistični analizi ankete 42-ih nacionalnih arhivov sem pogrešala uvrstitev dejavnosti 
odnosov z javnostmi med dejavnike dostopa. Šele ti ustvarijo pogoje poznavanja arhivskih 
ustanov v širši javnosti in komuniciranje osnovnih informacij o načinu dela ter o bogastvu 
kulturne dediščine, ki jo arhivi hranijo. Če sem v nadaljevanju dosledna, lahko med faktorje 

dostopa navedem tudi dejavnost neprofitnega marketinga arhivske organizacije, ki lahko s 
svojimi prijemi in izdelki obogati kulturno ponudbo in uvrsti arhive med ostale ponudnike 
kulturne produkcije na trgu. Prisotna je izredna širina pojma "dostop" v arhivski organizaciji, ki 
pogojuje tako poznavanje arhivske dejavnosti, kot tudi končno znanstveno produkcijo, ki je 
nastala na osnovi arhivskih »kulturnih informacij«. Kljub temu pa so avtorji, ki se ukvarjajo s to 
problematiko, enotni v misli, da gre pri vprašanju dostopa do arhivskega gradiva za dva 
nasprotujoča si koncepta: balansiranje pravice do informiranosti in na drugi strani zaščite 
podatkov. Izziv predstavlja uravnoteženje interesov tistih, ki na eni strani zahtevajo informacije 
in na drugi strani tistih, ki se zanašajo na zaupnost podatkov. To nasprotje je potrebno izvajati v 
vsakodnevni administrativni praksi, zahteva pa tudi zakonske sklepe (Buli 1997, 1). Glede nato, 
da postaja z razvojem arhivsko upravljanje (ali »arhivski management«) vse bolj pomembno, je 
potrebno pogledati faktorje in pogoje za arhivski razvoj in administracijo. Med njimi so 
pomembnejši faktorji, ki vplivajo tudi na pojem dostopa:
- tehnološki razvoj, ki vodi v enormno produkcijo informacij in komunikacij podatkov 

preko različnih mrež,
- demokratični proces, ki vodi v naraščajoče zahteve za dostop do uradnih dokumentov, z 

namenom pridobitve zaupanja do vladnih ustanov na različnih nivojih (Grändstom 1997, 1),
- intenacionalizacija, kjer je postalo jasno, da se mnoga vprašanja ne morejo več reševati 

izključno na nacionalni ravni,
- spreminjanja struktur v družbi (Grändstrom 2000, 41).
Nekateri avtorji tudi opozarjajo, da vlade in arhivi potrebujejo »moralni kredit« pri splošni 
javnosti kot osnovo za njihovo dejavnost, kar se lahko razvije le z ustreznimi predpisi in njihovo 
korektno aplikacijo (Buli 1997, 1). V ožjem smislu je pojem dostop do arhivskega gradiva 
opredeljen s pravico vpogleda v vsebino arhivskega gradiva določenega fonda ali zbirke in je 
določen z arhivskim nacionalnim zakonom. V njem so roki nedostopnosti in omejitve uporabe 
natančno določeni. Pri kreiranju nacionalne zakonodaje podajajo smernice UNESCO okvirne 
napotke glede predpisovanja arhivske zakonodaje v 19-ih točkah (Smernice UNESCO

41 V anketi je na vprašanje: Ali na pogodbeni osnovi regulirate komercialno uporabo reprodukcij arhivskih 
dokumentov tretjega uporabnika? - pozitivno odgovorilo 52,9% in negativno 47,1% od 35 nacionalnih arhivov, ki so 
sodelovali v anketi.
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1994). Točka 17 priporoča v arhivski zakonodaji jasno določeno »pravico dostopa do javnega 
arhivskega gradiva, s pridržkom, da se predpišejo pogoji, ki imajo namen, da se zagotovi vama 
hramba in ohranjenost gradiva« (Smernice UNESCO 1994, 28). Nadalje: »Glavno vprašanje je 
določitev roka, izračunanega od nastanka gradiva, v katerem naj bo gradivo normalno 
nedostopno in ga ni mogoče dobiti za raziskave. V večini dežel je to vprašanje rešeno tako, daje 
gradivo splošno dostopno po preteku 25 ali 30 let od nastanka. Ne glede na to, kakšno zaporno 
obdobje je sprejeto, je treba določiti postopek za izjemne primere, ko je mogoče dovoliti dostop 
do dokumentov, ki so pod zaporo posameznim raziskovalcem« (Smernice UNESCO 1994, 28). 
Oba nasprotujoča koncepta: pravica do informiranosti in pravica do varovanja podatkov imata 
svoja mednarodna priporočila. Univerzalna OZN deklaracija človeških pravic iz leta 1948 

zagotavlja vsakemu pravico iskati, prejeti in izjaviti informacijo in misel (mnenje) preko 
kateregakoli medija, ne glede na meje (Generalna skupščina OZN 10. dec. 1948, člen 19) (Buli 
1997, l)42. V nadaljevanju pa, da ima vsak pravico do svobodnega sodelovanja v kulturnem 
življenju skupnosti, da uživa umetnost in je deležen znanstvenega napredka in njegove koristi 
(prav tam, člen 27). Glede na to, da so arhivi pomemben medij - posredovalec informacij, tvori 
uporaba arhivov sestavni del kulturnega življenja vsake skupnosti (Buli 1997, 1).

V letu 1959 je sledila Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki zagotavlja 
podobne svoboščine. Izvajanje teh svoboščin pa je lahko tudi predmet formalnosti, pogojev, 
restrikcij in kazni, določenih z zakonom, ki so v demokratični družbi potrebni v interesu 
nacionalne varnosti, ozemeljske celovitosti ali javne varnosti, za preprečevanje nereda in 
kriminala, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih, za 
preprečevanje odprtja informacij, prejetih v zaupanje ali za ohranjanje avtoritete in 
nepristranskosti sodstva (člen 10) (Buli, 1997, 2). Ista konvencija potrjuje tudi individualno 
pravico do zasebnosti (člen 8) (Buli, 1997, 2). Že to dokazuje nasprotujoče interese in pozicije, ki 
naj bi jih upoštevali arhivski zakoni (Buli, 1997, 2).

Na evropskem področju je nadalje pomembna Direktiva 94/46/EC, ki jo je 24. 10. 1995 
sprejel Evropski parlament in Svet evropske skupnosti (European Community), ki je določila 
obveznost držav članic glede ravnanja z osebnimi podatki. Ta določa, da se morajo ti podatki 
zbirati za specificirane, eksplicitne in zakonite namene ter da se jih ne sme nadalje obdelovati na 
način, ki ni skladen z opisanimi nameni. Nadaljnja obdelava podatkov za zgodovinske, 
statistične ali znanstvene namene se ne opredeljuje kot neprimerna, če države članice zagotovijo 
ustrezno varovanje podatkov (člen 6) (Buli 1997, 2). Za omenjeni način uporabe direktiva 
nadalje določa ustrezno varovanje osebnih podatkov, ki se jih hrani za daljše obdobje. To 
varovanje pa mora preprečiti uporabo teh podatkov v prid ukrepov ali odločitev, ki zadevajo 
katerega koli dotičnega posameznika (Buli 1997, 2). Enoten način zbiranja, varovanja in 
obdelave osebnih podatkov pa je določen predvsem zaradi interesa EU za možnost prehajanja teh 
podatkov in kompatibilnosti preko državnih mej. Direktiva imenovana, Data Protection Directive

42 Article XIX of UN's Universal Declaration of Human Rights stated »Everyone has the right to freedom of opinion 
and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media regardless of frontiers« (UN, 1948, 1959-60) (Winseck 1997, 225).
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iz leta 199543, ki je prešla v veljavo leta 199844, je imela namen olajšati prenos osebnih podatkov 
med EU državami ali tretjimi državami, če imajo enako raven varovanja podatkov kot EU 
(Grändstrom 2000, 43). Poleg tega direktiva predvideva povečanje povezave med javnimi in 
zasebnopravnimi subjekti znotraj EU, kot tudi povečanje znanstvenega in tehničnega sodelovanja 
(Dujić 1996a, 57).

Naslednji dokument, ki ima v evropskem prostoru za arhive velik pomen, je "Zelena 
knjiga o javno informacijskem sektorju v informacijski družbi" (Green paper on public 
sector information in the information society)45, ki gaje dne 25. 5. 1999 izdala Evropska komisija 
v Bruslju, z namenom, da bi zagotovila pravico do informiranosti. V izjavi za tisk je bil namen 
dokumenta opredeljen takole: »Zelena knjiga o tem, kako se zbirajo informacije pri vladnih 
organih in drugih javnih ustanovah in se lahko uporabljajo za zagotavljanje večjih ugodnosti za 
državljane in vodenje poslov v Evropi«.46 Čeprav je sam dokument zasnovan zelo široko in 
zajema več področij družbenega življenja in dela, pa se mu arhivi vsekakor ne morejo izogniti, 
ker prestavljajo enega od virov »javnega informacijskega sektorja«. Dokument predvideva 
dostop in izkoriščanje javnega informacijskega sektorja. Opozarja predvsem na problem 
pomanjkanja transparentnosti za državljane, kljub načeloma določenim temeljnim pravicam EU 
državljanov. Transparentnost naj bi bila tudi za zaposlene in za upravitelje na vseh nivojih - torej 
približati informacije vsakodnevnemu življenju. Poleg tega usmerja institucije EU v aktivno 
politiko širjenja informacij in njihovo odgovornost za to dejavnost. Možnosti uporabe tovrstnih 
informacij naj ne bi samo povečale participacijo v evropskih intergracijskih procesih, pač pa naj 
bi nudile pomembne informacijske vire za poslovne priložnosti in odločitve. Prav tako naj bi se 
oblikovala »elektronska vlada« z obojestransko vzajemno komunikacijo z EU državljani. 
Elektronska vlada naj bi imela celo potencialni vpliv na »informacijski trg«. Z uporabo nove 
tehnologije na vseh vladnih nivojih bi lahko imela vlogo usmerjevalca informacijske družbe 
(Green paper 1999). V komunikološki teoriji so sicer poznane opredelitve, da so »demokratične 
rešitve v tehnologijah svobode« pravzaprav utopični koncepti, vendar se mi kljub temu zdi 
pomembno prizadevanje v tej smeri, četudi ni mogoča realizacija v absolutnem smislu.

Do podobnih dokumentov se arhivski strokovnjaki opredeljujejo, da so to »ideološki 
dokumenti«, ki nimajo praktičnih aspektov in »z namenom ustvarjanja miru vnašajo kaos v 
temeljne principe prevzema, popisa in upravljanja z arhivskim gradivom« (Nalecz 2000, 38). Tu 
gre za nasprotovanje dveh konceptov: ideološki pristop in praktični pristop. Dejstvo je, da se 
arhivi, ki potrebujejo utečeno in zakonsko utemeljeno administrativno prakso, zelo težko 
prilagajajo podobnim načelnim dokumentom ali nanje pristajajo. Zato sem mnenja, da lahko 
arhivi sicer prispevajo k realizaciji opisanih, četudi nekoliko ideoloških konceptov, vendar samo 
v tistem delu svoje dejavnosti, ki dopušča v legalnih okvirih širjenje informacijskega javnega

4j Druga direktiva EU, ki obvezuje arhive je Direktiva o avtorskih in sorodnih pravicah ("Directive on copyright and 
related rights"), ki ima lahko posledice na možnosti pridobitve informacije (Grandstrom 2000, 43).
44 Direktiva je namreč predvidela triletno prehodno obdobje, v katerem naj bi države članice EU uskladile zakone in 
druge predpise s ciljem implementacije Direktive (Dujić 1996a, 51).
45 Green paper on Public Sector Information in the Information Society, 1999.
http://www.codris.lu/econtent/green_paper.htm
46 Izjava za tisk, Bruselj, 20.1.1999 (html. naslov://www.codris.lu/econtent/green_paper.htm).
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sektorja. Gre torej za nujnost upoštevanja že obstoječih Mednarodnih arhivskih standardov in 
nujnost upoštevanja nacionalnih zakonskih določil o zaprtosti gradiva (osebni podatki, državne 
in poslovne tajnosti, ipd.). Šele zatem lahko govorimo o prizadevanju za javno informacijski 
sektor, ki ne bi imel niti mednarodno-državnih omejitev, kot tudi ne omejitev za katerega koli 
posameznika.
Mnenja nekaterih avtorjev so, da je z dokumentom »Zelena knjiga o javnem informacijskem 
sektoiju: ključni vir za Evropo, 1999« narejena nakakšna primerjava ali vzporednost z 
dokumentom Združenih držav Amerike »Freedom of information act« (5 U.S.C., 552, As 
Amended) (NARA, Washington). Stopil je v veljavo leta 1966 in sprožil aktivno politiko 
dvojega: splošnega dostopa ter komercialne uporabe javnega informacijskega sektoija47 
(Grändstrom 2000, 43). S tem mnenjem bi se tudi sama strinjala, zato se mi zdijo kritike 
arhivskih kolegov preostre oz. je evidentno, da je bil dokument v prvi vrsti potreben zaradi 
načelne ravni - še vedno pa je možna zakonska regulacija potrebe po zaprtosti določenih vrst 
informacij, kar poznajo tudi v ZDA. Oba protislovna načela: potreba po dostopu do informacij in 
potreba po varovanju podatkov, morata imeti svojo normativno osnovo. Alternative, ki jih 
nekateri ponujajo za uravnoteženje dveh nasprotujočih si konceptov, so: lastni predpisi - 
regulacije tistih, ki hranijo in uporabljajo podatke ter njihovih strokovnih združenj (npr. z 
etičnimi kodeksi48) (Buli 1997, 2). Hkrati pa opozarjajo, da administrativni napotki in lastna 
regulacija niso dovolj za opredelitev omejitve individualnih pravic ljudi nasproti uradnih 
avtoritet, kot so to državni ali municipalni arhivi (Buli 1997, 2). Nacionalna arhivska zakonodaja 
se torej mora soočiti z izzivom temeljne »pravice posameznikov do informiranosti«. Zatorej je 
možen le odgovor: dati odprtost, kolikor je to mogoče in nuditi tajnost, kolikor je to potrebno 
(Buli 1997, 3).

4.2 Zakonske regulacije v tujih arhivih

Pojem dostop do arhivskega gradiva se v vseh arhivskih zakonodajah po svetu nanaša na 
pojem arhivskega gradiva. Zato je najprej potrebno opredeliti, kaj je arhivsko gradivo. V 
arhivskem terminološkem slovarju je pojem »archives« definiran sledeče: ne tekoče 
dokumentarno gradivo, hranjeno z ali brez selekcije pri organizaciji, ki je odgovorna za njihov 
nastanek ali pri njenih naslednikih, ki ga potrebujejo za svoje delovanje, ali jih potrebuje 
pristojni arhiv zaradi njihove arhivske vrednosti49 (ICA Dictionary 1988, 22). Sledi definicija

47 Zanimivo je, kaj opredeljuje »Freedom of information act« kot javno informacijo (public information): statuti 
državnih ustanov, mnenja, ukazi, zapisniki oz. arhivsko\dokumentamo gradivo in pravni postopki oz. spisi (»agency 
rules, opinions, Orders, records, and proceedings«).
Zanimiv je tudi podatek o dostopnosti arhivskega gradiva urada predsednika države ZDA - doba nedostopnosti je 12 
let od izteka predsedniškega mandata. To omejitev določa poseben zakon Presidential Records Act iz 1978, kjer v 
členu 2204 določa možnost, da predsednik pred koncem delovanja kabineta opredeli rok zapore gradiva, ki pa ne 
sme preseči 12 let (United States of America, ARHIVUM, 1996).
48 Etični kodeks za arhivsko področje je bil sprejet v letu 1996: Code of Ethics, ICA, Beijing 1996, več o tem v 
poglavju 4.3. ter poglavju 7.1.)
49 ARCHIVES: Non/current records, preserved with or without sélection, by those responsible for the création or by 
their successors in function for their own use or by an appropriate archives because of their archivai value (ICA 
Dictionary 1988, 22).
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dokumentov, ki imajo še vedno poslovno uporabnost, ali v angleškem jeziku »records«: to je 
zapisana informacija (dokumentacija) ne glede na obliko ali medij, v katerem je nastala, je bila 
prejeta inje hranjena pri državnemu organu, ustanovi, organizaciji ali posamezniku, v skladu s 
pravnimi obligacijami ali v poslovnem izvajanju50 (ICA Dictionary 1988, 128). To je sicer 
običajna opredelitev, vsak nacionalni zakon pa vnajprej opredeli, kaj je arhivsko gradivo in kaj 
dokumentarno gradivo (za definiciji v slovenskem arhivskem zakonu ŽAGA glej poglavje 2.1.).

V nadaljevanju bom prikazala pregled arhivske zakonodaje v različnih državah in roke 
nedostopnosti, ki jih določajo njihove zakonodaje. Razpredelnica kaže različne roke zapore za 
arhivsko gradivo na osnovi arhivskih zakonov posameznih držav, v posameznih primerih pa so 
podatki tudi iz drugih obvezujočih nacionalnih zakonov. Zapore arhivskega gradiva so 
opredeljene v treh kategorijah:
- splošna zapora, ki velja za vse gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti, oz. 

ki ni nastalo v javnosti,
- zapora za varstvo podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika (osebni podatki in 

zasebni podatki),
- posebne dodatne zapore arhivskega gradiva, ki kljub prenehanju veljavnosti za poslovne 

namene vsebujejo informacije z visoko stopnjo tajnosti: zunanje zadeve, javna varnost, 
nacionalna obramba.

50 RECORDS: Recorded information (document(s)) regardless of form or medium created, received and maintained 
by an agency, institution, organisation or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of 
business (ICA Dictionary 1988, 128).
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Shema 7: Arhivska zakonodaja v različnih državah z roki nedostopnosti arhivskega gradiva

Države
Leto

zakona

Splošni rok

nedostopnosti
(Splošna zapora)

Varstvo

osebnih

podatkov51

Dodatna zapora52

Francija 1979 30 let od nastanka

100 let od nastanka,

120 ali 150 let po

rojstvu osebe53

60 let od nastanka

dokumenta54

Anglija
1958

in

1967

30 let od nastanka 50 let ali 70 let, do

100 let55

50 let ali 70 let, lahko do

100 let ter posebne

določbe56

Nemčija57 1988 30 let od nastanka 30 let po smrti ali

110 let od rojstva

80 let od nastanka58

oz.doba ni opredeljena

Švica59 1999 30 let od nastanka 50 let od nastanka ali

3 leta po smrti

50 let od nastanka

Avstrija60 1999 30 ali 20 let61 50 let od nastanka62 50 let od nastanka

51 Arhivske zakonodaje v različnih državah govorijo o »personal data« - s čimer ni povsem jasno, ali gre zgolj za 
osebne podatke ali tudi za podatke o zasebnosti posameznika (razlikovanje pojasnjeno v poglavju 6.1.).
52 Za posebne vrste gradiva, ki zahtevajo visoko stopnjo tajnosti: zunanje zadeve, javna varnost in nacionalna 
obramba.
53 Francija loči več vrst osebnih in zasebnih podatkov: 100 let od nastanka za dokumente civilnega statusa, sodne in 
odvetniške spise; 120 let od rojstva za osebne dosjeje; 150 let od rojstva za osebne medicinske dokumente; 60 let od 
nastanka za (osebne) policijske dokumente; 60 let za (osebne) davčne dokumente (Archives in the European Union 
1994, 36).
54 Za različne vrste gradiva: arhiv predsednika Republike, arhiv predsednika Vlade, arhiv Ministrstva notranjih 
zadev, policije, državne varnosti, nacionalne obrambe ter arhivi, ki se nanašajo na finančne, monetarne in poslovne 
zadeve, vojaška in diplomatska dokumentacija (Archives in the European Union 1994, 36).
55 Varstvo osebnih podatkov ureja Data Protection Act iz leta 1984.
56 Dokumenti so lahko zadržani na ministrstvih (Public records Act 1958, section 3/4), kadar vsebujejo visoko 
občutljivo informacijo, ki zadeva nacionalno varnost ali zaščito posameznika (Jeraj, Melik 1997, 260). Rok 
dostopnosti opredeli Lord Chancellor na osnovi predloga direktoija Public Record Office, London (Keeper of PRO) 
(Archives in the European Union 1994, 39).
57 Zvezni nemški zakon - (deutsches) (Bundesarchivgesetz, 1988).
58 Tu je za 80-letni rok opredeljeno gradivo davčne in socialne zakonodaje, večina nemških deželnih arhivskih 
zakonov pa predvideva 60-letni rok za to vrsto gradiva. Medtem ko za gradivo, ki lahko ogrozi interese zvezne 
države ali dežel (Ländern), končna doba nedostopnosti ni vnaprej opredeljena - označeno je z zaupno in odprto po 
postopku deklasifikacije (Archives in the European Union 1994, 38).
59 Zvezni švicarski zakon - Bundes-Archivierungsgesetz.
60 Zvezni avstrijski arhivski zakon, sprejet v parlamentu 13.7.1999 in stopil v veljavo 1.1.2000.
61 Zakon dopušča znižanje roka zapore na 20 let za raziskovanja »priznanih znanstvenikov«. (Tepperberg 2000, 150)
62 V posebnih (upravičenih) primerih dopušča zakon znižanje zapore na 20 let: če gre za raziskovalne projekte in če 
javni interes prevlada interes varovanja določenih oseb. V primeru objave podatkov pa velja zapora 10 let po smrti 
osebe ali 110 let od rojstva dotične osebe.
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Italija
1963,

1975 30 let od nastanka

70 let od nastanka

dokumenta63

50 let od nastanka

dokumenta

Nizozemska
1994 20 let64

75 let od nastanka

dokumenta ali 100 let

za dokumente

civilnega statusa65

podaljšana zapora, vendar

največ 75 let od nastanka66

v
Švedska 1990

zakon ne določa

natančnih rokov

zapore67

20 do 70 let od

nastanka68

ni vnaprej določena,

posebne zapore določi

vlada69

Danska 1992 30 let od nastanka

dodatnih 80 let

(šteto od zadnjega

vpisa podatkov)

podaljšanje roka po 30-ih

letih na osnovi dogovora z

arhivom70

Madžarska 1995

30 let od nastanka

ali 15 let od

nastanka71

30 let po smrti ali 90

let od rojstva ali 60

let po nastanku72

določijo izročitelj, zakon

ne določa skrajnega roka

zapore

Hrvaška 1997 30 let od

nastanka73

70 let od nastanka ali

100 let od rojstva

osebe

50 let od nastanka (če ni s

predpisi drugače

določeno)74

63 Dokumenti, ki se nanašajo na povsem privatno življenje oseb in dokumenti kazenskih postopkov (Archives in the 
European Union 1994, 36).
64 20-letna doba je rok za prenos gradiva v javni arhiv, kjer postane gradivo dostopno, če niso roki izjemoma 
podaljšani.
65 Za dokumente civilnega statusa (npr. potrdila o rojstvu) se šteje 100 let inje to tudi rok za prenos gradiva v arhiv, 
za dokumente davčnega ali pravnega področja pa 75 let od nastanka (Archives in the European Union 1994, 36).
66 Dostopnost je omejena s posebnimi pogoji, kijih določi arhivski oddelek državne ustanove na osnovi priporočila 
arhivista (Archives in the European Union 1994, 39).
67 Archives Act iz leta 1990 nikjer konkretno ne določa rokov zapore gradiva, čeprav določa potrebo po zaprtju 
gradiva iz razlogov državne tajnosti ali varovanja osebnih podatkov, vendar je to določeno z drugimi akti, ne pa z 
arhivskim zakonom (Act on Secrecy 1980 oziroma v izročitvenih pogojih ustvarjalca gradiva).
68 The Secrecy Act iz leta 1980 določa različne roke: za zasebne individualne finančne zadeve 20 let od nastanka 
gradiva, za varovanje individualnih osebnih zadev 50 - 70 let (Public Accès to Information and the Secrecy with 
Swedish Authorities, Ministry of Justice, Sweden 2000, 19-20).
69 The Secrecy Act, kije izšel leta 1980 inje v veljavi od leta 1981 nima vnaprej določenih posebnih rokov (prav 
tam, 20), vendar gradivo z zaupno vsebino naj ne bi prišlo v registre, ki imajo dovoljen javni dostop (to pomeni tudi 
v javne arhive - op. N.G1.). Organi jih lahko zadržijo za določeno obdobje, dovoljenje za vpogled javnosti lahko izda 
le vlada (prav tam, 25).
70 Skrajni možni roki niso določeni, člen 21/poglavje 5 dopušča možnost dogovora ob prevzemu gradiva v javni 
arhiv (Public Archives Act 1993) oz. je predmet dogovora med direktorjem nacionalnega arhiva in arhivskim 
oddelkom državne ustanove (Archives in the European Union 1994, 38).
71 Splošna zapora 30-ih let velja za gradivo, ustvarjeno po 1.5. 1990, gradivo nastalo pred 2. 5. 1990 je dostopno po 
15-ih letih od nastanka (Hungary 1995).
72 Možno je rok zapore skrajšati iz raziskovalnih razlogov ali če posameznik ali njegovi svojci po smrti odobrijo 
vpogled zaradi raziskovalnih namenov.
73 Arhivsko gradivo je dostopno pred 30-letnim rokom, če je že v nastanku namenjeno javnosti ali če to odobri
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Makedonija 1990 20 let po nastanku 100 let od nastanka 50 let po nastanku* 75 76

ali 20 let po smrti75

Večina nacionalnih arhivskih zakonov pozna pojem nedostopnosti ali zaprtosti arhivskega 
gradiva, vendar na zelo različen način opredeljujejo roke nedostopnosti za različne vrste gradiva. 
V večini primerov pa za evropsko področje prevladuje 30 letni rok splošne zapore77 in podaljšana 
zapora za varstvo podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznikov ter podatkov, ki zajemajo 
državne tajnosti. Potrebno pa je povedati, da naj bi veljalo za države članice EU, ki so prevzele 
načelo tega roka, da se 30-letni rok opredeljuje kot skrajni rok (maksimum), ali kot gornji limit, 
ne pa kot začetek nečesa (Archives in the European Union 1994, 32). Nemški zakon iz leta 1988 
je bil med prvimi novejšimi arhivskimi zakoni v Evropi, ki je tudi uporabil načelo 30-letne 
splošne zapore, zato je po mnenju nekaterih tudi »novi standard za dostop v evropskih arhivih« 
(Tepperberg 2000, 150). V okviru Evropske unije trenutno še ni enotno določenih konceptov za 
omejevanje dostopa do arhivskega gradiva v državah članicah (priporočenih rokov zapore ali 
odprtosti), zato tudi ni potrebe po usklajevalnih postopkih arhivske zakonodaje v procesu 
pridruževanja novih članic EU. Trenutno je edino področje, ki ga EU uravnava glede hrambe 
podatkov, področje varovanja osebnih podatkov78 - le ta ima običajno svojo nacionalno 
zakonodajo, ki določa način poslovanja in hrambe podatkov (v Slovenji Zakon o varovanju 
osebnih podatkov, Ur. 1. RS št. 59/1999).
Skupna priporočila EU se nanašajo predvsem na odprtost in dostopnost arhivov - torej glede 
načela pravice državljanov EU do informiranosti, ne pa tudi glede nasprotnega načela pravice do 
varovanja pred dostopom do informacij in arhivskega gradiva. Namreč v Evropski uniji je postal 
dominanten trend demokratičnih dežel k odprtosti in transparentnosti delovanja administracije iz 
zelo jasnih razlogov: zmožnost nadzora državnih agencij, izogibanje korupciji, odprta in poučna 
razprava o različnih pogojih v družbi ipd. (Grändstrom 2000, 44). Strinjam se s specialistom za 
vprašanja dostopa v arhivih Grändstromom, da taka pravica dostopa ne more biti izvedena, če 
niso določeni neki rutinski postopki - kot je npr. definicija dokumenta ali priprava raziskovalnih 
pripomočkov. Poleg tega pravica do dostopa ne more biti povsem brez omejitev, ker morajo biti

ustvarjalec gradiva (Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, člen 20, 1997, Narodne novine, št. 105/1997).
4 Brez omejitev lahko uporabljajo arhivsko gradivo njegovi ustvarjalci (člen 22). Poznajo poseben Zakon o zaštiti 

tajnosti podataka (Narodne novine, Br.108, 1996), ki opredeljuje vrsto tajnosti različnih nivojev in odgovornost za 
klasifikacijo in deklasifikacijo (Pavliček 2000, 100).
75 Določa Uredba izhajajoča iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Sl. Vestnik na SRM, Nr. 12/1994). Za 
zdravstvene dosjeje in zaupne podatke o fizičnih osebah (lastništvo, posvojitve, mladinska delikvenca, ipd.) je 
določeno 150 let od rojstva osebe, za dokumente iz sodnega postopka 75 let od pravnomočnosti sklepa, za statistiko 
100 let od nastanka dokumenta, za osebne dosjeje, karakteristike in izjave 100 let od nastanka.
76 Zakon iz leta 1990 predvideva možnost dodatne zapore na predlog lastnikov arhivskega gradiva, vendar najdlje za 
50 let od nastanka (Sl. Vestnik na SRM, Nr. 36, 8. Nov. 1990).
77 30-letni rok splošne zapore (poznan tudi kot rok za prevzem gradiva v javni arhiv) znotraj EU poznajo sledeče 
članice: Nemčija, Danska, Grčija, Irska, Portugalska, Anglija. Medtem ko v štirih državah članicah (Španija, Italija, 
Luksemburg in Nizozemska) velja, da je gradivo v nacionalnem arhivu načeloma prosto za dostop - z logično 
implikacijo, daje samo tisto gradivo preneseno v arhiv, ki ima lahko prost javni dostop (Archives in the European 
Union 1994, 33).
78 Data Protection Directive iz leta 1995, kije prešla v veljavo leta 1998 (glej poglavje 4.1.).
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varovani določeni interesi:
1. javni interesi: javna varnost, mednarodni odnosi, monetarna stabilnost, pravni postopki, 

inšpekcije, poizvedbe,
2. varovanje posameznika in njegove zasebnosti,
3. varovanje tržnega, industrijskega in finančnega stanja (Grändstrom 2000, 44).
Te izjeme morajo biti natančno specifizirane v (nacionalni) zakonodaji, drugače je nevarno, daje 
ob preveč splošni ali nejasni zakonodaji, implementacija arbitrarna79. Pri Svetu Evrope je 
pripravljen Osnutek priporočila evropske politike glede dostopa do arhivov, vendar bo to 
priporočilo imelo omejeno veljavo za arhivsko gradivo, preneseno in hranjeno v arhivskih 
ustanovah. European Committee on Legal Cooperation (CDCJ) je izjavil, da skupina specialistov 
za dostop do uradnih informacij, pripravlja pravila, ki zadevajo dostop do tekočega 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, to je uradnih dokumentov, ki se še vedno hranijo v 
državnih ustanovah (Grändstrom 2000, 45). Skupina ekspertov je dosegla nekakšen kompromis - 
odločeno je bilo, da bo »Priporočilo za dostop do informacij« nastajalo vzporedno s 

pripravo »Priporočila za dostop do arhivov« (Nalecz 2000, 36-37). Dne 13. 7. 2000 je bilo 
tudi sprejeto priporočilo Komiteja ministrov pri Svetu Evrope državam članicam o evropski 
politiki glede dostopa v arhivih, na 717. seji ministrskih delegatov pri Svetu Evrope. V izjavi za 
tisk je bilo poudarjeno, da so ministrski delegati Sveta Evrope sprejeli priporočilo, zato da bi 
uskladili pravila in predpise, ki uravnavajo dostop do arhivskega gradiva držav članic Sveta 
Evrope. Namen tega priporočila je tudi, da bi zagotovili evropskim državljanom enake pogoje 
dostopa do arhivskih dokumentov in da bi v prihodnosti preprečili situacije, kjer je bilo določeno 
arhivsko gradivo v eni evropski državi dostopno, v drugi pa ne.80

Povsem samostojno ob tem priporočilu stoji »Priporočilo za dostop do (uradnih) 
informacij« (The Recommendation on Access to Information), ki je še v postopku priprave in 
strokovnih obravnav, tudi arhivskih strokovnih krogov. Priporočilo za dostop do arhivov (»The 
Recommendation on Access to Archives«) je bilo med drugim namenjeno tudi državam v 
tranziciji, ki naj bi uporabile priporočilo (čeprav v obliki osnutka) kot osnovo za uvajanje 
demokratične arhivske zakonodaje. Svet Evrope je v priporočilu zapisal dvoje: 1.) da naj bi bili 
javni arhivi odprti brez posebnih omejitev ali 2.) da naj bi veljala splošna doba nedostopnosti, ki 
ne bi presegala 20 ali 30 let, odvisno od "pravne tradicije določene dežele" ("depending on the 
legal traditions of the countries concemed"). Nadalje, da je možno daljše obdobje zapore, 
predvideno za občutljive informacije, ki zadevajo zunanje zadeve, obrambo, varovanje javnega 
reda ali podrobnosti, ki zadevajo zasebnost posameznikov.81
Na opisano priporočilo za dostop do arhivov lahko rečem, da sem, četudi je namenjeno (med 
drugim) tudi državam, ki so v postopkih priključevanja Evropski uniji, mnenja, da največje 
razlike v dostopu do arhivov obstajajo med državami članicami EU. Tu mislim tako normativno 
razliko v dobi zapore ali nedostopnosti arhivskega gradiva (splošna zapora in posebne dodatne

79 Grandstroom opozarja tudi, da bi morala v vsaki zakonodaji obstajati tudi možnost pritožbe zoper negativno 
odločitev in v skrajni, končni obliki - tudi pritožba na sodišče.
80 Press release, Strasbourg 17.7.2000, "The Council of Europe in favour ofharmonising access to archives".
81 Press release, prav tam.
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zapore - glej tabelo zgoraj), kot tudi neenakomernost v celovitosti arhivskega gradiva, ki se 

prevzema v različnih sektorjih državne administracije. Ponekod se prevzemajo le nekateri 
sektorji državne uprave, ponekod nobeni sektorji uprave - posledično ima to zelo velik vpliv na 
sam pojem dostopnosti javnih arhivov v neki državi (več o tem na strani 43).
Zato je trenutno v različnih evropskih državah različna praksa upravljanja dostopa do arhivskega 
gradiva. Večina evropskih držav ima v nacionalni zakonodaji za tovrstno področje običajno več 
vrst zakonov: zakon o pravici do informiranosti, arhivski zakon, zakon o varovanju osebnih 
podatkov in zakon o varovanju informacij (oz. državnih tajnosti). To je splošno poimenovanje, 
vsaka država pa različno imenuje vsakega izmed naštetih. V Evropi je zanimivost, da Švedska 
pozna že v letu 1766 »The Freedom of Press Act, 1766«, s popravki v letu 1949. Nadalje imajo 
»Act on secrecy, 1980« in »The archives act, 1990«82. Nekateri arhivski zakoni imajo povezavo 
in se sklicujejo na druge (nacionalne) omenjene zakone, nekateri pa ne - Švedska ima na primer 
v arhivskem zakonu povezavo s "Freedom of Press Act". Švedska je v evropskem prostoru 
poznana po liberalni politiki na tem področju in ima tudi najdaljšo tradicijo; vsak državljan ima 
namreč pravico dostopa do informacij na podlagi napisanega pravnega predpisa. Podzakonski 
predpisi pa določajo različne roke nedostopnosti arhivskega gradiva - najdaljši je 70 let za 
osebne podatke (Glažar 2000b, 207). Podobne tri zakone imajo tudi v Veliki Britaniji: »Freedom 
of information act«, »Public Records Act« (1958, 1967) in »Data protection Act« (Glažar 2000b, 
207).
V Italiji je poznana predvsem dvojna zakonodaja: zakon, ki dopušča možnost posedovanja 
podatkov in zakonodaja o uporabi arhivskega gradiva (Schaffer v Glažar 2000b, 207). Oziroma 
natančneje: Legge, 7.8.1990 - »Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di acesso ai documenti amministrativi«83 Med pomembnejšimi predpisi, ki zadevajo 
celotno področje kulturne dediščine pa so: 1.) "Decreto-legge 14.12.1974", 2.) "Legge 29.1.1975 
- »Istituzione del Ministero per I beni culturali e per 1'ambinete«84. Arhivski zakon, ki je osnova 
za arhivsko dejavnost, izvira še iz leta 196385, in zakon iz leta 1975 (29. jan.)86, ki ureja področje 
celotne kulturne dediščine. Sledijo mnogi predpisi, ki podrobneje predpisujejo arhivsko 
dejavnost in organiziranost v Italiji, zajemajo dejavnost, pogoje dela, uporabo arhivskega gradiva 
in omejitve dostopa87.

Po podatkih, objavljenih leta 1994, imajo v Evropski uniji, poleg že omenjene Švedske, 
sledeče države zakon, podoben zakonu »Freedom of information act«: Danska (iz leta 1985),

82 Zanimivo, da nikjer v zakonu niso določene konkretne omejitve zapore v letih.
8j V prevodu: novi predpisi v zadevah administrativnih postopkov in pravici dostopa do administrativnih 
dokumentov (ANAI, H http://www.anai.org/).
84 V prevodu: Ustanovitev Ministrstva za kulturno dediščino in za okolje (ANAI, http://www.anai.org/).
85 Decreto del Présidente délia Repubblica, 30.sept. 1963, n. 1409 (Norme relative ali' ordinamento e al personale 
degli Archivi di Stato).
86 Legge 29. jan 1975, n.5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concemente le istituzione del Ministero per i beni culturali e ambienti).
87 V splošni oceni lahko rečem, da ima Italija zelo nepregledno zakonodajo za arhivsko področje, ker se prekriva s 
celotnim področjem kulturne dediščine (kot v Sloveniji leta 1981 z Zakonom o naravni in kulturni dediščini). Poleg 
tega so citirani še mnogi predpisi, ki veljajo za administrativne posle državne uprave, z veliko popravki, 
spremembami in dekreti Predsednika Republike.
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Grčija (iz leta 1986), Francija (iz leta 1979), Italija (iz leta 1990) in Nizozemska (iz let 1978 in 
1991). Španija pa to določa v členu 105B ustave88.

Najbolj konzervativno arhivsko politiko v Evropi bi lahko pripisali Veliki Britaniji, ki je 
pred uvedbo 30-letnega roka splošne zapore v letu 1967, poznala 50-letno splošno zaporo za 
arhivsko gradivo (Public records Act, 1958) in 100-letno zaporo za gradivo, ki ga ni bilo mogoče 
odpreti za javnost po 50-tem letu (PRO 1971, 20). Medtem pa je zakon v letu 1967 (Public 
Records Act, 1967) uvedel 30-letni rok, ki velja še danes, in posebni 50-letni ali 70-letni rok za 
zadeve z določeno stopnjo in naravo občutljivosti (PRO 1971, 19-20).
V mnogih nacionalnih arhivskih zakonih je 30 letni rok tudi skrajni rok za prenos gradiva v javni 
arhiv (na Nizozemskem je 20-letni rok), kjer hkrati postane odprt za javnost - če to omogoča 
fizična urejenost gradiva ali če ne gre za dodatne potrebne zapore gradiva. Večina evropskih 
držav pa določa, da ni nobenih omejitev za gradivo, ki je že ob svojem nastanku bilo namenjeno 
javnosti ali je nastalo v javnosti, če izročitelj sam dovoli takojšnjo uporabo ob prihodu v arhiv.

Pri problematiki dostopa je potrebno omeniti, da na opredelitev širine ali ozkosti pravice 
do dostopa do arhivskega gradiva v neki državi vpliva oziroma je pokazatelj tudi organizacijski 
sistem državne administracije, ki lahko v celoti predaja arhivsko gradivo v nacionalni arhiv ali pa 
imajo določeni državni organi lastne trajne arhivske organizacije. Tu so mišljeni predvsem 
organi za notranje zadeve, obrambne zadeve in zunanjo politiko. Princip tega organiziranja je 
znotraj EU zelo različen. Najbolj liberalno politiko lahko ocenjujem na Nizozemskem, kjer 
nacionalni arhiv prevzema gradivo vseh »občutljivih sektorjev« državne uprave (zunanjih zadev, 
obrambe, parlamenta in drugih javnih ustanov). Po doslednosti ji sledijo Nemčija (ki ne 
prevzema gradiva parlamenta), Anglija (enako ne prevzema gradiva parlamenta) in Francija (ki 
od naštetih področij ne prevzema gradiva zunanjih zadev in obrambe). Pri vseh ostalih članicah 
EU je, po podatkih iz leta 1994, stanje veliko manj demokratično - skrajni primer je Italija, ki od 
opisanih petih kategorij ustvarjalcev (zunanje zadeve, obramba, parlament, druge javne ustanove 
in razno) sploh ne prevzema gradiva oz. nacionalni arhiv ni pristojen za varstvo njihovega 
arhivskega gradiva. Z drugimi besedami to pomeni, da so večinoma tovrstni arhivi ti. 
»zgodovinski arhivi« in hranijo starejše gradivo oz. ne prevzemajo novonastalega gradiva. Po 
podatkih sodeč so podobni tudi arhivi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem89. Če primerjam stanje 
v Sloveniji, Arhiv republike Slovenije prevzema od opisanih petih kategorij (zunanje zadeve, 
obramba, parlament, druge javne ustanove in različni ustvarjalci) gradivo vseh ustvarjalcev v 
državni upravi, razen gradiva Ministrstva za obrambo RS, ki ima zagotovljen samostojen arhiv. 
Dolgoročno pa zakon predvideva, da postane arhiv MO enota Arhiva RS (ŽAGA, Ur. 1. RS, št. 
20/1997, člen 8).

Posebne opredelitve glede politike zapiranja in odpiranja arhivskega gradiva poznajo 
države centralne in vzhodne Evrope - države v tranziciji. V novo sprejetih arhivskih zakonih so 
se morali opredeliti do arhivov državnih in političnih organov prejšnjega političnega sistema. V

88 Objava podatkov v Archives in the European Union 1994, 34.
89 Ostale države v EU imajo sledeče stanje: Nacionalni arhiv Danske prevzema zunanje zadeve, obrambo in RTV, v 
Belgiji prevzema samo druge javne ustanove, na Irskem in v Luksemburgu prevzemajo le zunanje zadeve (Archives 
in the European Union 1994, 6).
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večini primerov je tovrstno arhivsko gradivo z novo zakonodajo dostopno za javno uporabo, 
razen za varovanje zasebnih podatkov (npr. preiskovalni dosjeji posameznikov), do katerih ima 
pravico vpogleda le dotični posameznik. Vse ostale klavzule zapore arhivskega gradiva političnih 
ali državnih tajnosti so postale v novih (vendar ne vseh) političnih sistemih nične. Slovenija je v 
ŽAGA (členi 66 in 67) določila neomejen dostop do gradiva nekdanjih družbenopolitičnih 
organizacij, organov in organizacij nekdanje SFRJ, razen v primeru varovanja osebnih podatkov 
in zasebnosti posameznikov. To pomeni, da se roki nedostopnosti iz 41. člena ŽAGA uporabljajo 
zgolj za arhivsko gradivo, kije nastalo po letu 1991. Ostale države v tranziciji rešujejo opisano 
situacijo zelo različno, nekatere imajo v zvezi s tem celo posebne zakone (npr. Nemčija glede 
»STASI dosjejev«),

4.3 Zakonske določbe o dostopnosti v slovenski arhivski zakonodaji

Pred Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih (ŽAGA) (Ur. 1. RS, št. 20/1997) je v 
Sloveniji od leta 1981 veljal Zakon o naravni in kulturni dediščini (v nadaljevanju ZNKD) (Ur. 1. 
SRS, št. 1/1981). Pravilnik o pogojih za uporabo arhivskega gradiva, ki je izhajal iz omenjenega 
zakona, je določal, da je gradivo »ob enakih pogojih splošno dostopno za uporabo«, razen za 
gradivo, ki ga je izročitelj označil za zaupno (Pravilnik o pogojih za uporabo arhivskega gradiva, 
Ur. 1. SRS, št. 34/1981). To je pomenilo, daje arhivsko gradivo, kije bilo prevzeto v javni arhiv, 
dostopno za uporabo, razen gradivo, posebej označeno z zaupno. Označena zaupnost je po tem 
pravilniku prenehala 30 let po nastanku ali najdlje 50 let po nastanku gradiva. Za vse ostalo 
arhivsko gradivo je veljalo, daje dostopno po prihodu v arhiv. Zakon pa je določal različne roke 
za prenos gradiva v javni arhiv za različne ustvarjalce arhivskega gradiva90. Pred potekom 
navedenih rokov nedostopnosti je bilo zaupno gradivo dostopno le za znanstvene raziskave in še 
to na podlagi posebnih dovoljenj (Zupančič 2000, 104).

Primerjalno lahko sedaj prikažem trenutno stanje slovenske arhivske zakonodaje (ŽAGA, 
1997), ki je nastala zgledujoč se po arhivskih zakonih evropskih držav in priporočil 
Mednarodnega arhivskega sveta (ICA), UNESCA in Evropske unije. ŽAGA določa splošno 
načelo, da »javno arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti, postane 
dostopno za uporabo 30 let po nastanku«91 (ŽAGA, člen 41). Prav tako morajo javnopravne osebe 
izročiti arhivsko gradivo najkasneje 30 let po nastanku (ŽAGA, člen 22). V praktičnem jeziku to 
pomeni, da arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti zajema skoraj 
celotno gradivo državne administracije, razen gradiva, kije že bilo predmet objave ali je nastalo 
v javnosti (npr. tiskovne konference, izjave za javnost, okrogle mize, ipd.). To določilo zakona 
seveda velja le za gradivo, ki je nastalo po letu 1991 - v novem državnem sistemu in z novo

90 Po petih letih od nastanka za gradivo družbenopolitičnih organizacij (DPO); po desetih letih za gradivo delovnih 
organizacij (DO) in drugih organizacij s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti; po 15 letih za gradivo 
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti (DPS), samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) in drugih 
skupnosti; po 30-ih letih za gradivo sodišč, javnih tožilstev in javnih pravobranilcev (ZNKD 1981, člen 66).
91 To določilo še bolj konkretizira Pravilnik o uporabi arhivskega gradiva v arhivih (Ur. 1. RS, št. 59/1999), ki v 
členu 2 določa, da »javno arhivsko gradivo, ki je bilo ob svojem nastanku namenjeno javnosti, je ob enakih pogojih 
splošno dostopno za uporabo v arhivih« in »javno arhivsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno 
javnosti postane dostopno za uporabo 30 let po svojem nastanku«.
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ustavo - ne pa tudi za starejše gradivo in gradivo prejšnjega družbenopolitičnega sistema. Če 
torej primerjam z Zakonom o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981 samo splošno klavzulo o 
dostopnosti gradiva, lahko sklepam, da je novi zakon ŽAGA bolj restriktiven glede splošne 
uporabe gradiva. Posebne omejitve pa se nanašajo, tako kot v prejšnjem zakonu, na varovanje 
posebnih podatkov in gradiva. Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva (Ur. 1. RS, št. 
59/1999) tega ne določa, ker posebne roke zapore določa že zakon (ŽAGA člen 41). Prikazane tri 
kategorije so primerljive s kategorijami v drugih državah (razpredelnica, poglavje 4.2.):
- splošna zapora: 30 let od nastanka arhivskega gradiva, če gradivo ob svojem nastanku ni bilo 

namenjeno javnosti (ŽAGA, člen 41,1. odstavek),
- za osebne podatke: 75 let od nastanka arhivskega gradiva oz. 10 let po smrti osebe, na katero 

se gradivo nanaša (Žaga, člen 41, 3. odstavek),
- dodatna zapora: 40 let od nastanka arhivskega gradiva za »gradivo, ki vsebuje podatke, ki se 

nanašajo na obrambne, mednarodne zadeve, zadeve s področja nacionalne varnosti, vključno
z vzdrževanjem reda in miru ter ekonomskih interesov države, in katerih odkritje bi lahko 
povzročilo škodo« (ŽAGA, člen 41, 2. odstavek). Ta rok je mogoče izjemoma podaljšati na 
zahtevo javnopravne osebe in na osnovi 43. člena (ŽAGA), vendar ne več kot za 10 let, in sicer 
za posebno zaporo in za osebne podatke. Odločitev o izjemnem podaljšanju lahko sprejme vlada 
na podlagi mnenja arhivske komisije (imenovanje arhivske komisije - v poglavju 6.1 in ŽAGA, 
člen 44).
Za znanstveno raziskovanje omogoča zakon skrajšanje rokov nedostopnosti, »če je uporaba 
javnega arhivskega gradiva neobhodno potrebna za dosego predvidenega znanstvenega cilja ter 
javni interesi prevladujejo nad interesi, ki jih je potrebno varovati« (ŽAGA, člen 42). Predlog o 
skrajšanju lahko posreduje uporabnik arhivski strokovni komisiji92, ki vladi predloži svoje 
mnenje o tem, končno odločitev o skrajšanju pa sprejme vlada (ŽAGA, člen 42). Pri omejevanju 
dostopa je pomembno, da omejitve nedostopnosti zakon ne določa za uporabo posameznih 
dokumentov, ki jih potrebujejo za postopke državni organi ali organi lokalnih samoupravnih 
skupnosti. Prav tako so izjema stranke, ki imajo po zakonu o splošnem upravnem postopku 
»pravico vpogleda v javno arhivsko gradivo, ko izkažejo svoj pravni interes« (Ur. 1. RS, 
80/1999).

Omejitve dostopa so predvidene tudi iz razlogov materialnega varovanja, kar določa tudi 
mednarodna arhivska definicija pojma dostop. Zaradi nevarnosti poškodovanja se lahko omeji 
dostop oz. se omogoči uporaba kopij ali izdelava overjenih kopij za individualne potrebe strank s 
pravnimi interesi (glej poglavje 4). Pojem dostopa lahko zajema tudi druge fizične pogoje. Poleg 
materialnega varstva tudi stopnjo strokovne obdelave arhivskega gradiva ali obstoja 
pripomočkov za uporabo in stopnjo računalniške obdelave fondov, ki je lahko primeijalno z 
drugimi arhivi doma ali v svetu zelo različna. Po podatkih iz leta 1998 je razvidno, da je v 
slovenskih javnih arhivih okrog 51 % arhivskega gradiva popisanega po arhivskih enotah93 
oziroma so izdelani inventarji, okrog 38% gradiva je mogoče uporabljati na osnovi prevzemnih

92 Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije (Ur. 1. RS, št. 97/2000) ter Zakon o arhivskem gradivu in 
arhivih. (Ur. 1. RS, št. 20/97, člen 43 in 44).
9j Arhivska enota je osnovna ali najmanjša popisna enota, podobno kot dosje ali zadeva.
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seznamov oz. po popisu tehničnih enot94 in le 11% gradiva je neurejenega ali slabo urejenega 
brez pripomočkov in zato slabo dostopnega za uporabnike (Zupančič 2000, 108).
Možnost lažjega dostopa so vsekakor omogočile tudi spletne strani vseh arhivov v Sloveniji, ki 
objavljajo svoje vodnike po fondih in zbirkah ter na ta način približajo obiskovalcem in 
potencialnim uporabnikom vsebine, ki so javno dostopne in ki jih arhivi hranijo. Objava 
podatkov o fondih in zbirkah na spletnih straneh gre v smeri baze podatkov, ki jo bo mogoče z 
novimi pridobitvami letno revidirati95. V prihodnosti pa se v arhivih pričakujejo baze podatkov, 
ki bodo omogočale večnivojsko iskanje podatkov - oz. iskanje določenih vsebin na več nivojih: 
na nivoju vodnika arhiva, na nivoju popisa tehničnih enot, na nivoju popisa arhivskih enot in če 
je mogoče tudi na nivoju dokumenta (npr. posamezni skenirani dokumenti). Vendar, večnivojsko 
predstavitev se lahko dosega samo z dolgoletnim strokovnim delom pri obdelavi arhivskega 
gradiva. Zato pojma »dostop arhivskega gradiva« ne moremo izvzeti oz. je vzročno povezan z 
zagotavljanjem sredstev za strokovno delo, z usposabljanjem osebja in z ustvarjanjem delovnih 
pogojev, ki lahko vodijo v razvoj višjih oblik obdelave in ponudbe vsebin arhivskega gradiva 
javnosti.

S prizadevanji za čim širši dostop gradiva so se slovenski arhivisti zavezali 
mednarodnemu arhivskemu etičnemu kodeksu, ki zavezuje sledeče:
-vi. členu: "arhivisti morajo varovati celovitost arhivskega gradiva in tako zagotoviti, da ostane 

zanesljiva priča preteklosti" (Kodeks 1997, 14),
- v 4. členu: "arhivisti morajo zagotoviti neprekinjeno dostopnost in razumljivost arhivskega 

gradiva"; (Kodeks 1997, 15),
- v 6. členu: "arhivisti si morajo prizadevati za čim večjo dostopnost arhivskega gradiva in 

omogočiti nepristranske usluge vsem uporabnikom" (Kodeks 1997, 15).
Ker etični kodeks v 7. členu zavezuje tudi k spoštovanju zaupnosti in hkrati dostopnosti, je 
vidno, da se v arhivih križa dvoje nasprotujočih si konceptov, ki jih morajo arhivi usklajevati s 
primernim upravljanjem, s prilagojeno arhivsko politiko in tekočo administrativno prakso. 
Spoštovanje načela celovitosti je vsekakor predpogoj za zagotavljanje dostopa ne samo za 
uporabo gradiva, pač pa tudi "dostopa do pričevanja preteklosti". Izpolnitev tega načela pa 
ni obvezujoča samo za hranitelje informacij - torej arhive, pač pa tudi in predvsem za 
ustvarjalce arhivskega gradiva, ki izključno z zagotavljanjem celovitosti lastnega arhivskega 
gradiva lahko omogočijo dostop sedanjim in bodočim uporabnikom ali državljanom, ki bi želeli 
vpogled v delovanje javnih ustanov.

94 Tehnična enota popisa je arhivska škatla.
95 V letu 1998 je imel Arhiv RS sledeče pridobitve arhivskega gradiva: 53 fondov in zbirk, to je 785 tekočih metrov 
gradiva, 520 filmov (naslovov), 64 videoposnetkov (naslovov), 500 fotografij, 2077 kolutov mikrofilmov (Letno 
poročilo ARS za 1998).
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Zaključek:
Dostop do arhivskega gradiva in dostop do informacij v dokumentarnem gradivu je 

predmet arhivske stroke (za arhivsko gradivo) in predmet normativnih regulativ vsake države, ki 
urejajo področje dostopnosti in nedostopnosti do uradnih dokumentov zaradi varovanja 
nacionalnih državnih interesov. Na polju dostopnosti in nedostopnosti se srečuje dvoje 
nasprotujočih si mehanizmov, ki vsak iz svojega vidika utemeljuje svoj ZAKAJ. Prvo je načelo 
omogočanja čim večje dostopnosti in informiranosti državljanov, drugo je načelo nujnosti 
varovanja in nedostopnosti podatkov državno-nacionalnega pomena. Obe načeli se srečujeta ne 
samo v arhivskih organizacijah, pač pa tudi v samih državnoadministrativnih organih, že pred 
prihodom gradiva v arhiv.

V zadnjih letih smo priča sprejemanja priporočil in napotkov s strani Evropske unije o 
zagotavljanju dostopa do arhivskega gradiva in do informacij, ki so z vidika arhivov v večji meri 
»deklarativnega značaja«. Namreč, arhivske ustanove so že s svojim statusom (public records = 
javni arhivi) zavezane k zagotavljanju čim večjega dostopa za uporabnike arhivskega gradiva. Na 
drugi strani pa je treba predpise, ki omejujejo dostop iz različnih utemeljenih razlogov - osebnih 
podatkov ali državno-nacionalnih interesov - vsakodnevno izvajati v praksi.
Povečevanje in zagotavljanje dostopnosti arhivskega gradiva je treba gledati ne samo iz 
normativnega vidika, pač pa predvsem iz vidika konkretnih pogojev in izboljšav, ki omogočajo 
večji dostop in uporabnost - gre za izdelovanje pripomočkov, različnih kopij na novih nosilcih, 
gre za strokovno obdelavo gradiva, za pridobivanje novih vrst in vsebin gradiva, za širjenje 
informacij o gradivu prek novih medijev ipd. Samo na ta način lahko konkretno omogočamo 
VEČJI OBSEG DOSTOPA. Priporočila in deklaracije o večjem dostopu so normativno potrebne, 
ker je potrebno zagotovilo za kontinuirano izvajanje temeljne funkcije arhivov, vendar ne morejo 
bistveno vplivati na zmanjševanje omejitev dostopa in varovanja občutljivih podatkov, ki so v 
vsakem primeru in v vsaki državi nujno potrebna. Z novimi razmerji, ki nastajajo z uporabo 
informacijske tehnologije na vseh področjih življenja in dela, je izvajanje opisanih »pravic in 
omejitev« otežkočeno oziroma se lahko hitreje in pogosteje pojavljajo napake, ki rušijo 
ravnotežje zaupanja na eni ali drugi strani. Iz tega razloga sem mnenja, da v novih pogojih dela 
arhivov in administrativnih oddelkov državnih organov ne bodo zadoščali le normativni 
predpisi, ki sedaj uravnavajo to ravnovesje, pač pa bo potrebna znotraj arhivske stroke večja 
prisotnost jurističnega znanja oz. juristično angažiranje v sodelovanju z arhivskimi strokovnjaki. 
Samo na tak multidisciplinaren način, skupaj z informatiko, se lahko ugotavljajo nove nevarnosti 
in problemi, katerih omejitev lahko dosežemo z normativno regulacijo.
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5 JAVNOST IN VODENJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI V 
ARHIVSKI ORGANIZACIJI

5.1 Arhivi in javnost

Slovenska arhivistična stroka je sprejela evropsko modernizirani Zakon o arhivskem 
gradivu in arhivih (ŽAGA, Ur.l. RS, št. 20/1997) - v praksi njegovega izvajanja pa se srečuje s 
pojmi javnega in zasebnega, ki so postali aktualni tudi v stališčih evropskih in ameriških 
arhivskih kolegov. Ob tem se poraja vprašanje, ali so arhivi organizacijsko, strukturno in 
kadrovsko razvojno usmerjeni v izpolnjevanje sodobnih zahtev vsestranske informiranosti 
državljanov, hkrati pa ali upoštevajo javno mnenje in varovanje javnih ter zasebnih interesov.

Arhivi posegajo na področje javnega in zasebnega s celoto arhivskega gradiva, ki ga 
hranijo, z njegovo javno uporabo, kot tudi s postopki stalnega pridobivanja arhivskega 
gradiva v arhiv, ki ima lahko ne samo javno ali zasebno lastništvo, pač pa znotraj obeh 
lastniških kategorij tudi javni ali zasebni vsebinski pomen. Arhive zavezujejo, poleg 
arhivskega zakona in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. RS, št. 80/1999), tudi 
ustavna določila, predvsem 21. člen Ustave RS, ki določa varstvo človekove osebnosti in 
dostojanstva, kar pomeni tudi varstvo intimne in zasebne sfere posameznika in 35. člen varstva 
pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (Ustava RS, 1991). Ti členi Ustave obvezujejo tudi 
državne organe, kjer človek postane objekt državnega ravnanja in ne več enakopraven subjekt. Z 
Ustavo zagotavlja družba posamezniku okolje, v katerem se realizira nedotakljivost njegove 
zasebnosti (stanovanja, pisem, osebnih podatkov) (Šinkovec 1997, 29). Z ustavnim členom 
(39.člen), ki določa svobodo izražanja pa ima "..vsakdo pravico dobiti informacijo javnega 
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon" 
(Ustava RS, 1991). Kako se to odraža v arhivskem gradivu?
Vrednost arhivskega gradiva pred njegovim prihodom v arhiv lahko opredelimo glede na 
informacijo, ki jo prinaša bodisi z vsebino ali tudi z zunanjo obliko. »Produkcijo« 
dokumentarnega gradiva v institucijah lahko razdelimo v tri kategorije glede na vsebino, ki jo 
odražajo in glede na količino določene vrste gradiva. Nastanek arhivskega gradiva v institucijah 
bi lahko ponazorili s piramidalno zgradbo (Peterson 1997):

Shema 8: Kategorije arhivskega gradiva pri ustvarjalcu glede na funkcionalno strukturo
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Tvorbo arhivskega gradiva v institucijah ob nastanku lahko razdelimo v tri kategorije: 1.) 
politika, 2.) program, 3.) operativno poslovanje ("Policy, Program, Housekeeping"). To naj bi 
pomenilo: - politika: dokumentarno gradivo kot osnova politike delovanja organa,

- program: dokumentarno gradivo kot izvajanje programskih konceptov,
- operativno poslovanje: dokumentarno gradivo operativnega delovanja organa 

(administrativna dokumentacija manjšega vsebinskega pomena).

Ob upoštevanju piramidalne zgradbe to pomeni, da je količinsko najmanjša, vendar vsebinsko 
najpomembnejša prva kategorija gradiva »politika«, ki ima skoraj v celoti značilnosti arhivskega 
gradiva. Druga kategorija »program« je količinsko nekoliko obsežnejša, vendar ima še vedno 
velik procent arhivskega gradiva. Tretja kategorija "operativno poslovanje" (»Housekeeping«) je 
najobsežnejša kategorija dokumentarnega gradiva, ki pa ima vsebinsko najmanj pomemben 
značaj oziroma je v tej kategoriji najmanj arhivskega gradiva. S postopkom valorizacije gradiva 
določamo:
- primarno vrednost (administrativno, fiskalno, legalno),
- sekundarno vrednost: 1.) dokazno ("evidental"), 2.) informativno in 3.) celovito vrednost 

originala ("intinsic value") (Schellenberg, 1956).
Ob tem moramo z valorizacijo pokrivati tudi vse potrebe ustvaijalca gradiva in potrebe drugih 
organov in institucij. Tu lahko naletimo na arhivsko etično načelo hrambe kompletiranega 

arhivskega gradiva (Code of Ethics 1996, člen 1), ker uničenje določenih delov arhivskega 
gradiva s strani ustvarjalca lahko pomeni tudi namerno selekcijo; enako velja za namerno 
ali nenamerno "neustvarjanje" določene dokumentacije neke dejavnosti organa (Miller 
1997). Zato lahko govorimo tudi o potrebi po tem, da so kriteriji za valorizacijo arhivskega 
gradiva odprti za javnost. Lahko govorimo celo o tem, da naj bi odbrano arhivsko gradivo 
institucij v celoti pokrivalo "javni interes" in dalo vpogled v delovanje organa v njegovi javni 
sferi. Obstojanje arhivskega gradiva kot dokaz neke dejavnosti ni absolutno, kajti "Informacija ni 
dogodek sam, niti ni odnos med njima naravno dan. Vsakemu dogodku ne pripada informacija; 
vsaki informaciji "pripada" dogodek, vendar nista identična." (Splichal 1981, 31)

Na številnih ravneh, na katerih potekajo komunikacije v globalni družbi (Vreg 1990, 33- 
34), lahko izpostavim za arhiv v vlogi komunikatorja predvsem štiri ravni:
- institucionalna raven (ali organizacijska): vertikalno in horizontalno komuniciranje arhivskih 

podatkov z državnoupravnimi strukturami in drugimi zasebno in javnopravnimi osebami,
- raven množičnega komuniciranja (uporaba informacij preko sredstev množičnega 

komuniciranja),
- kategorialna raven (posebne interesne javnosti in socialne kategorije z uporabo informacij za 

uveljavljanje svojih interesov in potreb),
- medosebna raven (izmenjava informacij osebnostne narave v neformalnih skupinah, npr. 

družinah: izdelava rodovnikov, osebni raziskovalni interesi).
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5.1.1 Sfera javnosti in mesto arhivov v njej

Ob posameznih kategorijah pojma javnosti (Splichal 1994, 10-13) lahko trdim, da arhiv z 
množico podatkov raznovrstnih ustvarjalcev arhivskega gradiva v fondih posega na mnoga 

področja javne sfere:

I. Javnost kot socialna kategorija (kot družbeni akter, subjekt v odnosu do nekega 
dogajanja). Arhiv s hrambo določenih kategorij podatkov lahko omogoči vpogled v način 
delovanja in odločanja javnopravnih oseb - v primeru državnega arhiva tudi državne 
administracije, kar nedvomno lahko pomeni osnovo za vzpostavitev določenega odnosa, stališča 
državljanov do nekega obdobja v preteklosti in izhajajoč iz preteklosti tudi do sedanjega 
dogajanja. Arhiv z množico gradiva in informacij, ki jih hrani, nosi odgovornost do družbenega 
subjekta. Vprašanje, ki se poraja, je: ali arhiv v procesu opravljanja svoje dejavnosti zadosti 
potrebam socialne kategorije oz. izpolni njene interese. Arhiv namreč s posredovanjem 
informacij lahko rešuje odločilna vprašanja, ki zadevajo posameznika ali pa tudi širše neko 
generacijo ali širšo kategorijo ljudi.96 Arhiv pa je v širšem pomenu lahko tudi družbeni akter, saj 
je funkcija njegovega izvajanja edinstvena, ker jo je mogoče izvajati samo v arhivski instituciji in 
ne more biti prenesena na nobeno drugo institucijo.

II. Javno v pomenu specifičnega značaja neke dejavnosti ali prostora (javno/zasebno).
Temelji na konceptu: vlada ljudstva (z njegovim soglasjem), od ljudstva (prek njegovih 
predstavnikov), za ljudstvo (za njegovo skupno in obče dobro) - (govemment of the people, by 
the people, for the people)97 (Splichal 1997, 32):
a) Javno v pomenu obče dostopno ("of the people")
Kot sestavni del javne uprave mora zagotavljati dostopnost arhivskih fondov in zbirk za uporabo 
ne samo za znanstvenoraziskovalne namene, pač pa prvenstveno za zagotavljanje upravnih 
potreb tako državnoupravni strukturi kot tudi posameznikom ob izkazovanju njihovih 
zasebnopravnih interesov.
Zasebna sfera ima v arhivu posebno mesto, predvsem pri varstvu osebnih podatkov 
posameznikov, ki je predpisana z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 8/1990, št. 
9/1991 in št. 59/1999), kot tudi z arhivskim gradivom zasebnega izvora, kjer se arhiv ob 
prevzemu privatnega fonda obvezuje na ohranjanje zapore in nedostopnost gradiva na pogodbeni 
osnovi. Pojem zasebnosti je širši pojem in zajema informacije privatne narave, ki pa imajo lahko 
različen kriterij določanja zasebnosti glede na dotični subjekt - poznamo privatne osebnosti, 
populame-medijske osebnosti in uradne javne (vladne) osebnosti (Peterson 1992a, 36). Kljub 
temu, da je pri nekaterih javnih osebnostih sfera zasebnosti manj varovana, je posredovanje

96 Na primer: uradni podatki za denacionalizacijske postopke in podatki za pridobitev odškodnine vojnih 
oškodovancev.
97 Povzete besede iz govora Abrahama Lincolna: "That this nation, under God, shall have a new birth of ffeedom; 
and that govemment of the people, by the people, and for the people shall not parish from the earth"; Gettysburg 
Adress (1863).
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določenih informacij upravičeno le, če gre za prevladovanje "javnega interesa" (Šinkovec 1997, 
3D-

Hkrati v arhivih poznamo pojem zasebnega arhivskega gradiva, ki je v zasebni lasti. 
Dolžnosti zasebnih lastnikov arhivskega gradiva pa enako določa ŽAGA. Med kategorije 
zasebnega arhivskega gradiva sodi tudi gradivo verskih skupnosti. Nasprotje odjavnega in obče 
dostopnega prestavlja tudi kategorija gradiva javnopravnih oseb, ki ob svojem nastanku ni bil 
namenjen javnosti, kjer gre za varovanje poslovne skrivnosti ali državne tajnosti, določene s 
strani ustvarjalca gradiva ob vnaprej določenih pogojih predaje arhivskega gradiva v arhiv.
b) Javno v pomenu splošnega ali posebej državnega pomena: država kot javna oblast ("for 
the people")
"V klasičnem modelu liberalne meščanske javnosti predstavlja meja med državo in civilno 
družbo mejo med javno sfero (javno oblast, poosebljeno v državi) in zasebnim področjem, ki ga 
tvorita zasebna sfera in javnost zasebnih ljudi." (Spichal 1994, 13) Odraz institucionalizirane 
politične moči je kot trajni zapis nekega obdobja shranjen v dokumentacijskem gradivu 
administrativnih organov državne strukture. Reševanje skupnih občih interesov, vzpostavitev 
državne suverenosti in njene javne oblasti so vedno prisotni v dokaznem originalnem gradivu ne 
glede na obdobje zgodovinskega razvoja - torej v vsakem zgodovinskem obdobju, in ne glede na 
vrsto države. Če v civilni družbi govorimo o ločitvi med zasebno in javno sfero kot o ločnici med 
državo in civilno družbo, potem se kot nasprotje javnemu, v splošnem ali posebej državnem 
pomenu, postavi zasebno in ga v originalnem dokumentacijskem gradivu najdemo kot dokaz 
dejavnosti predvsem za gospodarsko področje in druge oblike medosebnih odnosov, ki so izven 
državnega nadzora. "V postindustrijskih družbah pa prihaja do bistvenega premika meje med 
javno in zasebno sfero oz. državo in civilno družbo kot nasprotjem države in ekonomije" 
(Splichal, 1994/13).
c) Pomen javnega v pomenu ustvarjenega v javnosti: to je proizvod javnosti - kar se dogaja in 
nastane v javnosti ("by the people")
Tudi tu lahko govorimo o dejavniku arhiva, saj arhivsko gradivo, ki je ob svojem nastanku bilo 
namenjeno javnosti (javne sodbe v sodnih postopkih, obvestila za javnost, objava določenih 
podatkov, ipd.), nima nobenih omejitev uporabe, ne glede na to, kdo jih želi uporabiti in za 
kakšne namene. Medtem ko se gradivo, ki ni bilo namenjeno javnosti, lahko izjemoma uporablja 
v znanstvene namene s posebnim dovoljenjem (glej poglavje 6.1.).

III. Javnost kot področje družbenega življenja: načelo javnosti-publicitete
Tuje arhiv kot dejavnik prisoten ne samo s posredovanjem arhivskega gradiva, ki se uporablja za 
znanstvenoraziskovalne projekte, ki se tudi objavljajo, pač pa ima kot specifična stroka tudi 
svojo publicistično dejavnost. Sem lahko prištevamo: strokovno revijo ARHIVI, publikacijo za 
objavo ponatisnjenega originalnega arhivskega gradiva s komentarjem VIRI in objavo številnih 
zgodovinsko-arhivističnih študij ter administrativnoupravnih priročnikov. Ne moremo zanemariti 
tudi vloge arhiva v javnem diskurzu o organizaciji javne uprave.
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JV. Področje javnosti kot javno mnenje:

Javno mnenje ne pomeni realno obstoječe enote in tudi ne agregat individualnih mnenj, pač pa 
lahko govorimo o množičnih mnenjih (Splichal 1994, 11). Odnos do arhivske dejavnosti je 
ovrednoten glede na delovanje arhivske stroke v specifičnem položaju. Arhiv ima vmesno 
pozicijo med državno javnoupravno strukturo, katere sestavni del je, in na drugi strani pozicijo 
javne ustanove98, ki je ob svojem nastanku namenjena demokratičnemu vpogledu v delovanje 
državnih struktur, kot tudi drugih zasebnopravnih subjektov. Odprtost in dostopnost za 
posameznike in organizacije do arhivskega gradiva šele omogoča nastanek javnega mnenja do te 
dejavnosti. Kar pomeni, da ob zaprtem arhivu ni ustvarjenega mnenja niti do dejavnosti arhivov, 
niti do hranjenih arhivskih fondov. "Kriterij javnosti je dostopnost: prostorska, časovna, 
finančna, izobrazbena." (Splichal 1981, 93)

5.1.2 Posameznik v odnosu do javne informacije

Arhivski kolegi v ZDA pogosteje govorijo o pomenu javnih arhivov "public records" in 
njihovi osnovni funkciji - namenjenost najširši javnosti, vključno z možnostjo oblikovanja 
stališč do delujoče vlade v demokratičnem sistemu (Weldon 1983, 125). Zavedajo pa se tudi 
problema pomanjkanja temeljne izobrazbe potencialnih in bodočih uporabnikov arhivov, kar je 
predpogoj za kakršno koli iskanje podatkov v arhivskih fondih. Vprašanje, ki se postavlja je, na 
kakšen način zagotoviti dostopnost informacije tej vrsti populacije - s slikovnimi, računalniškimi 
prikazi, dodatne usluge čitalniških služb ipd. (Peterson 1992b, 415-416). Ne glede na nizko raven 
usposobljenosti uporabnikov arhivskega gradiva v najširšem javnem smislu (problem pisav, 
strokovnega jezika, tujih jezikov, poznavanja državnoupravnih struktur ipd.), pa se na drugi 
strani pojavlja vedno večja potreba po informacijah, ki se nahajajo v arhivih za uveljavljanje 
različnih zasebnopravnih interesov (Peterson 1992b, 415-416). Če se ustavim pri jezikovnih 
zaprekah, se te pojavijo, ko imata govorec (zapis informacije) in poslušalec (uporabnik) različne 
zaloge jezikovnih znakov (strokovni jeziki, stereotipi, fraze, posebni jeziki) (Vreg 1990, 30). 
Vsiljuje se vprašanje, na kakšen način čim večjemu delu populacije zagotoviti pravico do javne 
informacije in njene uporabe v zasebnem ali širšem javnem interesu. Ali lahko sklepamo, da 
bo arhiv kot vrsta "banke podatkov" v informacijski družbi, tako kot nekateri mediji, imel 
omejeno dostopnost glede na izobrazbeno strukturo; v primeru uporabe podatkov o arhivu preko 
interneta pa omejenost tudi glede finančnih zmožnosti posameznika.

Za posameznika v širšem družbenem kontekstu pomeni informacija: "...sekundami 
preneseni pomen latinske besede informatio (izobrazba). V vsakdanji govorici govorimo o (ne) 
dostopni, (ne) koristni informaciji za odločanje. S temi atributi merimo na subjekte, ki obdelujejo 
ali uporabljajo informacijo" (Splichal 1981, 27). Kar pomeni, da bi za dosledno izvajanje 
funkcije javnosti arhivov morali posamezniku zagotoviti to, kar naj bi zanj informacija bila: 
"uporabna vrednost za subjekt, tj. s stopnjo povečanja vedenja in zmanjšanja negotovosti 
subjekta v procesu obvladovanja situacije v okolju" (Splichal 1981, 28). Za zagotavljanje takih

98 V anglosaksonski terminologiji je arhiv imenovan "public records office".
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zahtev posameznika do arhiva to ne pomeni samo posredovanje, razumevanje in pravilne 
uporabe informacije, pač pa tudi svetovanje pri iskanju dodatnih informacij.

Povsem drugačne spremembe na arhivskem področju v času informacijske družbe 
srečamo pri uporabi gradiva s strani "strokovne javnosti" (raziskovalci iz institucij), kjer je že 
splošna praksa uvajanja kibernetične lahkosti dostopnih podatkov v drugih medijih (Peterson 
I992b, 417). Kategorija obiskovalcev in uporabnikov arhivskega gradiva, ki predstavlja najvišji 
izobrazbeni nivo in profesionalne raziskovalce, si želi čim več možnosti za medijsko 
posredovanje informacij. Vodnike in inventarje na spletnih straneh, če je mogoče tudi do nivoja 
dokumenta, s skeniranimi posameznimi primerki. Vendar se pri dokumentu v elektronskem 
okolju pojavi problem avtentičnosti in dokazljivosti arhivskega gradiva (v poglavju 3.3.3).

5.1.3 Informacijske potrebe in smer razvoja javnega arhivskega poklica

Ob vedno večji produkciji dokumentarnega gradiva, ki je občutna po II. svetovni vojni, se 
pred poklic arhivista postavljajo tudi specifične naloge, kot je ugotavljanje informacijskih potreb 
tako v širši javnosti kot tudi v državni strukturi - potreb javnopravnih oseb in njihovo 
zagotavljanje. V tem kontekstu pa je tudi postavljen pomen arhivske institucije in njene 
dejavnosti vzporedno z drugimi državnimi institucijami in doseganje "svoje vrednosti" v 
državnem proračunu (Brichford 1967, 565). V slovenski arhivski stroki ta vprašanja niso toliko 
evidentna kot v ZDA, kjer je delovanje vsakega organa vrednoteno "skozi dolar". Zato je pisec 
članka z naslovom "Obveščanje vlade o njenih arhivih" (Informing the Government Abouth Its 
Archives) (Brichford 1967, 565), imel povsem praktičen namen - kako zagotavljati arhivskim 
ustanovam javne finance, ki so nedvomno prvi pogoj za izboljšavo dostopnosti in dosledno 
izvajanje javne funkcije arhivov.

Zaradi širine dejavnosti različnih državnoadministrativnih organov" je posvetovanje s 
strokovnjaki v določeni dejavnosti nujno za uspešno ohranitev podatkov in ustrezno zaščito 
posebnih podatkov pred uporabo. S hitrim razvojem informacijske tehnologije prehajamo v 
poslovanje z "elektronskim arhivskim gradivom", ki bo ustvarjalcem omogočalo lažje 
poslovanje. Za arhiviste pa bo prestavljalo problem operiranja zaradi valorizacijskih postopkov 
in tehničnih izvedb. Tako se kaže potreba po dodatnih funkcionalnih znanjih, če bomo želeli še 
naprej v skladu z lastno zakonodajo kvalitetno opravljati obojestransko funkcijo arhivov: kot 
sestavni del državne uprave in kot javni zavod, namenjen javnosti. Prav tako bo v bodočnosti več 
arhivistične pozornosti namenjene vzpostavljanju ravnotežja med zagotavljanjem zasebnosti - 
kot individualnih pravic in med omogočanjem čim širšega dostopa za uporabo gradiva. Svoboda 
raziskovanja in pravica do zasebnosti sta dva nasprotujoča si koncepta in vprašanje, ki se tu 
pojavlja, je, ali je arhiv dovolj pristojen za taka odločanja in ali ni moralna pozicija, ki se zahteva 
od arhivov v bistvu vprašanje za celotno družbo. Zato se pisec članka Arhivi o ljudeh, od ljudi, 
za ljudi (Archives of the people, by the people, for the people) vprašuje, ali ne bi v demokratični 
družbi morala biti razprava o selekciji in dostopu arhivskega gradiva javna in predmet potrditve

99 Arhiv RS prevzema gradivo vseh ministrstev in organov v sestavi.
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in nadzora javnosti (by the people) (Ketelaar, 1992). Merila za take odločitve naj torej ne bi bila 
le arhivska ali pravna stroka, kajti če ne moremo javno diskutirati o moralnih argumentih za 
zaprtje gradiva, potem lahko govorimo o "arhivih ne za ljudi, pač pa proti ljudem" (arhives not 
for the people, but against the people) (Ketelaar, 1992). Celotna misel Erica Ketelaar-ja je: 
"Arhivi niso le sredstvo vlade, niti niso samo viri za zgodovinske raziskave: dostop do javnih 
arhivov daje ljudem možnost za izvajanje njihovih pravic in za nadzor njihove vlade, njenih 
uspehov in neuspehov." (Ketelaar, 1992)

5.2 Pravica do komuniciranja državljanov kot pogoj za uspešno delovanje 
državnih struktur

5.2.1 Pravica do komuniciranja državljanov

Pojem pravica do komuniciranja se pojavi v 70-ih letih (Jean D'Arcy), v kateri je 
opredeljena kot njena bistvena razsežnost "pravica poslušati in biti slišan, obveščati in biti 
obveščen"100 (Splichal 1997, 361). Pravica do komuniciranja presega klasično svobodo tiska inje 
tudi v jedru mednarodnih razprav o demokratizaciji komuniciranja. "Udejanjanje pravice do 
komuniciranja je zaželjeni cilj za demokratično družbo" (prav tam). Poudarjanje te pravice in 
priprava sredstev za njeno realizacijo oz. vsaj poskus približanja realizaciji, je viden v večjih 
nadnacionalnih sistemih informiranja. Tu mislim na poskuse znotraj Evropske unije. V 
slovenskem prostoru komuniciranja s sfero javnosti še ni razvita praksa, niti polna zavest o 
potrebnosti zagotavljanja državljanom njihovo pravico do komuniciranja, še manj, da bi rezultate 
tovrstnih komunikacijskih izvajanj z državljani uporabili v programsko usmerjanje posameznih 
državnih organizacij. Zato sem prizadevanja v tej smeri poiskala v nadnacionalni skupnosti 
Evropske unije, torej v »bolj razvitem in demokratičnem zahodu«.

Dokument Zelena knjiga o javnem informacijskem sektoiju v informacijski družbi 
("Green paper on public sector information in the information society")101 je dne 25.5.1999 izdala 
Evropska komisija v Bruslju z namenom, da bi zagotovila pravico do informiranosti: »Zelena 
knjiga govori o tem, kako se informacije zbirajo pri vladnih organih in drugih javnih ustanovah 
in se lahko uporabljajo za zagotavljanje večjih ugodnosti za državljane in vodenje poslov v 
Evropi«.102 V tovrstnih poskusih funkcioniranja "elektronske vlade" ne gre toliko za možnost 
pravice do objave mnenj državljanov, kot ene temeljnih pravic pravice do komuniciranja, pač pa 
je večji poudarek na enakopravnem informiranju vseh državljanov in možnosti koriščenja 
tovrstnih informacij v osebne ali poslovno-ekonomske namene. Ob tem ni izključena "učinkovita 
participacija evropskih državljanov pri izgradnji Evropske unije". Menim pa, da so sredstva

100 Temeljni kamni pravice do komuniciranja zajamajo: 1.) pravico do objave mnenja v množičnih medijih, kot 
razširitev tradicionalne svobode mišljenja in izražanja in kot pravico, komplementarno pravici biti informiran, 2.) 
pravico do sodelovanja pri upravljanju komunikacijskih organizacij, 3.) pravico do svobodnega združevanja in 
medsebojnega povezovanja za uresničevanje individualnih skupnih interesov, 4.) enakopravnost državljanov v 
pravicah in dolžnostih ne glede na njihov socialni položaj in porazdelitev materialnega bogastva (Splichal 1997, 
362).
101 Green paper on Public Sector Information in the Information Society, 1999
http://www.codris.lu/econtent/green_paper.htm
102 Press release, Brussels, 20.1.1999, - html. naslov, prav tam.
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tovrstne realizacije premalo učinkovita (interaktivna komunikacija) in gre zato bolj za formalno 
zagotavljanje "pravice do komuniciranja". Tu je poudarek na enem od štirih temeljnih kamnov 
tovrstne pravice: "enakopravnosti državljanov v pravicah in dolžnostih ne glede na njihov 
socialni položaj in porazdelitev materialnega bogastva" (Splichal 1997, 362). Realna pa je misel, 
da "sedanji procesi evropeizacije z visoko stopnjo birokratizacije oz. vladavino političnih elit 
sprožajo dvome o dejanski možnosti nedržavne, kozmopolitske in participativne demokracije" 
(Splichal 1997, 344).

Ne glede na dejanske možnosti realizacije tovrstnih pravic je veliko vsebinskih 
poudarkov različnih strok, ki svoje raziskovalne interese utemeljujejo na pravici do 
komuniciranja. Tuje tudi arhivsko strokovno področje, kije z vdorom informacijske tehnologije 
pričelo razmišljati o vprašanjih, ki daleč presegajo arhivsko stroko. Za ilustracijo lahko navedem 
glavne tematike sekcij na posvetovanju DLM Forum’99, Bruselj103, s krovnim naslovom 
Evropski državljani in digitalna informacija: Spomin informacijske družbe104:
- Ustvarjanje, hramba in dostop do digitalne informacije: ekonomski in funkcionalni vidiki,
- Spomin informacijske družbe: politični in pravni vidiki,
- Širitev digitalne informacije k evropskim državljanom: družbeni vidiki.

Iz navedenega sklepam, da so "ekonomski in funkcionalni aspekti, politični in pravni aspekti ter 
družbeni aspekti" digitalne informacije kategorije, ki daleč presegajo arhivsko stroko. Razvidno 
je prizadevanje za enakopravno informiranje državljanov, ni pa še govora o interaktivnem 
komuniciranju ali celo o "virtualnem vladanju". Lahko rečem, da tovrstna prizadevanja izhajajo 
iz vedno bolj aktualnih pravic državljanov v civilni družbi: "za institucionalni obstoj polno 
razvite civilna družbe sta najbolj temeljni dve vrsti pravic - tiste, ki zagotavljajo integriteto, 
avtonomijo in osebnost posameznika ter tiste, ki zadevajo svobodno komuniciranje" (Cohen in 
Arato, v Splichal 1997, 336).

Na različnih področjih dela se danes pojavlja zavedanje, kaj pomeni informacija, ki je 
javno dostopna, ki je uporabna za različne namene ali na katero je mogoče celo vplivati in jo 
spreminjati - oz. vplivati na nek potek dogajanja, ki sproži novo informacijo. Kot sredstva za 
pretok informacij so tu izpostavljeni množični mediji (tudi interkativni) in njihova vloga pri 
izvajanju "storitev"105 za posameznike in družbene skupine. Omejila se bom na množične medije, 
katerih vsebino oblikujejo organizacije same - predstavitve na spletnih straneh, informativne 
tiskane publikacije in e-mail list-serverji, ki redno obveščajo svoje naslovnike (v državah 
članicah EU in članicah v pridruževanju). Tovrstni komunikativni kanali obširno objavljajo 
sklepe, deklaracije in sprejete smernice, temelječe tudi na "pravici do komuniciranja" s 
prepričanjem, da lahko nudijo evropskim državljanom "storitve", z namenom, da jih bodo tudi 
uporabili. V kakšne namene je mogoče uporabiti sistematično pripravljene informacije in kako je

DLM je okrajšava za Données lisibles par machine (Machine-readable data) - to je multidisciplinaren forum, ki 
gaje organizirala Evropska komisija (Direktorat za informacijsko družbo) že dvakrat, v letu 1996 in 1999. Več o 
tem: http: europa.eu.int/ISPO/dlm

4 European Citizens and Elektronie Information: The Memory of the Infomation Society, DLM Forum'99, 
Elektronie Records, Bruselj 18-19.10.1999, v organizaciji European Commission (zbornik referatov).
105 "Posamezniki in skupine potrebujejo medijske storitve za zadovoljevanje vrste potreb in interesov, ki zadevajo 
ozko neposredno okolje, kot širše javne probleme, v odnosu do katerih se oblikuje javno mnenje. Z njihovo 
pomočjo: L) povečujejo svojo gotovost, 2.) preverjajo družbeno dejanskost, 3.) ugotavljajo, kakšno je mnenjsko 
ozračje v družbi" (Splichal 1997, 338).
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mogoče demokratično participirati v odločanju tako velike skupnosti, kot je EU - mislim, da se 
te možnosti še niso razvile v polni meri. Ravno zato so potrebni podobni dokumenti, kot so 
"Green paper, 1997 in 1999"106 in "White paper"107, ki definirajo javno uporabo informacij in 
usmerjajo potencial uporabe tovrstnih informacij. Možnosti uporabe pa kažejo, da se v sferi 
pretoka informacij združujeta dve področji: politično in ekonomsko. »Sferi "na drugi strani 
javnosti" vodita različni načeli: politično sfero z državo načelo maksimiranja moči, ekonomsko 
sfero pa načelo maksimiranja dobička. Obe načeli se srečujeta v komunikacijski sferi....« 
(Splichal 1997, 352). To je razvidno iz nekaterih vsebinskih sklopov dokumenta Zelena knjiga o 
javnem informacijskem sektorju v informacijski družbi ("Green paper, on public sector 
information, 1999")108:
- Zakaj je informacija javnega sektorja ključni vir za Evropo? (Pomembnost dostopa za 

evropske državljane. Izkoriščanje prednosti pravic evropskih državljanov),
- Udeležba v evropskem integracijskem procesu,
- Javno informacijski sektor: priložnosti za ekonomsko rast in zaposlitev (zakaj je dostop do 

informacije javnega sektorja pomemben za posle),
- Bistvena vprašanja, povezana z dostopom in izkoriščanjem informacij javnega sektoija,
- Trenutna situacija v državah članicah glede zakonodaje in politike dostopa do informacij 

javnega sektorja.
Ustvarjalec informacij prikazuje potencial informiranja in uporabe kot splošen interes 
državljanov EU in kot njihov posebni ali osebni ter ekonomski interes. Ne glede na 
"visokoleteče" možnosti koriščenja "javno-informacijskega sektoija" in poudarjanja pravic 
evropskih državljanov do komuniciranja (informiranja, izražanja mnenj itd.) ne moremo 
zanemariti realnih dejstev, da zagotavljanje in poskusi realizacije tovrstnih pravic predstavljajo 
velik finančni izdatek, ki si ga vsaka nacionalna ali nadnacionalna skupnost težje ali lažje 
zamisli. To ne pomeni le zagotavljanje tehnološke opremljenosti, pač pa tudi aktiviranje visoko 
usposobljenih ljudi, ki pripravljajo tovrstne informacije ali jih prejemajo kot mnenja državljanov. 
Tovrstna razmišljanja seveda niso daleč od "Lippmnannove dokumentacijske mašinerije". 
Seveda pa z vse večjo kompleksnostjo družbe tudi "teledemokracija" ne razrešuje problema 
neposredne demokracije - ali "Lippmannov sindrom". Vse večja kompleksnost družbe, 
pluralizacija interesov in izjemno povečanje količine informacij, potrebnih za učinkovito 
upravljanje in nadzorovanje okolja sploh in posebej države (Splichal, 1997/347), so tiste 
specifike, ki kljub podržavljanju družbe in podružbljanju države ne morejo preseči praktičnih 
ovir za možno demokratično soodločanje oz. vplivanje javnega mnenja na končne odločitve ali 
vsaj na proces odločanja v državnih strukturah.

106 Green paper, 1997, on Convergence of telecomunications, Media and Information Technology Sector and the 
Implications for Regulation Towards an Information Society Approach; Green paper, 1999 - glej opombo 101.
107 »Green paper« je dokument, ki ga izdaja Evropska komisija, kot osnovo za tvorno javno diskusijo držav članic in 
članic, ki so v pridružitvenih postopkih, za konkretno strokovno področje ter je njegov namen zbirati predloge in 
rešitve za skupno enotno zastavitev priporočil članicam za to področje (torej ni obvezujoč). »White paper« je 
dokument, ki običajno sledi dokumentu »Green paper« in vsebuje priporočila za delovanje skupnosti na nekem 
specifičnem področju. Za njim sledi sprejem evropske zakonodaje za določeno specifično področje kot rezultat 
predhodnih postopkov inje za članice ter bodoče članice obvezujoč.
108 Green paper, 1999, isto, glej opombo 101.
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5.2.2 Konsenz kot osnova za vpliv na institucije moči

Kljub problemom definiranja pojma javno mnenje (zaradi globalnih strukturnih 
sprememb javnosti) je mogoče postaviti splošno definicijo: "Javno mnenje je komunikacijski 
proces, v katerem si posamezniki in skupine prizadevajo doseči konsenz o spornih javnih 
zadevah z namenom, da bi vplivali na delovanje institucij oblasti." (Splichal 1997, 4)
Če izhajam iz pravice do komuniciranja, se postavi vprašanje, ali obstaja »verižna reakcija« med 
pravico do komuniciranja, konsenzom in vplivom na institucije moči. To lahko teoretično 
predpostavljam, praktično pa lahko izhajam le iz obstoječe (slovenske) stvarnosti. V slovenski 
Ustavi (39. člen) je določeno, da »ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za 
katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon« (Ustava RS, 
1991). Pravica do informiranosti in obveščenosti je torej zagotovljena. Vendar enostransko 
obveščanje o dogajanju znotraj državnih struktur ni zadostno za vpliv na institucije moči oz. za 
programsko prilagajanje v skladu s konsenzom in interesi državljanov. Informiranje pa je 
predpogoj za začetek tvorbe konsenza med institucijami moči in javnostjo. Javnost informacije je 
lahko v določenih primerih tudi dvoumna. Arhivske ustanove poznajo vse države (demokratične 
ali totalitarne), število tovrstnih ustanov pa je odvisno od velikosti države in njene stopnje 
razvitosti. V primeru arhivov imamo »dvoje vrst javnosti institucije«, ki naj bi jo ustanova 
zagotavljala v odnosu do državljanov:
-javno delovanje institucije, ki ima javni značaj, kar dokazuje že z nazivom: obveščanje o 

poslovanju, dogodkih, spremembah, kar se običajno zagotavlja z delovanjem službe za odnose 
z javnostmi,

-javnost samega arhivskega gradiva, ki ga hrani. To je bistvo arhivske dejavnosti (ob 
upoštevanju zakonskih omejitev in regulativ).

Če pravico do komuniciranja državljanov postavim v arhivsko okolje, ugotovim, da ni enostavno 
zagotavljati tovrstne pravice iz povsem praktičnih razlogov - tudi če zanemarim dejstvo, da je 
zaradi specifičnosti področja stopnja pasivizacije v javnosti precej visoka. Interes za kakršna koli 
vplivanja na tovrstno »institucijo moči« je zelo majhen ali pa je prisoten le v tistem delu 
»posebnih javnosti«, ki imajo osebni ali poslovni interes za sodelovanje v celotnem postopku:
imeti in uporabiti pravico do komuniciranja---------► diskutabilno reševati skupne zadeve iz tega
področja------ * doseganje konsenza z ustanovo------ ► vpliv na delovanje konkretne institucije
moči. Ne gre za popolno odsotnost dialoga institucije z javnostjo, vendar na strani javnosti 
prevladuje sprejemanje obstoječega sistema delovanja ustanove (pojasnjevanja s strani 
institucije) in prilagajanje sistemu. To bi si upala trditi tudi za druge ustanove v sistemu državnih 
struktur - od lokalnih organov (z izjemo lokalne samouprave) do gospodarskih organizacij in 
združenj, kjer pa je še toliko bolj izražen osebno-ekonomski interes državljanov. Nekoliko boljše 
»ukvarjanje z javnostjo« se pojavi običajno ob kriznih situacijah, ki jih bolj ali manj uspešno, v 
interesu organizacije, rešujejo oddelki za odnose z javnostmi - vendar se ponavadi ukvarjajo le s 
tistim delom posebnih javnosti, kije v konfliktnem razmerju z organizacijo.
Pravica do komuniciranja pa je kompleksna pravica - predpostavlja kontinuiran sistem, ki bi 
omogočal njeno udejanjanje. Institucije moči naj bi torej ne samo nudile možnost kontinuiranega 
dialoga z državljani (seveda v idealnem smislu), pač pa tudi zagotavljale in ponujale možnost 
koriščenja njihove lastne (še ne državljanske) pravice do komuniciranja. Zavest o potrebnosti
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izvajanja te pravice naj bi izhajala iz institucij moči, z namenom izboljšanja javnosti- 
demokratičnosti svojega dela, in iz državljanov, ki bi se šele borili za udejanjanje te pravice. 
Interes za tvorno in ustvarjalno izboljšavo svojih programov in postopkov, bi torej bil 
institucijam moči motivacija za poskuse realizacije pravice do komuniciranja državljanov, 
problemi, ki se tu pojavijo, so: normativne narave, finančne narave in praktičnoizvedbene 
narave. Kako je sploh mogoče preseči naštete ovire, tu ni mogoče opisati, ker bi le-to zahtevalo 
analizo obstoječega stanja in možnosti razvoja vseh treh naštetih parametrov. Prav pa je, da kljub 
»idealizirani podobi« funkcioniranja pravice do komuniciranja, poznamo in iščemo poti 
nadaljnjega razvoja demokratizacije obstoječega sistema - demokracija se namreč ne konča z 
vzpostavitvijo »demokratičnega sistema«, pač pa so potrebne njegove tvorne izboljšave. V 
pravici do komuniciranja, ki se navezuje na tvorbo konsenza in vpliv na obstoječe institucije 
moči, vidim zgolj možnost za izboljšavo in doseganje uspešnosti delovanja državnih 
struktur.

5.2.3 Množični mediji kot sredstvo za izvajanje pravice do komuniciranja

Na celotno problematiko pravice do komuniciranja v navezavi na konsenz in na možnost 
vpliva na institucije moči, se navezujejo tudi vprašanja sredstev izvajanja tovrstne »verižne 
reakcije«. Poznana pa je manipulativna narava medijev, ki se kaže: v načinu posredovanja 
vsebin, izboru in poudarku pomembnosti vsebin - ali dnevni red (agenda setting). Vendar niso le 
mediji in njihova institucionalizacija odgovorni za tvorbo "agenda setting-a". Pri tvorbi dnevnih 
redov so mediji bolj "posredniki, ker (kadar) nastajajo v drugih sferah družbe (zlasti politični)" 
(Splichal, 1997, 14). To je tudi bistvo delovanja služb za odnose z javnostmi (predvsem v 
politični sferi) - so posredovalci informacij v interesu organizacije, ki jo predstavljajo. Parcialni 
interesi organizacije so še bolj izpostavljeni v ekonomski sferi. Zato so vprašljivi očitki o 
pristranskosti medijev pri oblikovanju dnevnega reda (agende setting-a), kajti lahko črpajo le 
obstoječi sistem "informacijskega servisiranja". Seveda pa vloga množičnih medijev ni povsem 
izključena v končnem oblikovanju vsebin in njihovih razvrstitev.
V ekspanzivnem razvoju komunikacijskih sredstev se na vprašanje funkcioniranja javnega 
mnenja in sfere javnosti navezujejo nove možnosti demokratičnega odločanja in povečana 
informiranost z novo tehnologijo. Različne oblike organizacij v vseh treh opisanih razsežnostih 
(gospodarstvo, politika, področje morale in etike - neprofitne organizacije, združenja, ipd.) 
uporabljajo tovrstno tehnologijo in nova znanja109 za vzpostavitev kontaktov s "sfero javnosti". 
Upravičeni pa so pomisleki o vsemogočni učinkovitosti tovrstnih ukrepov, ki bi lahko povečali 
"demokratičnost odločanja v državi". Delovanje medijev pogosto poteka zunaj meja 
demokratičnega nadzora, kar razkriva utopičnost predstav o "teledemokraciji" in 
"tehnologijah svobode" (Pool v Splichal 1997, 30).

V slovenskem kibernetskem prostoru še nimamo mnogo primerov, ki bi nudili možnosti 
interaktivnega sodelovanja državljanov ali potrošnikov. Več prizadevanj v tej smeri je opaziti v 
večjih sistemih, ki povezujejo države, narode in različne jezike - v Evropski uniji. V tako velikih 
in raznolikih razsežnostih običajna (nacionalna) sredstva demokratičnega komuniciranja ne

109 Med njimi tudi funkcioniranje oddelkov za odnose z javnostmi.
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zadostujejo, zato je vidno prizadevanje za vzpostavitev "elektronskega mostu, ki naj bi 
povezoval vse". Ponovno se bom zaustavila pri dokumentu "Green paper on public sector 
information in the information society, 1999"110, s katerim Evropska komisija zagotavlja pravico 
do informiranosti državljanov EU: »informacije, zbrane pri vladnih organih in drugih javnih 
ustanovah in se uporabljajo za zagotavljanje večjih ugodnosti za državljane in vodenje poslov v 
Evropi«111. Če zanemarim vsebino in pogledam le obliko dokumenta, operira s sledečimi pojmi: 
elektronska vlada, tele-administracija, informacija javnega sektorja, aktualno-pravočasna 
razprava o informaciji javnega sektorja, digitalni dostop za vse, evropska mrežna šola 
("electronic govemment, tele-administration, public sector information, a timely debate on public 
sector information, electomic access for all, The European Schoolnet") ipd. Prizadevanja v tej 
smeri so torej očitna. Mnenja pa sem, da ne gre govoriti o nesmisenosti tovrstnih poskusov 
delovanja demokracije, funkcioniranja javne sfere in informiranja, pač pa je to lahko še ena od 
oblik tovrstnega delovanja. Vendar ne more nadomestiti (ali celo prevladati) že uveljavljenih 
tradicionalnih oblik predstavniške demokracije. Podobno velja, da "kibernetsko informiranje" ne 
more nadomestiti klasičnih oblik pretoka informacij v javno sfero - publicistike in RTV- 
medijev, pač pa jo lahko kvečjemu dopolnjuje z interaktivnim pristopom.

Če torej pogledam celotno ponudbo medijskih storitev in njihove uporabe za realizacijo 
pravice do komuniciranja, slika ni ravno vzpodbudna. Obstajajo poskusi interaktivnega 
vzpostavljanja kontaktov z javnostjo in deklarativnega zagotavljanja o koristnosti uporabe javno- 
informacijskega sektorja. Vendar še niso zaživeli kot delujoči sistem, ki kontinuirano omogoča 
vzajemno komunikacijo javnosti z institucijami moči, omogoča tvorno diskusijo o zadevah 
skupnega pomena, pripelje do konsezne rešitve in v končni fazi vpliva na delovanje institucij 
moči.

5.3 Vodenje odnosov z javnostmi v arhivski organizaciji

Med mnogimi definicijami, kaj so to odnosi z javnostmi (v nadaljevanju tudi PR) White 
opredeli, da so "odnosi z javnostmi psihologija inter in intra skupinskih odnosov in razmerij". 
Oziroma zanj so veja aplikativne psihologije in se izvajajo v imenu pridobitniških, vladnih, 
nevladnih in neprofitnih organizacij ter posameznikov, z namenom pomagati pri uresničevanju 
njihovih ciljev (Gruban 1999, 602). Gre za strateško upravljanje komunikacij, ki naj bi imelo 
namen vplivanja na spremembe v vedenju. Ob taki definiciji se postavi vprašanje, "ali 
nadzorovanje vedenja že pomeni manipulacijo" (Gruban 1999, 603). Kljub sklicevanju 
strokovnjakov za odnose z javnostmi na visoke etične in profesionalne standarde (ne samo PR- 
ovcev, pač pa tudi managerjev), ni mogoče prezreti, da odnosi z javnostmi neke organizacije, 
profitne ali neprofitne, delujejo v smeri interesa lastne organizacije. Vendar, ne glede na 
praktična izvajanja posameznikov ali oddelkov za odnose z javnostmi, ne gre pozabiti bistva 

celotne teorije odnosov z javnostmi, ki poudarja konstruktivnost in gradnjo odnosa z 
različnimi javnostmi. Glede na ozaveščanje in aktivnost javnosti v določenih problemskih

Green paper on public sector information in the Information Society, 1999 
http://www.codris.lu/econtent/green_paper.htm
111 Izjava za javnost, Bruselj 20.1.1999, - html. naslov, prav tam.
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r sklopih so pri odnosih z javnostmi uspešne tiste organizacije, ki se tega zavedajo, gradijo na 
odnosih in zavestno upoštevajo teoretične usmeritve stroke odnosov z javnostmi. Tudi arhivske 
organizacije se tem osnovnim problemom ne morejo izogniti. Komuniciranje z javnostmi na 
odprt, konstruktiven, vendar zakonsko'12 korekten način postaja za arhive v javnosti 
demokratične skupnosti obvezujoč način za pojasnitev tako lastne dejavnosti kot tudi 
obvezujočih zakonskih regulativ, brez katerih ne more delovati nikjer in nobena arhivska 
organizacija. Razumevanje javnosti, "zakaj so določene zakonske omejitve dostopa do informacij 
v interesu te iste javnosti" je lahko celo pogoj za zagotavljanje obstoja arhivskih ustanov, ki so 
"javnega značaja" in se financirajo iz javnih finančnih sredstev. Zato je strateška usmeritev 
odnosov z javnostmi v arhivih - komuniciranje temeljnih vsebin glede principa delovanja 

arhivskih ustanov, vključno z zakonskimi vsebinami "zakaj in kako". Gradnja odnosov je 
namreč mogoča samo na osnovi poznavanja dejstev in strokovnih principov, šele zatem lahko 
začnemo govoriti o odnosu, prilagajanju in morebitnem iskanju konsenza, v kolikor je to 
potrebno.

Pri odnosih z javnostmi, je tako kot pri mnogih drugih strokovnih področjih, ki se v 
zadnjem obdobju porajajo, prisotno vprašanje, "ali so odnosi z javnostmi profesija?" Prevladuje 
mnenje, da so odnosi z javnostmi predvsem praksa, čeprav lahko med ameriškimi kolegi (Grunig 
in Hunt) srečamo mnenja, da imajo odnosi z javnostmi "vso potrebno infrastrukturo, da bi lahko 
postali profesija" (Verčič 1999a, 521); čeprav ugotavljajo, da večina ameriških praktikov ni bila 
izpostavljena tovrstni infrastrukturi, zatorej tudi niso znotraj profesije. Z zelo podobnim 
problemom se srečuje arhivska stroka, ki je sicer priznana kot pomožna zgodovinska veda, 
vsekakor pa ima ambicije postati samostojna znanstvena disciplina. V svetu je na akademsko- 
univerzitetnih programih prisotna arhivistika v povezavi z bibliotekarstvom (npr. University of 
British Columbia, Vancouver, Canada). Pojavlja pa se tudi z nazivom znanosti (Archivschule 
Marburg, Institut fur Archivwiesenschaft). Podobno kot osnosi z javnostmi je tudi arhivska 
stroka obremenjena z nazivi obrti in veščine. Med naštetimi pogoji za profesijo po Wylie-u so 
razmisleka vredni predvsem sledeči: 1.) jasno opredeljen korpus znanja, 2.) standardiziran in 
predpisan podiplomski študij, 3.) državni izpit in dovoljenje za delo, 4.) nadzor države, ki lahko 
sankcionira odstopanje od predpisane prakse (Verčič 1999a, 521). Za razliko od odnosov z 
javnostmi, ki po Wylie-u izpolnjujejo le prvi pogoj, lahko za arhivistiko trdimo, da izpolnjuje vse 
štiri, pa kljub temu še ni znanstvena disciplina. Zelo podobno je glede vprašanja 
multidiciplinamosti znanj, le da je v arhivistiki ta zavest prodrla šele v zadnjem času 
(informatika, pravo, zgodovina, upravno-administrativna vede, organizacijske vede, ipd.). Pri 
odnosih z javnostmi se med splošnimi znanji našteva: komunikologija, organizacijske vede, 
politologija, psihologija, sociologija, oglaševanje, ekonomija, etika, pravo, trženje in upravljanje. 
Med specialističnimi znanji pa iz področij strategije, procesov in tehnik odnosov z javnostmi 
(odnosi z mediji, sponzorstva, lobiranja, odnosi z zaposlenimi, vlagatelji, krizni odnosi z

112 Osnovni zakoni, ki obvezujejo arhiv, so ŽAGA (Ur. I. RS, št. 20/1997), Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/1994), 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/1994), Zakon o splošnem upravnem 
postopku (Ur. 1. RS, št. 80/1999), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 59/1999), Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. 1. RS, št. 57/2000).
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javnostmi, politični odnosi z javnostmi, odnosi v javnem in zasebnem sektoiju itd.) (Verčič 
1999a, 527).

Glede na to, da v Sloveniji v nobeni arhivski instituciji ni oddelka za odnose z javnostmi, 
kot tudi ne specializiranih posameznikov, lahko govorim le o možnostih, ki jih arhivske 
organizacije lahko razvijejo na tem področju. Dejavnost odnosov z javnostmi sicer obstaja v 
rednem funkcioniranju ustanove in sodi v področje "kontaktov z javnostmi", vendar ni strokovno 
vodena in strateško načrtovana. Glede na sledečo definicijo odnosov z javnostmi, le-ti obstajajo, 
Čeravno niso namensko organizirani: "PR zadeva vsako organizacijo, profitno ali neprofitno. 
Obstaja, če želimo ali ne - ne morete se odločiti, ali bi imeli ali ne imeli odnosov z javnostmi. 
PR sestoji iz vseh komunikacij vseh ljudi, s katerimi ima organizacija kontakt" (Jefkins 1998, 6). 
Poznavanje delovanja odnosov z javnostmi, njegovih namenov in področij, na katera se navezuje 
ter jih lahko podpira (strateški management), to je še vedno omejeno na posameznike, ki so imeli 
priložnost teoretsko se srečati s temi znanji. Domnevam, daje na področju profitnih organizacij 
ta zavest veliko višja, vendar ne zaradi finančnih zmožnosti organizacij, pač pa zaradi narave 
delovanja, ki skozi marketing ali skozi krizne situacije spoznava "pravo vrednost" PR dejavnosti. 
Javni sektor lahko išče sebi ustrezno vrednotenje funkcije odnosov z javnostmi v povsem 
drugačnih vzgibih, kot sta uspešnost in profit pri marketinških organizacijah. Vlada in njeni 
izvršilni organi predvsem v "javnosti dela vlade", ki ga po poslovniku "zagotavlja z novinarskimi 
konferencami in uradnimi sporočili" (Sraka 1998a, 58). Mnenja sem, da marsikje še vedno 
prevladuje prepričanje, da so odnosi z javnostmi "nekaj, kar lahko vključiš in ponovno izključiš" 
(White in Mazur 1995, 8). Če odmislim razne definicije PR, ki poskušajo iz enega ali drugega 
aspekta zaobjeti namen in vlogo odnosov z javnostmi v vsaki organizaciji113, mislim, da jih iz 
uporabniškega vidika (ne pa iz PR teoretskega) lepo opredeljuje stavek: "Odnosi z javnostmi bi 
morali biti bolj nek pristop kot pa tehnika" (Public relations should be an approach more than 
a technique) (White in Mazur 1995, 7). Mislim, daje zelo dobra misel, da se odnosi z javnostmi 
v organizaciji pričnejo pri definiciji, kaj to je PR, kot so izrazili v intervjuju direktorji Pristopa 
(Verčič, Grunig L.A. in Grunig J. 1996, 60). Mislim, da se to ne nanaša samo na običajne 
teoretske opredelitve PR in teoretska znanja (o dvosmernem komuniciranju, povezave s 
strateškim managementu itd.), pač pa se nanaša tudi na specifiko vsake organizacije zase. Z 
drugimi besedami, definicija PR bi verjetno bila za vsako vrsto organizacije malo drugačna, zato 
tudi toliko različnih definicij. Principi dela bi bili verjetno zelo podobni in teoretsko znanje, ki se 
ga uporablja tudi, le da je "namen" dela PR v vsaki organizaciji malo drugačen. Tu mislim 
predvsem na razlike med profitnimi in neprofitnimi organizacijami. Če naj se vsak PR prične pri 
raziskavah, je potrebno najprej ugotoviti, kakšna je dotična organizacija in kaj so njene 
značilnosti. Splošna trditev o organizaciji iz družbenega vidika je, da je »organizacija v 
sociološkem smislu sociokulturni sistem«. In nadalje »temeljno sociološko načelo upravljanja 

organizacije ni samo vzpostavljanje in vzdrževanja ravnovesja med cilji podjetja in interesi 
kolektiva, temveč tudi družbenimi interesi (oz. interesi notranjega in zunanjega okolja)« 
(Gole 1998, 605). To lahko velja za profitno ali neprofitno organizacijo, pri kateri je večji

113 Navznoter in navzven, kot del strateškega managementa za doseganje ciljev organizacije itd.
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poudarek na zadnjem delu - vzpostavljanje ravnovesja z družbenimi interesi. Vloga PR 
dejavnosti pa je ravno "balansni mehanizem" z okoljem organizacije. In mislim, da se tu pri 
neprofitni organizaciji srečamo s problemom definicije, kaj so to "družbeni interesi". Pri profitni 
organizaciji so zadeve zelo konkretizirane: konflikti z okoljem imajo konkreten problem, cilj, 
rešitev, proaktivno vodenje PR, načrtovano in kontinuirano. Pri neprofitnih organizacijah v 
javnem sektorju pa je celotno njihovo poslanstvo namenjeno "družbenim interesom", ki so 
velikokrat zelo ohlapno in nedoločljivo izraženi, ali drugače: »služenje javnosti, vzdrževanje 
zakonitosti, odpravljanje neenakosti itd.« (Brejc 1996, 75).

Večina PR definicij izhaja iz delovanja profitnih organizacij in zakonitosti delovanja 
marketinga114. Kljub temu lahko tudi za neprofitne organizacije uporabimo določene zakonitosti 
delovanja PR kot pripomočka. Prva značilnost PR je, da se le-ta prične z raziskovalnim 
pristopom do organizacije. To pomeni določitev strateških deležnikov, ki vplivajo na uspeh ali 
neuspeh organizacije, in SWOT analize (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) - v 
prevodu: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Kar je ponovno zelo "marketinški 
pristop". Če poskušam določiti, kje bi lahko pričeli z raziskavo neprofitne organizacije, kot je 
arhiv, je treba zaiti v srž dejavnosti in vsakodnevne operativnosti. Da bi sploh lahko govorili o 
začetku SWOT analize, je predhodno treba ugotoviti stanje in preteklo poslovanje organizacije. 
Za arhiv bi pomenilo začetek raziskav na statističnem področju individualnih uporabnikov 
arhivskega gradiva (letni pregledi obiskovalcev in uporaba gradiva).

Shema 9: Grafični prikazi obiskovalcev Arhiva RS

Obiskovalci 1980 - 2000

114 PR kot "funkcija upravljanja z vzpostavljanjem vzajemnih koristnih odnosov med organizacijo in javnostmi" ali 
PR kot "upravljanje s strateškim komuniciranjem organizacije z njenimi javnostmi", PR kot podpora strateškemu 
managementu - strategija kot kontinuiran in prilagajajoč odgovor na zunanje priložnosti in nevarnosti organizacije 
(Moss in Warnaby 1997, 45).
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Podatki prikazujejo kontinuirano povečevanje števila uporabnikov arhiva, ki se v razponu 13-ih 
let poveča za 300 % (leta 1981 je bilo 282 obiskovalcev letno - minimum, leta 1993 pa 1136 
obiskovalcev - maksimum)115 116. Obiskovalci iz tujine predstavljajo običajno manjši del 
obiskovalcev. Shema je nastala po podatkih Arhiva RS med leti 1980-2000.

Shema 10: Prikaz števila domačih in tujih uporabnikov gradiva v Arhivu RS

Obiskovalci 1980 - 2000

H Tuji 
□ Domači

I

Pomemben podatek je tudi število obiskov, kajti prevladujejo stalni obiskovalci - na primer v 
letu 1998 je bilo zabeleženih 4266 obiskov in 1071 obiskovalcev (med njimi 62 tujcev) v vseh 
enotah Arhiva RS. Filmski arhiv pri ARS beleži v letu 1998 uporabo 798 filmov-naslovov 
(celoten filmski fond pa tvori 4520 filmov), uporabo 150.000 fotografij in 4672 kolutov 
mikrofilma' '6.

115 Natalija Glažar: »Access to the public information as a means of functioning of the public«, raziskovalni projekt 
za študijske potrebe pri prof. dr. Hanno Hardt, 1998, neobjavljeno (temelji na letnih poročilih Arhiva RS 1980- 
1997), priloženi grafični prikazi.
116 Letno poročilo Arhiva RS, Obvestila XV-1, marec 1999.
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Shema 12: Prikaz naraščanja števila uporabnikov, obiskov in 
RS v letih 1980-2000

uporabljenih enot gradiva v Arhivu

Shema prikazuje neenakomernost v razmerju med številom obiskovalcev (modra črta), številom 
obiskov (rožnata črta) in med številom uporabljenih enot (rumena črta). V letu 1997 je sicer 
zaznati padec v vseh treh kategorijah. Skozi celotno obdobje med leti 1980 - 2000 pa se kaže, da 
postopno povečevanje števila obiskovalcev vpliva na celotno povečevanje števila obiskov in 
števila uporabljenih enot. Vendar sta obe slednji kategoriji (obiski in uporabljene enote) 
spremenljivki, ki se kažeta kot precej samostojni inje naraščanje ali upadanje njunih vrednosti 
odvisno predvsem in samo od individualnih potreb raziskovalcev za posamezni raziskovalni 
projekt.

Mnenja sem, da samo osnovni (zgoraj prikazani) podatki niso dovolj za celovito 
razgraditev "priložnosti in nevarnosti v okolju" arhivske organizacije (SWOT analiza). 
Statistična obdelava bi vsekakor morala zajemati obrazložitve, vzroke in morebitne nadaljnje 
posledice, s katerimi se bodo arhivi srečali v pospešenem tehnološkem razvoju. Drug sledeči 
pokazatelj je izobrazbena struktura obiskovalcev, kjer prevladuje univerzitetna izobrazba 
(visoka, magisterij, doktorat)117 in študentska populacija (izpolnjevanje študijskih obveznosti). 
Sele na osnovi preteklega in sedanjega stanja z obrazložitvami lahko iščemo "pomanjkljivosti" in 
"priložnosti" organizacije. Ob tem je seveda smiselno vprašanje: Kaj so to priložnosti in 
pomanjkljivosti arhivske organizacije? Ob dejstvu, da se s pojavom povečevanja uporabnikov 
srečujejo povsod po svetu in ob dejstvu, da s tem ne povečujemo svojega uspeha, pač pa to 
predstavlja "problem", to pomeni, da povečanje "količin" vsekakor ne sodi v okvir željenih

117 Več o tem poglavje 6.1. graf o izobrazbeni strukturi obiskovalcev ARS.
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uspehov. Ravno obratno, to predstavlja "nevarnost", kako zagotoviti informacijo čim večjemu 
krogu ljudi, ki imajo pravico do informiranosti, hkrati pa se struktura obiskovalcev "izobrazbeno 
poslabšuje". Zato so arhivi, tudi v mednarodnem okviru, postavljeni pred problem "pravilne 
uporabe informacije" in "razumevanja informacije". Tudi če zanemarimo glavno dejstvo, daje že 
za iskanje ustrezne informacije med arhivskim gradivom in v arhivskih pripomočkih potrebna 
neka izobrazba, predznanje o strukturi državne uprave, zgodovini, jezikih ipd. Če naj bi SWOT 
analize ugotavljale priložnosti in pomanjkljivosti organizacije, se mi ponujata vprašanji, kaj je 
merilo uspešnosti neprofitne organizacije in kako ugotavljati uspešnost služenja širšim 
družbenim interesom.

Odnosi z javnostmi naj bi bili "oči in ušesa vodstva" (eyes and ears of the dominant 
koalition) (Dozier 1995, 51) kot prispevek k strateškemu managementu oz. funkcija odnosov z 
javnostmi je najbolj uspešna, ko so javnosti prepoznane na nivoju strateškega managementa 
organizacije (Verčič in Grunig 1998, 581). Pojem deležnikov izvira iz situacijske teorije 
javnosti - deležniki kot posebne interesne javnosti, ki so v interesnem razmerju z 

organizacijo. To pojmovanje ponovno izvira iz tržnih organizacij in ga težko projiciramo na 
neprofitno organizacijo. Razširjen koncept deležnikov z organizacijami v okolju, v katerih ima 
tudi organizacija svoj interes, kaže na upoštevanje drugih družbenih interesov, normativno 
zahtevo po družbeni odgovornosti poslovanja - in ti presegajo egoistično zasledovanje lastnih 
interesov organizacije. Kljub temu poznamo konfliktno aktivirane javnosti tudi na področju 
delovanja neprofitnih organizacij. Za področje delovanja arhivov so to lahko posamezne skupine, 
ki se oblikujejo okrog nekega konkretnega problema. To niso organizacije, s katerimi arhiv redno 
kontaktira, jim posreduje informacije in so sestavni del javne uprave (kar lahko opredelim kot 
organizacijsko komuniciranje), pač pa so to skupine ljudi, ki so interesno vezani na določeno 
arhivsko dejavnost. Takšen primer so tudi vojni oškodovanci, ki so s pravico do povrnitve 
odškodnin upravičeni do podatkov o svojem stanju v II. svetovni vojni (izgnanci, vojni ujetniki, 
ipd.), na osnovi zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. 1. RS, št. 63/1995). Konfliktno razmeije z 
organizacijo, ki hrani podatke, ki so osnova za začetek pravnega postopka za povrnitev škode, 
lahko nastane iz več razlogov. Le-ti so povsem praktične narave: zbirke podatkov so 
pomanjkljive zaradi vojnih in povojnih razmerij, časovni termin posredovanja podatkov 
upravičencem je lahko daljši zaradi prevelikega števila vlog"8, čas upravičencem odškodnin, ki 
so starostno že v poznem življenjskem obdobju, pa neusmiljeno teče. Temu dodajmo še počasno 
delo pravosodnih organov, ki morajo predloženo dokumentacijo šele obravnavati. To je le en 
primer "vroče aktivne javnosti", ki je prizadevala arhivske ustanove. Zelo podoben primer je bila 
skupina javnosti ob denacionalizacijskem postopku, po sprejetju zakona o denacionalizaciji (Ur. 
1. RS, št. 27/1991), s pravico vpogleda in izpisa iz uradnih evidenc, ki po svoji kategoriji spadajo 
med osebne podatke. Z drugimi besedami povedano; vsak sprejet zakon, ki obravnava pravna 
razmerja (lastniška ali osebnostna) in jih ureja za nazaj, sproža konfliktna razmerja med 
dotičnimi skupinami in organizacijo, ki hrani ali naj bi hranila tovrstne podatke. V takih primerih

118 Arhiv RS je v letu 1995 prejel v 6-ih mesecih 15.000 vlog, baza podatkov pa zajema 66.000 enot vnosov. Samo v 
letu 1998 je bilo vseh prejetih vlog 4853 in 6003 odgovorov ARS, ostali odgovori so bili preneseni v leto 1999.
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lahko govorimo o deležnikih, ker gre za interesna razmerja, ki potekajo v obeh smereh: skupina 
ima zasebni interes zaradi odškodnin, organizacija ima interes izpolniti javno funkcijo, ki ji je 
bila poverjena in izraža tudi javni interes. Konfliktna razmerja, ki lahko nastanejo, je zatorej 
potrebno nadzorovati in delovati proaktivno - kajti iz arhivističnega strokovnega vidika je bilo 
že v začetku poznano, da "vsem ne bo mogoče ugoditi"119, predvsem zaradi necelovitosti 
ohranjenega gradiva. Tovrstne javnosti so bile "dosegljive v debatnem in razlagalnem smislu" 
prek medijev - v večini primerov nastop direktorja Arhiva RS in sestanek z Društvom izgnancev 
Slovenije 1941-1945. Izvedeno je bilo tudi informiranje o poteku dela arhiva, možnostih in 
nezmožnostih, v okviru sestankov in srečanj raznih združenj oškodovancev, prav tako tudi 
osebnih (face-to-face) informiranj strank, ki so pisno posredovale zahtevke za podatke. V 
podobnih konfliktnih situacijah so se znašli vsi arhivi post-socialističnih držav v celotni vzhodni 
Evropi, ker so povsod sprejeli podobne zakone o poravnavi krivic (lastninskih ali osebnostnih). 
Glede na to, da arhivi v Sloveniji nimajo vodenega proaktivnega pristopa odnosov s konfliktnimi 
javnostmi, je moja ocena, da lahko sedaj, ko je večina tovrstnih postopkov iskanja podatkov že 
končana ali se končuje ugotovim, daje bila celotna situacija "še kar normalna". Lahko bi nastala 
veliko večja problemska publika ("issue public"), ki bi se v medijih veliko bolj razplamtela, kot 
se dejansko je.

Torej po Grunigovi skali aktiviranja javnosti imamo sledeče kategorije (Skerlep 1998, 
742-743; Verčič in Grunig 1998, 580-581):
- nejavnosti: opredelimo tiste, ki za arhive še niso slišali in sploh ne vedo, da so v vsaki 

državi;
- 1. faza deležnikov: v arhivu ne vidijo svojih interesov ali se jih ne zavedajo. Teh je največ, 

običajno niso seznanjeni s tem, kaj arhivi hranijo in da bodo morda to ustanovo še kdaj 
potrebovali;

- 2. faza deležnikov: to je skupina pozornih deležnikov. V svojem razmerju z organizacijo 
zaznajo nek problem, npr. ob sprejetju zakona so posamezniki informirani, da podatke lahko 
zahtevajo v določeni ustanovi in da postopek ni kratek;

- 3. faza deležnikov: tu se pozorna javnost spremeni v vročo, konfliktno javnost, ki deluje v 
smeri uveljavljanja svojega interesa in se tudi organizira (za arhive je to npr. prej opisano 
združenje vojnih oškodovancev in kontakti z njimi).

Spremembe na državnem nivoju, ki so povzročile val zakonodaje z demokratizacijo so 
sicer izjemna situacija, ki lahko sproža konflikte. Ni pa to opravičilo, da ne bi razmišljali o 
proaktivnem vodenju odnosov z javnostmi, definirali vrste deležnikov, čeprav v latentnem 
stanju, in razmišljali o morebitnih konfliktnih odnosih, ki se lahko razvijejo glede na vrste 
gradiva, ki jih arhivi hranijo. Naprimer v arhivih ZDA je največji pritisk javnosti na preiskovalne 
dosjeje političnih osebnosti (Assassination files J. F. Kennedy, Robert Kennedy, idr.120). Zato

119 Seznami, ohranjeni iz časa II. svetovne vojne in iz povojnega obdobja, so ohranjeni okrog 70%. Podatki so iz 
članka »Računalniška obdelava podatkov o žrtvah druge svetovne vojne iz fondov referata za dislocirano arhivsko 
gradivo II in izdaja potrdil«, 16. arhivsko posvetovanje Ptuj 1995 »Slovenski arhivi in javnost« (Gombač 1995, 
125).
120 Opis dogajanja z dosjeji J. F. Kennedy in Robert Kennedy je podrobnejši v članku Javnopravni - zasebnopravni 
interesi v arhivu (Glažar 1998, 19-25).
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domnevam, da ima vsaka država nekoliko drugačne "vroče informacije", ki se hranijo v arhivih 
in ki lahko postanejo interes določenih družbenih skupin.

Sedaj se lahko povrnem na gornje vprašanje: Kaj je merilo uspešnosti neprofitne 
organizacije? Odgovorim lahko z opravičevanjem obstoja in potrebnosti organizacije v 
družbeni skupnosti ter v potrditvi zakonskega delovanja organizacije z zagotavljanjem 
ustreznega ravnotežja med nasprotujočimi interesi (zasebnimi in občimi družbenimi 
interesi). To ravnotežje pa dejansko lahko izvajamo samo preko vodenja odnosov z 
javnostmi.

"Organizacije in javnosti morajo najti neko ravnotežje, vmesni položaj med zaželjenima 
rezultatoma obeh strani." (Dozier 1995, 48) Ravnotežja ne moremo zagotavljati le z doslednim 
upoštevanjem in izvajanjem normativnih regulativ delovanja ustanove, če javnosti niso 
seznanjene z nameni teh normativnih principov, jih sploh ne poznajo in zato tudi ne 
razumejo, zakaj so normativne regulative potrebne (npr. zaščita podatkov). V takem primeru 
imamo le dve skrajnosti "zasebni interes", ki se zoperstavi nekemu "javnemu interesu", ki 
postane zakonsko ohlapen in to več ni gledano skozi zasebne oči. Zato je v javnosti potrebno 
širše poznavanje razlogov in vsebin zakonskih okvirov delovanja podobnih organizacij, kot so 
arhivi (koga morajo ščititi in zakaj), drugače je v očeh javnosti to ustanova, ki "je sama sebi 
namen" ali podaljšek "represivnega državnega aparata". Zato mislim, da se tu prične zgodba o 
uspešni ali neuspešni neprofitni organizaciji - doseganje ravnotežja oz. konsenza o lastnem 
obstoju v družbi.

Vsekakor so ciljne javnosti arhivov tiste (raziskovalci in redni uporabniki), ki so najbolj 
seznanjene s principom funkcioniranja arhivov povsod po svetu, zato so tudi najmanj 
obremenjene s "klišejskimi mnenji o državnem aparatu". Jefkins opredeljuje PR kot management 
sprememb, ker jih definira kot kontinuiran in načrtovan proces vodenja in upravljanja nenehnih 
sprememb v organizaciji in okolju - spremembo negativnih v pozitivna stanja (Gole 1998, 598):

odbojnost --------------- ► simpatija

predsodki __________ ► sprejemljivost

apatija ____________ ► zanimanje

ignoranca __________ > znanje

Mislim, daje opis "negativnih stanj" prav značilen za splošen "odnos do arhivov" in samo z 
neposrednim kontaktom, gojenjem odnosov do obiskovalcev in z ustreznim informiranjem lahko 
to spreminjamo v "pozitivno stanje". Čeravno v arhivih nimamo planiranih odnosov z javnostmi, 
se največ prispeva v gradnjo komunikacij s ciljnimi publikami (obiskovalci, raziskovalci). Izmed 
vseh programov odnosov z javnostmi, v katere arhivi najmanj vlagajo, so odnosi z mediji121. 

Premalo se zavedamo, da "ni dogodkov, če ni medijev" (Gačnik 1999, 609). Arhivski 
dogodek se je sicer odvil in tudi zadostil svojemu namenu, vendar zgolj v ozki strokovni 
javnosti, ki je že po svoji naravi dela seznanjena z arhivskim delom, zatorej jo lahko preseneti le

121 Nekaj podatkov o prisotnosti arhivov v medijih: med leti 1981-1991 se prispevki gibljejo med številom 63-68 
letno, v letu 1992 - 97 prispevkov, v letu 1993 - 107 prispevkov, 1994 - 87 prispevkov (Tršan 1995, 121).
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ge nek izjemni raziskovalni dosežek, ki ga je mogoče doseči le vsakih nekaj let. Arhivski delavci 
se (hote ali ne) ne zavedamo, da je široka javnost dosegljiva predvsem prek različnih vrst 
medijev. O medijih se govori tudi kot o četrti veji oblasti in delujejo kot ojačevalci sporočil 
(Gačnik 1999, 610 in 615). Ne gre pozabiti na obstoj "novinarskih filtrov", ki omogočijo ali 
preprečijo objavo dogodka in ki jih poznajo v glavnem praktiki odnosov z javnostmi. Da ne 
naštevamo problemov netočnega informiranja novinarjev, nepravih podatkov, nerealnih domnev 
ipd. Ravno zato bi morali oblikovati službo za odnose z javnostmi, pa čeprav bi bila 
centralistična oz. bi se vodila iz enega centra za vse arhive v Sloveniji. Tak primer organiziranja 
službe za odnose z javnostmi v arhivih srečamo v celo tako veliki državi, kot so ZDA - NARA 
Washington (National Archives and Records Administration). Tu ima osrednji nacionalni arhiv 
Oddelek za odnose z javnostmi, ki koordinira aktivnost za celotno arhivsko mrežo v državi s 13- 
imi regionalnimi arhivi (Regional Archives) in z 12-imi predsedniškimi knjižnicami (Presidental 
Libraries) po državah ZDA.122
Tudi v komuniciranju z mediji velja, kot za vse programe odnosov z javnostmi, da so "mediji 
zelo pomembni komunikacijski partneiji vsake organizacije" (Gačnik 1999, 615) inje zatorej 
tudi tu potrebno graditi odnose. Avtoiji navajajo nekaj osnovnih pravil za delovanje z mediji: 
"resničnost, pravočasnost, popolnost, nepristranskost" (Gačnik 1999, 615). Ob tem ne gre 
pozabiti na spoštovanje dejstva, daje novinar neodvisni vir in ima dolžnost in pravico, da si na 
osnovi posredovanih podatkov sam ustvari mnenje in mu ga ne moremo vsiliti. Glede na 
Grunigove štiri modele odnosov z javnostmi (Škerlep 1998, 745 in Dozier 1995, 47) prevladuje 
dosedanja praksa v arhivih v modelu tiskovnega predstavnika ("près agentry") - predvsem s 
publikacijami, namenjenimi obiskovalcem (razglednice z rodovniki, grbi, letni koledaiji, plakati, 
ipd.). Občasno se pojavlja model javnega informiranja, in sicer ob organizaciji tiskovnih 
konferenc, ob otvoritvi razstav ali izdaji več knjižnih publikacij. V ta model spadajo tudi 
sporočila za javnost v medijih, če so potrebna kot praktični napotek za pismene vloge 
državljanov. O prisotnosti dvosmernega asimetričnega in dvosmernega simetričnega modela123 
zelo težko govorimo. "Simetrična praksa odraža pomembne vrednote o tem, kako naj bi se 
organizacije obnašale v družbi." (Dozier 1995, 47) Dvosmerni simetrični model je idealiziran, 
zato se ga v praksi kombinira z drugimi modeli (dvosmeren in enosmeren asimetričen). 
Pomembno pa je prizadevanje v tej smeri. Simetrični model, avtorjev Grunig J. in L. iz leta 
1992, ima namreč vgrajeno načelo "bodi brezpogojno konstruktiven" (Grunig in Huang 1999, 
654). Vendar bi lahko vzpostavili tak "homogen pozitiven odnos" do arhivov šele z dvosmernim 
komuniciranjem s tistimi ciljnimi javnostmi, ki so v rednem neposrednem kontaktu z ustanovo 
(npr. profesionalni raziskovalci). Zelo redko ali nikoli jih ne vprašamo za mnenje o delu arhiva, o 
njihovem počutju v ustanovi, o njihovih pričakovanjih itd. - zelo verjetno bi lahko pričeli z

122 O tem več v članku Odnosi z javnostmi v Nacionalnem arhivu Washington (Glažar 1999, 240-242).
123 Modeli vodenja odnosov z javnostmi (po Grunigu) poznajo štiri osnovne modele: 1.) model tiskovnega 
predstavnika, 2.) model informiranja javnosti, 3.) dvosmerni asimetrični model, 4.) dvosmerni simetrični model. Za 
model 3 je značilno prepričevanje, podprto z znanstveno utemeljitvijo in raziskava stališč občinstva, organizacija 
vpliva na javnosti, sama pa ne spreminja svojega vedenja. Za model 4 je značilno, da gre za dvosmerno 
komunikacijo organizacije s publikami, spreminjanje orientacije javnosti in vedenja organizacije, doseganje 
sporazuma s strateškimi javnostmi.
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anketnim pregledom, ki bi nam pravzaprav podal mnenje te ciljne skupine. Drug podoben vir 
informacij, ki ni uporabljen, je sama statistika obiskovalcev, ki v arhivih nastaja že desetletja, le 
da ni vsebinsko obdelana (npr. izobrazbena in poklicna struktura, starostna struktura itd.). Z 
letnim končnim podatkom o številu obiskovalcev ne izvemo ničesar o tej skupini ljudi.

Določanje strateških skupin, s katerimi mora organizacija komunicirati, je težavno, tudi 
za arhivsko organizacijo, ne samo zaradi prepoznavanja strateških skupin, pač pa tudi zaradi 
stalnega spreminjanja okolja - "javnosti prihajajo in odhajajo ter se spreminjajo, skladno s 
spremembami okolja. Povodi odnosov so situacijski, kot so situacijske tudi javnosti"124 (Grunig 
in Huang 1999, 653). Glede na vrsto arhivske organizacije, kjer prevladujejo značilnosti 
profesionalne organizacije (po Mintzbergovi tipologiji), je njena lastnost relativno stabilno in 
počasi spreminjajoče se okolje. Zato lahko opredelim javnosti in organizacije, s katerimi arhivi 
komunicirajo, na treh ravneh: medorganizacijsko komuniciranje, interno komuniciranje in 
splošno eksterno kumuniciranje z intresnimi skupinami.

5.2.1 Medorganizacijsko komuniciranje

Začnem lahko z definicijo organizacijskega komuniciranja: »Organizacijsko 
komuniciranje lahko opredelimo kot spekter aktivnosti, od medosebnega, dvosmernega 
komuniciranja, pa do priprave formalnih programov za notranje in zunanje javnosti z izborom 
primernih medijev, ki naj nam pomagajo pri doseganju poslanstva, namenov in ciljev« (Potter 
1999, 558).
Pri opredeljevanju medorganizacijskih odnosov je poudarek na virih: "Medorganizacijski odnosi 
nastanejo, kadar dve ali več organizacij izmenjuje vire": denar, material, stranke ipd. (Broom 
1999, 536). Značilno je, da ti odnosi nastanejo iz več razlogov, za arhivske organizacije bi 
opredelila predvsem sledečega: "odnosi se lahko pojavijo, kadar organizacije poslujejo na 
sorodnih področjih, kjer imajo podobne stranke, storitve, spretnosti in potrebe"125 (Broom 1999, 
536). Nekateri avtorji (med njimi Jensen) pri opredeljevanju odnosa celo trdijo, da "lahko 
graditev uspešnega strateškega koncepta obravnavamo kot proces graditve legitimnega polja 
aktivnosti" (Grunig in Huang 1999, 655). Ob tem gre poudariti, da gradnja odnosov ni le naloga 
posameznikov ali oddelkov za odnose z javnostmi, pač pa celotne organizacije (vodstva in 
zaposlenih) - ali v širšem smislu celotnega sistema določene organizacijske mreže (arhivske 
organizacijske mreže). "Odnosi z javnostmi prispevajo k uspešnosti tako, da gradijo kakovostne 
in dolgoročne odnose s strateškimi javnostmi" (Grunig in Huang 1999, 644) (podčrtala N.Gl.), 
kar bi moralo biti poudarjeno posebno v storitvenem sektorju, kar predstavlja tudi celotno 
državno upravo.

124 To je značilnost situacijske teorije javnosti. (L. Grunig in J. Grunig, 1992)
125 Druga dva pogoja za nastanek medoganizacijskih odnosov sta: 1.) redkost virov lahko povzroči odvisnost ene 
organizacije od druge 2.) medorganizacijske odnose lahko sproži potreba po posebnih spretnostih ali storitvah 
(Broom 1999, 536).
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Shema 13: Segmentiranje javnosti - strateške javnosti arhivske organizacije

medorganizacijsko

komuniciranje

interno

komuniciranje

eksterno komuniciranje 

(interesne javnosti)

Ministrstvo za kulturo RS

Servis vlade skupnih služb

Ministrstvo za zunanje zad.

Ministrstvo za notranje zad.

Ministrstvo za obrambo RS

Center vlade za informatiko 

občinske upravne enote

pravosodni sistem

arhivska organizacija 

s svojimi oddelki in

zaposlenimi

profesionalni raziskovalci 

(posamezniki in teami)

študenti

amaterski in ljubiteljski raziskovalci

(heraldična in genealoška društva) 

posamezni državljani za zasebni

pravni interes

Uprava za kulturno 

dediščino

Inšpektorat za področje 

kulturne dediščine

NUK

Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta Ljubljana

muzeji in galerije

novinarji in mediji (TV in foto 

posnetki)

šolske skupine (ogled’ gradiva in 

arhivske ustanove)

konzumenti kulturnih dogodkov 

(arhivske razstave, predstavitve

arhivskih publikacij)

o

2.

3.

4.

splošne knjižnice

ustvarjalci javnega ar.gradiva 

(ministrstva, občine, državna

podjetja, itd.)

Filmski sklad RS

Slovenska Kinoteka

producenti slovenskih filmov

televizija (TV Slovenija in 

POP TV)

Inštitut Jožef Štefan

Inštitut za celulozo in papir

Fakulteta za kemijo

Akademija za likovno 

umetnost

ICA

ECPA

Svet Evrope, 

Odbor za kulturo

EU, Europe Commission, 

področje Komisarja

za informacijsko družbo

UNESCO - Urad Slovenske 

nacionalne komisije

posamezni arhivi v tujini

nacionalna arhivska 

združenja/društva v tujini

Archivschule Marburg

Stage technique international 

d'archives, Paris

FIAF

ACE

filmski laboratoriji

filmski arhivi in kinoteke 

v tujini





Organizacije v prvem stolpcu ponazarjajo organizacijsko komuniciranje arhivov na področjih:
1. področje organizacijskih in finančno-kadrovskih vprašanj ter arhivske politike,
2. specialno filmsko področje,
3. specialno restavratorsko področje,
4. mednarodno področje.
Pojasnilo kratic: ICA - International Council on Archives (Mednarodni arhivski svet),

FIAF - Federation Internationale des Archives du Film (Mednarodno združenje
filmskih arhivov),

ACE - Association Cinématique European (Združenje evropskih 
kinematografov),

ECPA - European Commission on Préservation and Access (Evropska 
komisija za materialno varstvo in dostop).

Iz sheme je razvidno, daje medorganizacijsko komuniciranje v arhivski organizaciji bolj razvito 
kot interno in eksterno. Oba načina vsekakor obstajata, le da nista organizirana v enakovredni 
meri, primerjalno z medorganizacijskim komuniciranjem. Pri eksternemu komuniciranju je v 
arhivskih organizacijah največ doseženo na področju izdajanja publikacij, ki v posameznih 
primerih predstavljajo zelo dovršene projekte. Vendar je pri tem treba povedati, da je mogoče 
tovrstno publicistično dejavnost uvrščati med vrhunce strokovnega dela in veliko težje med 
»dosežke dejavnosti odnosov z javnostmi«. To je širše pojmovanje in njegovi »produkti« so 
namenjeni najširši javnosti in ne zgolj ozki akademski srenji, sposobni uporabljati detajlne 
arhivske študijske projekte. Komunikacijske povezave najbolje pojasnjujejo vedenje 
organizacije v odnosu do drugih organizacij ali širše javnosti. Shema povodov in posledic 
odnosov med organizacijo in javnostjo prikazuje proces nastanka komunikacijskih tokov:

Shema 14: Povodi in posledice odnosov med organizacijo in javnostjo (Broom 1999, 540)

POVODI KONCEPTI POSLEDICE

- družbene in kulturne Lastnosti: - doseganje ciljev
norme - menjav - odvisnost/izguba avtonomije

- kolektivne zaznave in - transakcij - rutina in institucionalizirano
pričakovanja

- potrebe po virih

- zaznave negativnega

okolja

- pravna/prostovoljna nujnost

- komunikacij

- drugih med seboj

povezanih aktivnosti

vedenje
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Navedeno shemo povodov in posledic je na področju arhivskih organizacij mogoče uporabiti 
tako v medorganizacijskem odnosu kot tudi v odnosu z neko situacijsko interesno skupino, ki se 
lahko pojavi in zopet izgine (npr. kategorije prebivalstva, ki potrebujejo podatke za izkazovanje 
pravnega interesa). Organizacija, ki lahko omogoči izvajanje tega pravnega interesa - arhiv - se 
mora zavedati, da "so odnosi sestavljeni iz vzorcev in povezav, preko katerih v odnos vključene 
strani zadovoljujejo svoje potrebe" (Broom 1999, 540) (podčrtala N.G1). Ob segmentiranju 
javnosti organizacije, ki je težavno že samo po sebi, se velikokrat dogaja, da organizacije več let 
zaporedoma izvajajo iste programe odnosov z javnostmi, ob čemer pa niti ne vedo, ali še 
komunicirajo z najpomembnejšimi javnostmi (Gole 1999, 547) - le-te so se med tem časom 
lahko spremenile, nastale nove ipd. Zato je tudi v arhivski organizaciji, ne glede na njeno 
stabilno okolje, nujno sprotno preverjanje ključnih ali strateških javnosti.

5.2.2 Pomen strategije v odnosih z javnostmi

Ne glede na vrsto organizacij (profitna ali neprofitna) in ne glede na teoretsko poznavanje 
ali nepoznavanje strateškega managementa v vsaki organizaciji obstaja neko planiranje. Veliko 
bolje je, če načrtovanje ni samo ciljno-akcijsko usmerjeno, temveč je diferencirano glede na 
časovne opredelitve, od akcijskega načrta do poslanstva organizacije. "Strateški management ali 
politika organizacije obsega načrtovanje in uresničevanje politike organizacije, to je ciljev in 
strategij za doseganje teh ciljev" (Gole 1998, 600). Upošteva časovne okvire politike 
organizacije: dolgoročno, srednjeročno, sprotno. V postavitvi "piramide organizacijskih ciljev" 
(Gruban 1998, 619), katere vsebina je komunicirana navznoter in navzven, lahko veliko bolj 
poenoti organizacijo in zaposlene v njej, kot tudi povečuje motivacijo in iniciativnost, ki preseže 
ozke strokovne okvire posameznika. To vsekakor velja tudi za arhivske ustanove. Teorije 
delovanja organizacij, ki izvirajo iz tržnih razmer, postajajo uporabne tudi za netržne 
organizacije - javni sektor. Obstajajo sicer določene razlike, vendar tudi javni sektor ni mogoče 
obravnavati brez njegovega okolja. Ključni poudarek strateškega managementa je namreč na 
okolju (prednosti in slabosti notranjega ter izzivi in nevarnosti zunanjega okolja) in na 
poslanstvu organizacije (Gole 1998, 600). Pri uresničevanju »strateškega managementa« v 
javnem sektorju pa nastajajo problemi zaradi specifike sektorja. Razlike med javnim in zasebnim 
sektorjem bi v splošnem lahko opredelili (Brejc 1996, 75-76):
- cilji so slabo opredeljeni in izraženi v meglenih nejasnih pojmih (služenje javnosti, 

vzdrževanje zakonitosti, odpravljanje neenakosti, ipd),
- strateško planiranje je otežkočeno zaradi kratkotrajnih "političnih mandatov",
- funkcije javnega sektorja so omejene s predpisi (in zato nefleksibilne, op. N.Gl.),
-javni sektor se financira iz proračuna in ne z neposrednim zaračunavanjem svojih storitev (ni 

principov trženja, kjer bi lahko bili oz. so tudi nezaželjeni, op. N.Gl.),
-javni sektorje bolj občutljiv na politične pritiske, davkoplačevalske pritiske in pritiske 

interesnih skupin (strokovno mnenje ostane včasih celo sekundarnega pomena, op. N.Gl.).
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Kaj je strategija? Strategija presega običajno prevzet vidik "planiranja". Praviloma gre pri 
pojmovanju strategije za neke vrste "zavestne usmerjenosti k cilju, gre za usmeritev (ali za celo 
vrsto smernic) pri obravnavi situacije" (Moss in Wamaby 1997, 46). V literaturi se ponavlja 
opredelitev strategije kot kontinuiran in prilagajajoč odgovor organizacije na zunanje priložnosti 
in grožnje (nevarnosti), s katerimi se organizacija lahko sooči (Moss in Wamaby 1997, 45). 
Glede na to, da nobena organizacija ne živi v vakuumu (profitna ali neprofitna) in da je njeno 
okolje za organizacijo lahko večjega ali manjšega pomena, lahko vidike strategij prenesemo tudi 
na organizacije v javnem sektorju. Poznane so sledeče oblike strategij: a) linearna, b) adaptivna 
in c) interpretativna (Moss in Wamaby 1997, 47-48). Med tremi oblikami lahko na današnjem 
nivoju organiziranosti v arhivih govorimo le o linearni strategiji. Ta zajema planiranje kot 
strategijo - torej metodično, usmerjeno in zaporedno planiranje, ki vodi k racionalnim 
odločitvam. Kljub temu menim, da se postopoma gibljemo v smeri proti adaptivni strategiji,126 
glede na spreminjajoče zahteve okolja, ki potrebuje "arhivske storitve". Te bodoče spremembe 
zadevajo predvsem informacijsko tehnologijo: ne kot orodja, pač pa kot novega medija 
arhivskega gradiva (»management of electronic records«). To ne vodi le v drugačno strategijo 
ene organizacije, pač pa kar celotne stroke. Na naslednjo vrsto strategije (adaptivne in 
interpretativne) pa se že navezuje vidik "odprtih sistemov" kot vloge odnosov z javnostmi v 
organizaciji. Tu je vloga strategije sredstvo, s katerim se organizacije poskušajo prilagajati in 
odgovarjati na pritiske iz okolja in spremembe v poslu ter družbenih sistemih, katerega sestavni 
del so (Moss in Wamaby 1997, 50). Podobne teoretične opredelitve so za "arhivsko realnost" 
šele alternative, ki bodo lahko doživele svojo implementacijo z načrtnim, zavestnim planiranjem 
novih oblik strategije, pa tudi z organiziranjem služb za odnose z javnostmi (kot v arhivih ZDA).

Pri razmislekih o strategiji delovanja je pomembno poznati različna mnenja o uspešnosti, 
učinkovitosti, efektivnosti in smotrnosti strateškega načrtovanja. Managerske študije v zadnjem 
času kažejo, da se poslovne strategije uspešno uresničujejo v zelo majhnem številu (Gruban 
1999, 604). Kot razloge pa navajajo vse večjo kompeksnost izzivov okolja, vse večjo hitrost in 
nepredvidljvost sprememb, ki organizacijam narekujejo vedenje. Mislim pa, da je tu odločilna 
tudi realna ocena obstoječega stanja in realnost načrtovanja oz. objektivne možnosti doseganja 
stateških planiranj.

Pri strateškem načrtovanju odnosov z javnostmi so poznani trije modeli načrtovanja:
1. Jefkinskov šeststopenjski model strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi127,
2. Hunt-Grunigov model strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi128,
3. Odzivni razvojni model strateškega načrtovanja odnosov z javnostmi (Gole 1999, 549-555).

126 Adaptive strategy as a means by which Organization seek to respond to the changing nature of their environment 
(Moss in Wamaby 1997, 48).
127 Ta model zajema sledečih šest stopenj, ki bi bila najbolj enostavna oblika strateškega načrtovanja odnosov z 
javnostmi v arhivski organizaciji: 1.) pregled komunikacijskega stanja, 2.) definiranje ciljev, 3.) definiranje ciljnih 
javnosti, 4.) izbor medijev (orodij) in tehnik, 5.) določitev proračuna, 6.) evaluacija in ocenjevanje rezultatov (Gole 
1999, 549).
128 Ta model zajema tri glavne faze strateškega načrtovanja: 1.) faza deležnikov, 2.) faza javnosti, 3.) faza 
upravljanja perečih vprašanj. V vsaki fazi pa naj bi določili sledeče: razvoj in določanje ciljev, snovanje formalnih 
načrtov in kampanij, izvedba komunikacijskih programov in kampanij ter ovrednotenje učinkovitosti programov pri 
doseganju ciljev (Gole 1999, 550-551).
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Tretji, odzivni model, je najbolj kompleksen, kljub temu pa menim, da bi bil najbolj primeren za 
uporabo v arhivski organizaciji. Odzivni model temelji na integralnem projektnem 
organizacijskem strateškem načrtovanju, ki se običajno dogaja na dveh ravneh: a) na 
institucionalni ravni, b) na fukcionalni ravni (Gole 1999, 551). Pomembno je, da načrtovanje na 
teh ravneh ne poteka zaporedno, pač pa sočasno, vzporedno - torej integralno in tako, da že v 
nastajanju vplivata druga na drugo (Gole 1999, 551)129.

Pri strateškem upravljanju si postavimo tri ključna vprašanja: Kam gremo? 
Kakšno je naše okolje? Kako bomo prišli tja, kamor smo namenjeni? (Potter 1999, 559). V 
procesu strateškega načrtovanja organizacije razvijajo svoja poslanstva, namene, cilje, 
strategije in taktike (Potter 1999, 559). Mislim, tako kot tudi mnogi avtorji raziskav130, daje 
strateško mišljenje uporabno tako v profitnih kot tudi v neprofitnih organizacijah, kajti dvojno 
okolje (mikro okolje131 in makro132 okolje) deluje na obe vrsti organizacij. Potter opozarja, da 
moramo na začetku strategije upravljanja s komuniciranjem preučiti: 1.) kaj naš strateški 
komunikacijski program sploh podpira in 2.) ali naš proces strateškega načrtovanja komunikacij 
temelji na normalnem strateškem načrtovanju (podčrtala N.G1.). To pomeni, da izvira iz realnih 
ocen stanja in da načrtovanje deluje, funkcionira in ne postavlja nerealnih strateških ciljev in 
alternativ - kar je lahko tudi razlog za pojav redke uspešnosti oz. nerealiziranosti poslovnih 
strategij. Kot zemljevid strateškega upravljanja v organizaciji nam služijo tile pojmi: »Taktični 

in operativni načrti nam povedo, kako nekaj narediti, strateški pa se ukvarjajo s 
vprašanjem, kaj početi« (Potter 1999, 560).

Med mnogimi definicijami odnosov z javnostmi je opredelitev te dejavnosti kot 
»upravljanje s strateškim komuniciranjem organizacije z njenimi javnostmi« - torej odnosi z 
javnostmi kot kontinuiran in prilegajoč odgovor na zunanje priložnosti in nevarnosti organizacije 
(Moss in Wamaby 1997, 45). Tudi za neprofitne organizacije lahko uporabimo določene 
zakonitosti delovanja odnosov z javnostmi - bistvo je v odločanju, njihovo osnovno orodje pa so 
komunikacije. Ključno pa je, da "strategija odnosov z javnostmi izhaja in je v funkciji 
organizacijske strategije" (Gruban, Verčič in Zavrl 1997, 49).

Organizacijska strategija programi
__________ odnosov z _______________ odnosov z

strategija javnostmi javnostmi133

129 Krovna organizacijska strategija mora biti namreč sistem, sestavljen iz neodvisnih, a med seboj povezanih in 
prepletenih delov, zato njen uspeh ni odvisen samo od kvalitete posameznih strategij, pač pa od tega, kako 
posamezna strategija krepi drugo pri uresničevanju organizacijskega poslanstva in strategije (Gole 1999, 551-552). 
Tu ne opisujem natančneje način uporabe tega modela, ker je dostopen v literaturi.
130 Lester Potter navaja pisca Williama E. Rothschilda, ki je celovito preučeval okolja, sam L. Potter pa je v praksi 
uporabljal enake načine strateškega načrtovanja v obeh sektorjih.
131 Okolje nalog, ki ga sestavljajo potrošniki, trgi, sorodne industrije, tekmeci (Potter 1999, 560).
132 Splošno okolje, v katerem se večdimenzionalno prepletajo družbene, politične, gospodarske, tehnološke sile, ki 
vplivajo na organizacijsko delovanje (Potter 1999, 560).
Ij3 Programi odnosov z javnostmi so: odnosi z mediji, odnosi z lokalno skupnostjo, odnosi s potrošniki (uporabniki), 
vladni in javni odnosi, odnosi z vlagatelji in finančnimi javnostmi, mednarodni odnosi z javnostmi, odnosi z 
notranjimi javnostmi, krizni odnosi - krizno komuniciranje (Gruban, Verčič in Zavrrl 1997, 98-117).
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Ko se lotevamo priprave komunikacijskih dejavnosti, moramo vedeti, kaj je to 
komunikacijski načrt. To je zapis, katere komunikacijske aktivnosti bomo izvajali, da bi dosegli 
organizacijske cilje, v kakšnem časovnem okviru jih bomo izvedli, koliko denarja bomo porabili 
in kako bomo izmerili rezultate (Potter 1999, 562). Načrt tvori jedro strateškega upravljanja 
komunikacij. Potterjev model strateškega komunikacijskega načrta zajema sledeče:
a) povzetek - pregled načrta,
b) komunikacijski proces - za didaktične potrebe,
c) ozadje - poslanstvo, videnje, vrednote in dogodki, ki so vplivali na nastanek načrta,
d) situacijska analiza - glavna vprašanja in okoliščine, s katerimi se načrt ukvarja,
e) zapis sporočil - glavna sporočila načrta,
e) javnost/deležniki - strateške skupine, ki so navedene po pomembnosti, in s katerimi bi radi 

izvajali in vzdrževali dobre odnose,
f) sporočila za ključne javnosti/deležnike - za vsako ključno javnost posebej pomembno 

sporočilo v enem ali dveh stavkih,
g) izvedba - komunikatoijeva vprašanja, zapisi o javnostih/deležnikih, sporočilih, medijih, 

časovnicah, stroškovnikih, pričakovanih rezultatih in metodah ocenjevanja,
h) proračun - uporabimo način priprave proračuna, ki se uporablja v naši organizaciji,
i) spremljanje in ocenjevanje - kako bomo merili in ocenjevali doseženo glede na postavljene 

mejnike in željene rezultate (Potter 1999, 562).

Avtor priporoča, da se lahko posamezne faze združi in poenostavi. Zato je lahko praktična 
uporaba le petih elementov: vprašanja, javnosti/deležniki, sporočila, mediji in ocenjevanje 
(Potter 1999,563).

Ko planiramo službe za odnose z javnostmi v arhivih, bi morali razmišljati o 
"kratkoročnih in dolgoročnih praksah izvajanja odnosov z javnostmi" (Dozier 1995, 51). 
Kratkoročni bi temeljili na že uveljavljenih asimetričnih oblikah delovanja: sporočila za javnost, 
tiskovne konference, tiskane publikacije, knjige in strokovne revije, predstavitve na spletnih 
straneh, medijsko odmevne razstave, ipd. Te aktivnosti lahko dopolnimo z novimi idejami: poleg 
obstoječe baze podatkov vseh fondov in zbirk na spletnih straneh se lahko pripravljajo občasne 
predstavitve posebnih izbranih tematik (besedilo in slikovno gradivo). Nadalje je zaželjena lastna 
strokovna knjigama, organiziranje tečajev usposabljanja za raziskovanje v arhivih, neposredni 
stik z izobraževalnimi ustanovami - šolami in fakultetami, sodelovanje s turističnimi 
organizacijami. Dolgoročni PR programi zahtevajo tehten razmislek in strokoven pristop. 
Predlagam: e.mail konference z uporabniki arhivov, izvajanja anketnih raziskav, ponudbe 
posebnih ugodnosti - kot klubsko članstvo za redne obiskovalce, prilagajanje različnim ciljnim 
skupinam itd. Dolgoročni PR cilji morajo biti vključeni v strateško planiranje organizacije, kajti 
opredelitev "long-term practices" zahteva poglobljen strateški pristop z upoštevanjem vseh 
zgoraj opisanih "problemskih relacij", ki so mogoče v arhivski ustanovi. V arhivskih 
organizacijah lahko razdelim »promocijsko dejavnost in komuniciranje z javnostmi« na dvoje 
temeljnih sklopov:
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1. Odnosi z javnostmi, ki naj služijo uradnemu obveščanju javnosti o tekočem poslovanju, 
aktualni problematiki, arhivski dejavnosti in dogodkih: vse večje organizacije imajo 
organizirano službo za odnose z javnostmi, posebno tiste, ki so že z javno naravo svojega dela 
dolžne obveščati javnost - to so tudi vsi arhivi.

2. Promocija arhivske dejavnosti, ki se navezuje na kulturno konzumacijo z izdelavo 
»kulturnih izdelkov«: CD ROMov, publikacij, faksimilnih tiskov, zloženk, razstav, katalogov, 
videoposnetkov in drugega promocijsko oglaševalskega gradiva. Ta ima že značilnosti 
marketinške dejavnosti. Lahko govorimo tudi o neprofitnem marketingu ali marketingu 
neprofitne organizacije, po zgledu muzejev in drugih kulturnih ustanov (več v poglavju 6.2.).

Ob reševanju konfliktnih situacij in v komuniciranju z aktivirano javnostjo se velikokrat 
v praksi odnosov z javnostmi uporablja tehnika prepričevanja. Potrebno pa je poznavanje štirih 
osnovnih pogojev za učinkovito prepričevanje (po Congerju, 1998):
1. ) zagotavljanje kredibilnosti prepričevalca (ugled134, sloves, reputacija),
2. ) določanje skupnega ozadja (skladnost ciljev prepričevalca s cilji prepričevanih),
3. ) zagotavljanje ustreznih dokazov (uporaba jezika, vizualizacij, argumentov, itd.),
4. ) čustvena empatija in povezanost s prepričevanimi (Gruban 1999, 607).

Zagovorniki odnosov z javnostmi kot profesije opozaijajo, da sta med strategijami za reševanje 
konfliktov "prepričevanje" in "izogibanje"135 neučinkoviti strategiji (Grunig in Huang 1999, 656). 
Pozitivno so cenjena le dolgoročna prizadevanja gradnje odnosov, ki ob nastanku kofliktne 
situacije za organizacijo pomenijo neke vrste »kredit« zaupanja okolja. Šele to je lahko 
trdna osnova za reševanje konfliktov oz. za sklepanje kompromisov in pogajanj s ključnimi 
(konfliktnimi) javnostmi in organizacijskim okoljem.

Ko se v odnosih z javnostmi govori o uspešnosti ali neuspešnosti te dejavnosti, se 
zaustavimo pri merjenju komunikacijskih učinkov. Komunikacijske učinke je težko meriti, ker ni 
lahko zajeti vso kompleksnost komunikacijskih procesov. Kljub temu lahko nekje pričnemo. Pri 
komunikacijskih učinkih so lahko pokazatelji procesa naslednji: število izdanih sporočil za 
javnost, spremljanje in analiza vsebine medijskih objav, število udeležencev posebnega dogodka. 
Pri tem je treba poudariti, da "meriti izdelke odnosov z javnostmi je sicer pomembno, vendar je 
mnogo pomembneje meriti rezultate. Ti merijo, ali so ciljne skupine dejansko prejele sporočila, 
ki so bila nanje usmerjena..., jih zaznale..., razumele... in jih kakor koli ohranile" (Grunig 1999, 
647). Če gre za fokusiranje odnosov z javnostmi na odnose, potem je logični poziv Fergusonove 
že leta 1984, da naj "enota preučevanja ne bi bili ne organizacija, nejavnost in ne komunikacijski 
proces. Enota preučevanja naj postanejo odnosi med organizacijami in njihovimi javnostmi" 
(Grunig 1999, 644). Kazalce kakovosti dolgoročnih odnosov pa je avtorica opredelila s petimi

Ij4 Ugled organizacije je tesno povezan z vedenjskimi odnosi: ugled je namreč sestavljen iz vedenja organizacije, ki 
si ga javnosti zapomnijo (Grunig in Huang 1999, 654).
lj5 Pojasnitev izrazov: a) prepričevanje: organizacija poskuša javnost prepričati o pravilnosti svoje pozicije, b) 
izogibanje: organizacija zapusti konfliktno območje, fizično ali psihično.
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lastnostmi: 1.) dinamičnost vs. statičnost, 2.) odprtost vs. zaprtost, 3.) stopnja, do katere so 
organizacija in javnosti zadovoljne z odnosom, 4.) razdelitev moči v odnosu, 5.) vzajemnost 
razumevanja, strinjanja in konsenza (Grunig in Huang 1999, 648)136. Mnogi avtorji opozarjajo na 
težavnost merjenja "pozitivnosti razmerij z javnostmi" (Broom 1999, 530). Na to se vežejo tudi 
težave pri sami eksplikaciji termina "odnosi" (Broom 1999, 533).

Kljub opisanim raziskovalno-akademskim problemom, ki lahko zadevajo tudi praktike 
odnosov z javnostmi, je pomembno vsaj prizadevanje za gradnjo odnosov z okoljem. Temeljna 
teza teorije odličnosti namreč je: odnosi z javnostmi prispevajo k uspešnosti organizacije 

tako, da gradijo odnose s strateškimi javnostmi - to so javnosti, s katerimi organizacija mora 
imeti odnose (Grunig in Huang 1999, 649). Uspešnost organizacije je področje teorije 
organizacije, vendar je zaradi pričakovanj od PR dejavnosti kot prispevek k uspešnosti 
organizacije pomembno poznati tudi pristope organizacijske uspešnosti: 1.) ciljni pristop, 2.) 
sistemski pristop, 3.) strateški pristop, 4.) vrednostni pristop (Grunig in Huang 1999, 650). 
Študija IABC137 o odličnih odnosih z javnostmi našteva tri glavne sfere: a) središče znanja, b) 
skupna pričakovanja, c) participativna kultura (Knowledege core, Shared expectations, 
Participative culture) (Dozier 1995, 10). Pri arhivskih organizacijah nastane problem že pri 
»središču znanja«, ker nihče ni strokovno usposobljen za izvajanje "tehnike odnosov z 
javnostmi". Zato o "managementu PR" govorimo še toliko težje. Vedno pa obstojijo določena 
»skupna pričakovanja« pri vodstvu in zaposlenih, ki izvajajo odnose z javnostmi, ne glede na 
strokovnost ali planiranost oz. neplaniranost. Tretja sfera "participativna kultura" naj bi temeljila 
na teamskem delu in decentraliziranem odločanju. Vrsta kulture, ki vlada v organizaciji, 
vsekakor prispeva k bolj prilagodljivim in realnim pričakovanjem vodstva. Mislim pa, da 
možnost paticipativne udeležbe odločanja narašča s posedovanjem strokovnega znanja pri PR 
praktikih. Iz tega sledi, da s strokovnim pristopom, ne le v tehnikah, pač pa tudi v raziskavah138, 
lahko: 1.) realno usmerjamo skupna pričakovanja, 2.) aktivno sodelujemo v participativni kulturi 
odločanja, ki izhaja iz izsledkov strokovnih raziskav. Mislim, da je dober pristop na začetku 
formiranja službe za odnose z javnostmi, da se išče vzore PR poslovanja v "odličnih 
komunikacijskih relacijah". Ena glavnih značilnosti komunikcijske odličnosti pa je, da postane 
funkcija odnosov z javnostmi prispevek k strateškemu planiranju139 (Dozier 1995, 30). Če to 
projiciramo na arhivsko organizacijo in pričnemo z raziskavo segmentirati ključne javnosti in 
njihov vpliv na organizacijo, se nismo še nič približali komunikacijski odličnosti. Kajti, 
"funkcija odnosov z javnostmi je uspešna, ko so javnosti prepoznane na nivoju strateškega 
managementa organizacije in ko je management funkcije same prepuščen nivoju oddelka 
odnosov z javnostmi" (Verčič in Grunig 1998, 581).

lj6 Drugi avtorji navajajo podobne lastnosti: 1.) vzajemni nadzor 2.) zaupanje, 3.) zadovoljstvo z odnosom 4.) 
pripadnost v odnosu (Grunig in Huang 1999, 659-660).
137 IABC je okrajšava za International Association of Business Communications.
138 "use research to segment publics" in "conduct évaluation research" (Dozier 1995, 30).
139 "Communication becomes a strategie management function when communication programs help manage 
relationship with key publics that affect organizational mission, goals and objectives" (Dozier 1995, 30).

78





5.2.3 Interno komuniciranje arhivskih organizacij

Interno komuniciranje je, iz teoretskega vidika, osnova in začetek odnosov z javostmi, ali 
kot se je izrazil PR praktik, »dobri odnosi z javnostmi pričenjajo doma« (Puchan, Pieczka in 
L'Etang 1997, 80). V praksi pa se ob začetkih službe za odnose z javnostmi dogaja ravno 
nasprotno - ko razmišljamo o tem, kako "se predstaviti navzven" in "kaj naj bi o nas vedela 
javnost" - se pravzaprav zavemo, da bi tudi znotraj organizacije morali biti vsi seznanjeni s 
tovrstno "celovito informacijo" in poslanstvom organizacije, ki je "sicer vsem jasno", pa se 
vendar nekje izgubi v rutinskem dnevnem delu. Zakaj je potrebna nekakšna povezava med 
internim in eksternim PR je poznano iz PR teorije, da so zaposleni tista pomembna skupina ljudi, 
pri katerih je od njihove percepcije lastne organizacije odvisno, kako bodo komunicirali navzven 
(pozitivno ali negativno), z drugimi pomembnimi skupinami organizacij in v širši skupnosti (s 
politiki, finančniki, ipd.) (Puchan, Pieczka in L'Etang 1997, 81). To je v veliki meri odvisno od 
same dejavnosti organizacije in "njenega dometa" v širši skupnosti, ki je lahko zelo različen. Za 
arhivsko ustanovo na kateri koli ravni, državni ali regionalni, lahko rečem, da je njen "domet" 
predvsem v akademski in kulturniški sferi. Deloma tudi v "vladni in upravni sferi", zelo redko pa 
v gospodarski in finančni. Kljub relativni omejenosti "arhivskega dometa" ne gre podcenjevati 
pomena internega komuniciranja v relativno maloštevilnih organizacijah, predvsem zato, ker si z 
ustvarjanjem "svojega mesta" v družbi in "pomembnosti poslanstva ustanove" arhivi zagotavljajo 
proračunske davkoplačevalske finančne vire. Mnenja sem, da ima osebno komuniciranje (face- 
to-face), ki je lahko povsem neformalno, večji vpliv pri odločanju na različnih ravneh, kot smo 
pripravljeni priznati - takšno je npr. organiziranje posebnih strokovnih akcij, ki zahtevajo 
dodatna finančna sredstva in so vodena mimo letnih planiranih sredstev in strokovnih planov. 
Ravno zato je smiselno izkoristiti možnost tovrstnih vplivov in planirati interno komuniciranje, 
če vemo, da lahko z osebnim angažiranjem posameznih strokovnih oseb na akademski ali 
upravni ravni dosežemo ustvarjanje "ugodne klime do neke dejavnosti" in širše spoštovanje 
njenega poslanstva.

O odnosih z internimi javnostmi se velikokrat omeni, da je ta »pastorek odnosov z 
javnostmi« (Puchan, Pieczka in L'Etang 1997, 80). Kljub temu ima nedvomno svojo "težo v 
pomembnosti", kar kaže shema organizacijskega trikotnika med lastniki, upravljalci in 
zaposlenimi (Gruban, Verčič in Zavrl 1997, 57).

zaposleni

država upravljalci

Vsaka organizacija lahko deluje le v ravnotežju vseh treh elementov. Večina shematičnih 
prikazov v "PR teoriji"140 temelji na predstavitvi organizacij, ki delujejo v tržnih mehanizmih -

140 Kitchen govori o "profession", ki pa še ni "science" - zelo podoben problem kot pri arhivistiki: je stroka, ni pa 
znanost.
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vprašanje, ki se vedno znova zastavlja je, v kolikšni meri lahko tovrstne opise "skeniramo" na 
neprofitne organizacije, vendar bi to verjetno zahtevalo posebno obravnavo. Če prenesem 
omenjeni osnovni organizacijski trikotnik v arhivske ustanove lahko pojasnim "upravljalce" z 
arhivskim vodstvom (direktor s svetovalci), kot "lastnike" pa državo141. Ravnotežje med vsemi 
tremi v trikotniku je možno le z ravnotežjem interesov vseh treh strani in vsaka od treh strani 
je razpeta med interese ostalih dveh. Vodstvo arhiva mora zadovoljiti "državo" in se hkrati 
zavzemati za interese zaposlenih. Zaposleni so s svojim strokovnim delom odgovorni "državi" in 
vodstvo kontrolira njihovo izvajanje. Lastniki - »država« (državljani ali višje državne strukture) 
pa morajo imeti posluh za upravljalce in njihove probleme ter zahteve, vključno s finančnimi, kot 
tudi posluh za zaposlene in njihove izvajalske in strokovne zmožnosti ali nezmožnosti. 
Pomembnost internega komuniciranja poudarjajo tudi študije. Na osnovi študije Inštituta PR pri 
podjetju Pristop o organiziranosti službe za odnose z javnostmi v Sloveniji, predstavlja 
komuniciranje z zaposlenimi 18,8 % v 82-ih organizacijah, ki imajo službe za odnose z 
javnostmi (Gruban, Verčič in Zavrl 1997, 20). Ostale dejavnosti pa zajemajo naslednje vrednosti: 
oglaševanje 34,7%, odnosi z mediji 31,6%. Zanimivo je, da v državah z bolj razvitim PR 
raziskave na prvo mesto postavljajo zaposlene, sledijo vlagatelji in vlade. O potrebnosti vodenja 
enotnega internega komuniciranja govori dejstvo, da "kakor hitro je skupaj določeno število 
ljudi, so prisotni tudi različni, lahko tudi konfklitni interesi" (Puchan, Pieczka in L'Etang 1997, 
76). Ob tem pa ne smemo pozabiti, da "je vsak zaposleni komunikator in mora komunicirati 
informacije in sporočila v druge dele organizacije" (Puchan, Pieczka in L'Etang 1997, 81). V 
primeru arhivske ustanove se zaradi številčne omejenosti zaposlenih v tovrstni stroki142 izvaja 
"interno komuniciranje" znotraj celotne stroke, vseh arhivov v Sloveniji. To je pravzaprav oblika 
medorganizacijskega komuniciranja. V tem primeru lahko govorim tudi o nujnosti enotnega 
nastopanja celotne stroke, ne le posamezne organizacije. Interno komuniciranje poteka tudi 
znotraj arhivskih organizacij, običajno v povezavi s kadrovskim oddelkom in vodstvom arhiva 
(direktor s svetovalci). Najpogostejši medij tovrstnega komuniciranja so interne publikacije143. 
Redni objavi v interni publikaciji sta tudi letno poročilo in letni plan dela arhivske ustanove, ki 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne moreta biti oblikovalski dosežek kot na primer v 
Washingtonskem nacionalnem arhivu144. V takem primeru je to lahko tudi sredstvo »eksternega« 
komuniciranja. Pomembno pa je, da so vsa poročila in plani arhivov objavljeni, pa čeprav le v 
interni publikaciji. Drugačno vlogo - komuniciranja navzven s konkretnimi ciljnimi javnostmi, 
ima osrednja strokovna publikacija "Arhivi", ki izhaja enkrat letno in je tudi nosilec razvoja 
arhivske stroke.

141 Tudi lastništvo arhivskega gradiva samega je definirano po ŽAGA z državnim lastništvom oz. »javnim 
lastništvom« in ne z lastništvom Arhiva ali Ministrstva za kulturo RS.
142 Vseh arhivistov z visoko izobrazbo je v Sloveniji okrog 100, vseh zaposlenih v slovenskih arhivih pa okrog 200 - 
po podatkih za leto 2000.
I4j Novičarsko pismo ali newsletter »Obvestila« izdaja Arhiv RS, prejemajo pa ga vsi arhivi v Sloveniji - 7 ustanov. 
Izhaja vsake tri mesece, ima prispevke strokovnih delavcev, udeleženih v različnih akcijah: predavanja, seminarji, 
kongresi, razstave, občni zbori, finančne komisije, gradbeni odbori. Zajema pa tudi podatke o medijskih objavah 
arhivske dejavnosti: o razstavah, intervjujih, izdajah novih publikacij ipd. Vključeni so tudi podatki o novih 
pridobitvah arhivskega gradiva in pridobitvah strokovne arhivske knjižnice.
144 NARA Washington - New Direction 1996, Report.

80





Dva glavna fenomena determinirata equlibrium organizacije: struktura in kultura. 
Struktura zadeva individualne vloge zaposlenih, pravila in sistem organizacije. Kultura pa 
zajema skupne vrednote in prepričanja, ki označujejo neko organizacijo (Puchan, Pieczka in 
L'Etang 1997, 84). Vizija organizacije je tista, ki ima lahko središčno mesto v internem 
komuniciranju. "Vizija omogoča identifikacijo osebnih vizij, ciljev zaposlenih s skupnimi cilji 
organizacije - vizijo označujejo za nevidni kompas" (Gruban 1998, 616). Širimo jo prek kanalov 
internega komuniciranja med zaposlene, ki predstavljajo strukturo organizacije z različnimi 
individualnimi vlogami in specifičnimi znanji v organizaciji. Dojemanje zaposlenih kot 
"premoženja" ali "nosilca novega znanja in kapitala" je bolj prisoten v številčno manjših 
organizacijah kot v velikih organizacijskih kompleksih, kjer posamezna znanja ali zanimanja ne 
izstopajo. Če je to nova paradigma internega komuniciranja, ki presega enosmerno obveščanje in 
vodi v dvosmerno komuniciranje s participacijo pri upravljanju (Gruban 1998, 616), je njen 
namen poudarjen na konkurenčni uspešnosti organizacije v tržnih mehanizmih, medtem ko 
neprofitne organizacije pravzaprav zaobide. Celotna družbena organiziranost, tako na državni kot 
na mednarodni ravni, pa vodi v tako visoke oblike funkcioniranja, da je tudi za neprofitne 
organizacije nujno posedovanje različnih specifičnih znanj organizacije in s tem tudi "delitve" 
upravljalskih funkcij.

Merslavič govori o "organizaciji kot kulturnem sistemu" (Merslavič 1998, 634). Proces 
učenja je drugačen pri tistih, ki so z organizacijo že od začetka, kot pri tistih, ki se vključijo 
pozneje, ko je kultura že izgrajena. Domnevam, da je v manjših organizacijah, ki imajo zelo 
majhno fluktuacijo zaposlenih, to še toliko bolj poudarjeno (specialisti ostanejo v isti ustanovi 
velikokrat do upokojitve). Kultura organizacije je tu vsekakor veliko bolj statična, zakoreninjena. 
Večje spremembe doživlja le pod vplivom zamenjave vodstva. Vodilne osebnosti imajo 
nezavedni in tudi neplanirani vpliv na organizacijsko kulturo že samo z obstojem lastne 
osebnosti na vplivnem položaju. To se odraža v usmeritvi politike organizacije, planiranju 
strokovnega dela in razvoja (zavestne poteze) - te pa posredno vplivajo tudi na neformalne 
oblike vpliva. Gre za dojemanje ustanove s strani zaposlenih "ko zaveje nov duh ustanove". V 
takih trenutkih "sprememb" imajo novozaposleni s svojimi specifičnimi posebnostmi možnost 
prodiranja v spreminjajočo se kulturo organizacije. Organizacijska kultura pomeni "razpolagati z 
določenim delom skupne vednosti in deliti pogled na organizacijsko realnost" (Merslavič 1998, 
637-638). Vendar za arhivske ustanove lahko trdim, da se je ta statična realnost pričela 
dopolnjevati-nadgrajevati z novimi izivi iz okolja, novimi znanji in novimi ljudmi145. Zastavlja se 
vprašanje: če gibanje v okviru kulture organizacije odraža zadovoljstvo, ali se kultura 
organizacije pričenja spreminjati, ko ta prične odražati nezadovoljstvo zaradi novih pričakovanj 
in zahtev iz okolja, ki jih organizacija izpolnjuje ali pa tudi ne. Nekaj podobnega se dogaja v 
arhivih, ki prehajajo v informacijsko dobo: novi strokovni problemi (elektronska okolja, nove 
tehnologije) vodijo v skepso, ali bodo arhivi lahko suvereno vodili svoje dosedanje poslanstvo v 
novih razmerah: problem je pomanjkanje informacijske izobrazbe in razvojnih oddelkov, ki so le

145 Connel o kulturi: "willingly to undertake demanding tasks in their private lives, and to obtain considérable 
satisfaction ffom doing them well. They are promised similar satisfaction from doing their work tasks well" (Connel 
1996, 50).
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v tujini. Iz strokovnih problemov se to odraža tudi na organizacijski kulturi - nezadovoljstvo, ker 
dosedanji vzorci obnašanja ne ustrezajo več novonastalim razmeram146. Vendar je pri pojavu 
nezadovoljstva začetek sprememb: "disfuncionalnost organizacijske kulture kot vzvod za njeno 
preoblikovanje« (Merslavič 1998, 644). Možno je tudi vplivati na organizacijsko kulturo oz. 
obstaja dilema, ali jo lahko načrtno spreminjamo v skladu z določenimi cilji. Poznano je, da je 
narava kulture konzervativna, zaposleni si ustvarijo identiteto in so na pojavne oblike kulture 
celo emocionalno vezani (posebno, če so celotno delovno dobo v isti ustanovi). Obstajajo sicer 
"mehanizmi" preoblikovanja te kulture, kljub temu pa mislim, daje večje spremembe v usmeritvi 
organizacijske kulture mogoče izpeljati samo dolgoročno. Prvi korak in priložnost je ob nastopu 
"naprednejšega vodstva", ki tudi po strokovni plati od zaposlenih zahteva prilagoditev "zunanjim 
okoliščinam": dodatni seminarji in tečaji - tj. preusmeritev in razširitev stroke. Drugi korak pa je 
prihod "mladega strokovnega kadra", neobremenjenega s prejšnjo kulturo in sposobnega 
prilagajanj in osvajanj novih znanj tudi izven ustanove, ki jih lahko adaptira v novonastajajočo 
kulturo. Vendar je to lahko precej dolgotrajen proces, tudi zaradi odpora "stare organizacijske 
kulture" in njenih nosilcev proti novim pogledom in postopkom dela. Od organizacijske kulture 
je odvisno tudi, kako se ustvarja "self image" organizacije, ki je del identitete in je dosežen z 
internim komuniciranjem147 (Rebel 1997, 210). Od dojemanja self imaga - ali smo "zaprašeni 
zgodovinarji" ali "razvijajoč državni informacijski center", je odvisno tudi, v kakšni smeri bodo 
tekla prizadevanja za naše izobraževanje, naše opremljanje s tehnologijo itd. Ker imago sestoji iz 
besed, dejanj, fizične prisotnosti (Rebel 1997, 208), je od nas samih in našega obnašanja odvisno, 
kako si bomo ustvarili svoj imago v družbi - odvisno je od vsakega zaposlenega, ki komunicira 
kjer koli. Zato je potrebno interno planirano in enotno komuniciranje, prav tako pa tudi 
ustvarjanje in komuniciranje strategije ter vizije organizacije. »Osebnost« (personality) 
organizacije sestoji iz strukture (ponazorimo jo lahko s hrbtenico organizacije) in kulture 
(ponazorimo jo kot meso organizacije) (Rebel 1997, 209). Mislim, da razvojno gledano, v kateri 
koli organizaciji ne gre podcenjevati »subjektivnih tvorcev organizacije« (zaposlenih), ki 
predstavljajo neke vrste "subjektivni kapital" organizacije.

Teorija na področju internega komuniciranja loči dve obliki organizacijske kulture: 

avtoritarno in participativno organizacijsko kulturo. Prva temelji na hierarhiji nadrejenosti in 
podrejenosti, na načelih ukazovanja in nadzora (Skerlep 1998, 752). Poudarek je na tradiciji, 
zaprtosti organizacije za zunanje vplive, zaposleni nimajo predstave o skupni organizacijski 
viziji, različna so mnenja, kaj so aktualni problemi, zaposleni imajo občutek, da jim odločitve 
niso zaupane zaradi neusposobljenosti (Dozier 1995, 17 in 131). Druga temelji na 
decentraliziranem odločanju, ki daje večjo stopnjo avtonomije in opolnomočenja za odločanje, 
ceni teamsko delo, zaposleni imajo skupno vizijo organizacije. Odprta je za ideje izven 
organizacije in zaposleni imajo drugačen odnos do vodstvene strukture (prav tam). Participativna 
organizacijska kultura je veliko bolj vzpodbujajoča za zaposlene in to se kaže v večji uspešnosti 
organizacije. Kot je poudarjeno v študiji IABC o odličnih odnosih z javnostmi ima običajno

146 Izgovori, da "smo zgolj profesorji zgodovine", ne zadostujejo več za zadovoljstvo v "lastni kulturi".
147 Ali se v arhivih dojemamo kot "zgodovinskoraziskovalna ustanova" ali "akademska" ustanova ali "del državnega 
aparata" ali "informacijski center" ipd.
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vsaka organizacija elemente obeh oblik organizacijske kulture (Dozier 1995, 131). Na 
dosedanjem opisu arhivske organizacije lahko sklepam, da participativna oblika ni prisotna z 
vsemi svojimi možnostmi, prav tako ne absolutno avtoritarna organizacijska kultura. Pač pa sta 
prisotni obe obliki. Kljub obstoju neke vrste avtonomije pri arhivskem strokovnem delu so na 
ravni participativne organizacijske kulture še neizkoriščene možnosti tako glede komuniciranja 
vizije organizacije, kot tudi glede odločanja na organizacijski ravni, ne pa le na ozko strokovni 
ravni. Arhivska teorija ločuje namreč dva pojma: »archives management« in »records 
management«. Prvi zadeva ustanovo in organizacijo, drugi pa strokovne odločitve pri delu z 
arhivskim gradivom. Kot poudarja Minzberg je narava organizacijske kulture odvisna od vrste 
organizacije. Tako je participativna organizacijska kultura bolj prisotna v storitvenih dejavnostih, 
ne pa v industriji; in v storitvenih dejavnostih, namenjenih ljudem, vsekakor lahko iščemo tudi 
javni sektor.

Zaključek:

Prisotnost zavesti javnosti ali aktivno poznavanje arhivske dejavnosti s strani javnosti in 
zavestno podpiranje te dejavnosti zaradi nacionalnih ali kakršnih koli »kulturnih argumentov«, je 
za arhive težka naloga. Prvi razlog je v specifičnosti in težavnosti področja, drugi v nekoliko 
odmaknjenem položaju arhivov od »aktualnega dnevnega dogajanja«. Kljub temu sem mnenja, 
da imajo arhivi lahko svojo persektivo zgolj in samo prek javnosti oziroma skozi javnost. Resje, 
da so arhivi tudi nek odraz stopnje demokratičnosti sistema, ki javne arhive omogoča, jih 
financira in iz celote državne administrativne produkcije izroča (celovito) gradivo v javno 
hrambo arhivskim ustanovam. Zelo nazoren primer je Francija, ki svojo najdaljšo Evropsko 
tradicijo demokratičnosti dokazuje z dosledim arhivskim sistemom. Za uspešno koeksistenco 
arhivske dejavnosti znotraj neke nacionalne skupnosti ne zadostuje zgolj »državno ozaveščanje« 
o potrebnosti teh ustanov in dejavnosti, potrebno je tudi ozaveščanje splošne javnosti. Velikokrat 
sicer poudarjamo, da je zgodovinski razvoj in s tem tudi razvoj arhivskih ustanov v Evropi 
povsem drugačen od razvoja v Ameriki, Avstraliji in v drugih »mlajših državah«, ki so bile 
primorane pritegniti javnost v začetke kreiranja arhivskih služb in ustanov, ki jih je 
Evropa imela že stoletja. Vendar pozabljamo, da je zavračanje njihovega vzorca aktiviranja 
javnosti lahko velika izguba konkretnih praktičnih izkušenj. Prepričanost mnogih evropskih 
arhivskih ustanov o finančni varnosti »pod državnim okriljem« je posledica značilne evropske 
tradicije, vendar je lahko hkrati dvorezen meč, ker se konkurenca za razdelitev državnega 
propračuna povsod povečuje. Potrebe in želje po stopnji razvitosti različnih, tudi arhivskih 
dejavnosti, pa se povečujejo. Potrebno je namreč vedeti, da ni pot uspešnosti skozi javnost 
pogojevana zgolj zaradi javnosti same, pač pa tudi zaradi državnoodločevalskih struktur, ki so v 
prvi vrsti tudi javni institut in delujejo v interesu in za (nacionalno) javnost. Ne gre torej zgolj za 
»željo ali primernost« prisotnosti arhivske dejavnosti v zavesti splošne javnosti, pač pa gre tudi 
za nujnost, kajti le na ta način je mogoče zagotavljati prisotnost nacionalne zavesti in želje po 
ohranitvi atributov nacionalnega obstoja - ne zgolj v javnosti sami, pač pa tudi v 
državnoodločevalski aktualni politiki.

Zagotavljanje pravice do komuniciranja v vseh njenih (štirih) razsežnostih je v 
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absolutnem smislu nerešljiv problem — gre zgolj za prizadevanja za demokratizacijo 
komuniciranja. Velikokrat gre bolj za formalno prilagajanje zahtevam po demokratizaciji, kot pa 
da bi praksa demokratizacije zaživela v ustvarjalnem zagonu - predvsem zaradi problema 
kompleksnosti s strani dojemanja v sferi javnosti in preobilice informacij, ki naj bi jih državljani 
akceptirali. Kakšne so možnosti za izboljšavo v tej smeri in prizadevanja za realizacijo, na ta 
sklop se navezuje prva ovira, tj. pomanjkanje potrebnih znanj in izobrazbe v državnih strukturah 
o zakonitostih delovanja javne sfere, o potrebnosti zagotavljanja pravice do komuniciranja in 
posledično razmišljanja o načinih izboljšave programskih usmeritev ustanov, tudi v skladu z 
interesi obkrožujoče javnosti in ne zgolj v lastnem institucionalnem razvojnem interesu. Oziroma 
občutljivost institucij moči za potrebe in interese, seveda v okviru realnih možnosti, lastnih 
državljanov naj bi bilo merilo uspešnosti tovrstnih ustanov. Kljub obstoju »obojestranskih 
interesov« (javnosti in državnih struktur) pa je utopično pričakovati spremembe brez iniciative 
tudi javnosti same. Pasivizacija večine pri »reševanju skupnih zadev« ni vzpodbudni faktor niti 
za vzajemni dialog, kaj šele za začetek zagotavljanja (s strani institucij) pravice do 
komuniciranja državljanov. Obojestranski interes bi moral biti jasno izpostavljen, prav tako 
usmerjena aktivnost za poskuse realizacije - kar zahteva ne samo ustrezno kadrovsko pač pa tudi 
finančno podporo. Glede na opisane možnosti medijskega koriščenja sredstev za izvajanje 
pravice do komuniciranja razmere, kljub posameznim poskusom, niso zelo vzpodbudne. Upamo 
lahko samo, da bo to omogočil ne samo tehnološki razvoj, pač pa tudi višja zavest o potrebnosti 
zagotavljanja in izvajanja tovrstnih pravic v obojestranski razvojni interes: kvalitete dela 
institucij moči in na drugi strani kvalitete uslug, ki jih lahko državljani pričakujejo od lastne 
države.

O "neobstoju odnosov z javnostmi" v arhivih ne morem govoriti, ker je tradicija 
posameznih dejavnosti (publicistična, razstavna, raziskovalna...) že nekaj desetletna praksa . 
Ob upoštevanju sodobne teorije odnosov z javnostmi pa lahko rečem, da vsebina dosedanje 
arhivske prakse temelji na "tehnikah odnosov z javnostmi": kako organiziramo arhivske razstave, 
kakšni so vsakdanji stiki z uporabniki arhivov, koliko smo prisotni v medijih, kakšne so 
publikacije, ki se pripravljajo v arhivih ipd. V piramidalni zgradbi celotnih odnosov z javnostmi 
pa imamo nad tehnikami odnosov z javnostmi tudi vodenje in upravljanje odnosov z javnostmi, 
ki zajema širši sklop strategij.

Za arhivske organizacije je aktualno tudi "krizno komuniciranje" - predvsem v primeru 
možnih elementarnih nesreč: poplav arhivskega gradiva, požarov ali drugih nesreč, ki povzročijo 
materialno škodo arhivskemu gradivu, ki ima seveda javni značaj in širši družbeni pomen glede 
na vsebino, ki jo prenašajo. Preučiti bi bilo potrebno tako imenovani trikotnik percepcije 
tveganja: tehnološke, psihološke in socialno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na percepcijo 
okolja (Drapai in Kos 1999, 579). Zatorej bi bilo vodenje kriznega komuniciranja in priprava 
nanj vsekakor potrebna pri opravljanju arhivske javne službe. Prav tako bi bilo lahko aktualno 
vodenje odnosov z lokalnimi skupnostmi, posebno ob začetku formiranja arhivov lokalnih 
skupnosti, ki še niso zaživeli in še nimajo konkretnih oblik delovanja.

148 16. arhivsko posvetovanje, Ptuj, 1995 "Slovenski arhivi in javnost".
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6 UPORABA »KULTURNE INFORMACIJE« IZ ARHIVSKE
DEDIŠČINE

6.1 Uporaba za znanstvenoraziskovalne namene

V tem delu želim prikazati pomen pridobivanja različnih vrst informacij za razvijanje 
znanstvenoraziskovalnega dela, ki ga lahko opredelim kot obliko komunikacijskih procesov 
posameznika z okoljem, z novimi informacijami iz okolja, posameznika s stroko ali tudi kot 
komunikacijo znotraj raziskovalnega teama. Splošna definicija za komunikacijo je: 
"Komuniciranje je bistvena prvina človekovega sporazumevanja, kooperiranja in skupnega 
delovanja v družbi." (Vreg 1990, 19) Da ima komunikacija pomembno vlogo tudi pri človekovih 
novih spoznanjih, dokazuje naslednja opredelitev: "Komunikacijsko sporočilo vpliva na 
kognitivna (spoznavna) in afektivna (čustvena) stanja sprejemalca komunikacijskega sporočila. 
Oba, sporočevalec in sprejemalec, se v interakciji "dvigujeta" na višje ravni spoznanja, se 
približujeta konseznemu stanju, lahko pa se od njega oddaljujeta" (Vreg 1990, 27). Posledično 
lahko govorimo o "odprtosti ali zaprtosti komunikacijskega procesa", glede na sposobnost 
sprejemanja neposrednih novih informacij ali sprejemanja posredovanih interpretacij 
novonastalih informacij. Množični mediji in prenos njihovih informacij niso pogost vir 
informacij za razvijanje in nadgrajevanje znanstvenoraziskovalnega dela. Izjema je družboslovno 
področje, ki s pomočjo medijev pridobi vpogled v splošno družbeno dogajanje na državni ali 
lokalni ravni in s splošno informiranostjo nastajajo potrebe po raziskovanju določenih družbenih 
pojavov. Dejstva in podatki lahko obstojajo, vendar dokler niso poznani in so nekje skriti, se z 
njimi ne ukvarja nihče. Nekaj podobnega je opisal Walter Lippmann z mislijo, da novica to ni, 
dokler neko dejstvo nekdo ne izmeri in o njem ne poroča. Novica ali informacija ne dobi svoje 
prave oblike, dokler nekdo ne protestira, razišče ali iz tega napravi "problem" (an issuee) 
(Lippmann 1961, 344). Posredovanje informacij je ena od medijskih funkcij, ki na nivoju 
posameznika zajema: 1.) ugotovitve o dogodkih in razmerah v neposrednem okolju, družbi ali 
svetu, 2.) iskanje nasvetov, mnenj in možnosti za odločitve v konkretnih praktičnih zadevah, 3.) 
zadovoljitev radovednosti oziroma splošnega interesa, 4.) učenje in samoizobraževanje, 5.) 
pridobivanje občutka varnosti s poznavanjem zadeve (McQuail 1987, 73). Informacija na nivoju 
družbe kot celote pa ima sledeče funkcije: 1.) preskrba novic o dogodkih in razmerah v družbi 
in v svetu, 2.) nakazovanje obstoječih odnosov (relacij) moči, 3.) olajševanje novitet, prilagajanj 
in razvoja (McQuail 1987, 71).
Vendar komunikacija je »oblika sporazumevanja med živimi bitji, zato pojem komuniciranje ne 
more vključevati prenosa informacij med neživimi bitji (denimo prenos podatkov v računalniških 
sistemih)« (Vreg 1990, 19). Vprašanje, ki se tu postavlja je, če prenos informacij v elektronski 
obliki ne pomeni komunikacijo, ali lahko govorimo o komunikacijskem procesu tisti trenutek, ko 
gre za človeško zavestno uporabo teh podatkov in njihovo interpretacijo. Torej ob vključitvi 
subjekta, ki s pomočjo interpretacije sproži nastanek (tudi) novih podatkov. Menim, da lahko 
govorimo o komunikacijskem procesu posameznika z virom informacij.
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Pri posredovanju informacij preko množičnih medijev se pojavi vprašanje kvalitete 
informacij. Lippmann trdi, da slabe razmere kot take niso novice same, kajti v vseh, razen v 
izjemnih primerih, novinarstvo ni tisto, ki v "iz prve roke" poroča o nekem neposrednem 
problemu (of the raw material), pač pa novinarstvo poroča o tem problemu, ko je že bil 
vsebinsko stiliziran (Lippmann 1961, 31). Problem interpretacije nastane pri uporabi terminov, 
posebno če simbolno izraženi pojmi niso na nek način "dogovorjeni" (lahko tudi na znanstveni 
osnovi) ali niso predmet ustaljene družbene prakse. Problemi pravilne interpretacije in 
posredovanja resničnih informacij nastanejo tudi v primerih političnega odločanja kot pravice 
vseh državljanov. Njihove odločitve pa naj bi temeljile na politično izraženih zahtevah, izhajajoč 
iz znanja in poznavanja problematike. Lippmann je zelo slikovito opisal "kaos pravilne 
informiranosti" s stavkom: "Demokracija se ni nikoli v svoji izvirni obliki resno soočila s 
problemom, ki nastane zato, ker se predstave v glavah ljudi ne ujemajo avtomatično z zunanjim 
svetom." (Lippmann 1961, 31) Posredovalci vsebin preko množičnih medijev se tega problema 
zavedajo, tako iz lastnega strokovnega znanja kot tudi iz izkušenj, zato je v pripravi informacije 
zelo pogosto uporabljena "moč eksperta". Gre za uporabljeno znanje neke konkretne stroke, na 
katero se problem nanaša, bodisi v obliki intervjuja s strokovnjakom ali v obliki izraženega 
mnenja in ocene149. Informacije v množičnih medijih bi na splošno morali sprejemati z določeno 
mero pristranskosti in kritičnosti, kajti sistem množičnega informiranja nima vgrajenega sistema 
preizkušnje lastne zanesljivosti oziroma veljavnosti, ki ga drugače morajo imeti znanstveni 
postopki interpretacije. Lippmannova misel je, da "novice niso ogledalo družbenih razmer, pač 
pa samo sporočilo nekega vidika, ki se je vsilil sam po sebi" (Lippmann 1961, 341). Vprašanje 
zanesljivosti informacije je mogoče vzporejati z vprašanjem izvora informacije ali glede na 
raven, na kateri je informacija nastala. Vreg razlikuje naslednje ravni, na katerih poteka 
komuniciranje: na medosebni ravni, na skupinski ravni, na organizacijski ravni (institucionalni), 
na kategorialni ravni (posebnih interesnih javnosti), na ravni množičnega komuniciranja (Vreg 
1990, 33-34). Na institucionalni ravni z oblikami formaliziranega komuniciranja je zanesljivost 
informacij, ki se oblikujejo v tem okolju, vsekakor večja kot na primer na medosebni ali 
skupinski ravni komuniciranja. Na prvi ravni je značilna vertikalna in horizontalna 
komunikacija, ki zajema hierarhične piramide različnih družbenih struktur od političnih, 
vojaških, gospodarskih ipd. Množično komuniciranje, ki je usmeijeno k široki javnosti, ima še 
najmanjšo možnost za povratno informacijo in tudi občinstvo ni strukturirano, je heterogeno in 
anonimno150 (Vreg 1990, 34). Pri aktualnosti je vsekakor prisoten moment strokovnosti, ki 
se nanaša na določen problem. V procesu množičnega komuniciranja se pojavljajo tudi 
informativna in mnenjska gradiva znanstvenih in umetniških izvorov. Primarno vprašanje 
pri tem pa je, ali je glavni namen komuniciranja, na kateri koli ravni, vzpostaviti sistem 
komuniciranja za izmenjavo mnenj ali je namen s komuniciranjem priti do končne resnice.

149 Moč eksperta deluje tam, pravi McQuail, kjer je nadvladujoče znanje pripisano viru ali pošiljatelju in sprejeto pri 
prejemniku (McQuail 1987, 263).
150 S tem ne trdim, daje množično komuniciranje v procesu posredovanja informacij najmanj zanesljivo. Značilnosti 
množičnega komuniciranja so namreč, da je organizirano in institucionalizirano in da je to javno komuniciranje 
namenjeno javnosti, daje aktualno v prenosu vsebin, občinstvo pa je široko in heterogeno (Vreg 1990, 45-47).
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Lippmann je ta problem označil z naslednjim stavkom: "Hipoteza, ki se mi zdi najbolj plodovita 
je, da novica in resnica nista isto in morata biti jasno ločeni" (Lippmann 1961, 358). Nadaljuje pa 
z obrazložitvijo, daje funkcija novice signalizirati dogodek, funkcija resnice pa je osvetliti skrita 
dejstva, oblikovati odnose med njimi in oblikovati sliko realnosti, na osnovi katere lahko človek 
funkcionira. Lippmann vzporeja zanesljivost informacijskega sistema z zanesljivostjo 
dokumentacijskega poslovanja družbe: "Kjerkoli obstoji dober mehanizem zapisa 

(dokumentiranja), deluje sodoben servis za novice z veliko natančnostjo."(Wherever there is 
a good machinery of record, the modem news service works with great precizion.) (Lippmann 
1961,342)

Arhive bi lahko označila za tiste vrste organizacij, ki hranijo »mašinerijo detaljnih 
zapisov« družbe, zato so zelo pomemben vir informacij. Problem je, da se večina medijskih 
informatorjev tega ne zaveda in ostajajo arhivi informatoiji skoraj izključno za 
znanstvenoraziskovalno delo. Predvsem za raziskovalne novinarje bi morali biti arhivi reden 
informacijski vir, ki lahko služi za preverjanje drugih informacijskih virov in s tem za 
vzpostavitev kritične distance novinarja do »servisiranih informacij«. V slovenskem okviru je 
arhivska mreža v skromnem obsegu in še ne zajema vseh vrst organizacij. S poudarjanjem 
transparentnosti delovanja državnih organov v EU pa se že ustanavljajo ti. vladni arhivi, 
namenjeni javnosti - tovrstni arhiv pozna Švedska: The Government Offices Records Centre151. 
Take arhivske organizacije hranijo prvovrstne artificialne podatke posameznih ustanov in 
institucionalne zapise, ki so obvezen informativni vir ne samo za novinarje, pač pa tudi za 
vsakega državljana, ki želi izkoristiti svojo pravico do informiranosti152. Z organizirano arhivsko 
službo se omogoči vpogled v dostopna gradiva in hkrati ustrezno zaščiti gradiva, ki potrebujejo 
varovanje tajnosti. S tem se preprečijo konfliktne situacije, v katerih novinarji objavljajo vsebino 
tajnih gradiv, državni uslužbenci, ki to omogočijo, pa kršijo predpise, ki določajo tajnost 
podatkov. Utemeljitve, da se to počne v splošnem »javnem interesu« pa se razjasnijo ob 
spoznanjih, da lahko mediji kreirajo (svojo) družbeno realnost. Raziskovalno novinarstvo in 
družbena kritičnost medijev sta potrebna, gre tudi za družbeno odgovornost novinarjev za 
kritično prikazovanje in realno oceno stanja v družbi. Vendar tajnost podatkov ni sama sebi 
namen oz. z objavo podrobnosti, iztrgane iz celotnega konteksta problematike, lahko dobi bralec 
povsem napačno podobo. Zato mislim, da bi bilo pravilno uporabljati artificialne podatke na 

legalen in organiziran način, predvsem pa, da novinarstvo brez originalnih podatkov 
»dokumentacijske mašinerije« (po Lippmannu) ne more kompetentno opravljati svojega 
dela - tj. samo s črpanjem pripravljenih informacijskih virov, ki jih posredujejo oddelki za 
odnose z javnostmi. »Novinar mora po svoji profesionalni kompetenci do tako pridobljenih 
gradiv vzpostaviti kritično distanco.« (Košir 1996, 253) Brez uporabe drugačnih in originalnih 
virov lahko resnično govorimo samo še o »javnem komuniciranju kot oglaševanju« (Košir 1996, 
247).

151 http://www.sweden.gov.se/pressandinfo/contacts/press_recordcentre.htm
152 O arhivu kot sredstvu za funkcioniranje demokracije govori prispevek: »Access to the public information as a 
means of functioning of the public« (Glažar, 1998), raziskovalni projekt za študijske potrebe pri prof. Hanno Hardt, 
1998, neobjavljeno.
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Informacija, ki je pomembna ali uporabna za različne namene, bodisi za 
splošno informativne ali za znanstvenoraziskovalne potrebe, prehaja skozi določen sistem 
selekcije in produkcije, ki končno nudi uporabniku možnost koriščenja določene materije. Sistem 
"obdelave surovih informacij" znotraj enormnih količin poslovne dokumentacije, je zelo 
podoben sistemu obdelave informacij, ki jo opravljajo medijske institucije zato, da oblikujejo 
končno vsebino, ki jo posredujejo publiki.

Shema 15: Medijska institucija pri obdelavi informacij v nekaj etapah (McQuail 1987, 54)

Objekti in dogodki Medijska ustanova

iz zunanjega sveta

(izobraževalni, kulturni, kontrola

ekonomski, pravni itd.)

selekcija
1

produkcija
1

vsebina

I

posredovanje vsebine

i r
javnost, publika

Opisani sistem ni bistveno različen od sistema obdelave "surove poslovne dokumentacije", ki je 
značilen za poslovanje arhivov. V začetnem procesu pridobivanja dokumentarnega gradiva 
različnih ustvarjalcev (objekti in dogodki iz zunanjega sveta) so vzajemni kontakti arhiva z 
okoljem, kjer je gradivo nastalo. Naslednja faza je strokovna obdelava gradiva (selekcija, 
kontrola, vsebinski popis), s katero pridemo do pregleda nad primarno vsebino. Tretja faza 
zajema uporabo teh vsebin za informacijske ali znanstvenoraziskovalne namene (javnost, 
publika). Glede na podobnost postopkov je mogoče postaviti arhiv v vlogo medijske institucije, 
katere končni namen je posredovanje informacij za različne namene. Komunikacijski proces tu 
ne poteka v eni smeri, pač je dvosmeren - arhivska funkcija je namreč tudi predhodno 
ugotavljanje informacijskih potreb institucij ali posameznikov. Take ugotovitve so pogoj za 
izvajanje sistema selekcije dokumentarnega gradiva, ki ga arhiv prejema iz okolja. Ko dva 
sistema vplivata drug na drugega, sta vzajemno odvisna drug od drugega z "inputom" in 
"outputom". Input enega sistema je lahko output drugega sistema (Ruben 1972, 134).

O tem, kakšne informacije so na razpolago v javni uporabi v arhivskih organizacijah, je 
mogoče razbrati iz strukture arhivskega gradiva, ki ga javna arhivska organizacija hrani.
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Struktura vsebine se pri različnih arhivskih organizacij razlikuje (zgodovinski mestni arhivi, 
urbanistični arhivi, filmski arhivi itd.). Nekoliko podobno strukturo vsebin arhivskega gradiva 
imajo običajno nacionalni arhivi. Spodnja shema prikazuje vsebine arhivskega gradiva, ki ga 
hrani Arhiv RS153.

Shema 16: Struktura arhivskega gradiva Arhiva RS v letu 2000

□ Uprava do 1945 □ Uprava po 1945 □ Društva □ Socialne H Gospodarstvo □ Pravosodje b  Vojska □ Ostalo

Uprava po 1945 
27%

Prikazane kategorije arhivskega gradiva so deloma združene zaradi enostavnejšega pregleda 
strukture. Tako so v kategoriji "društva" sledeče vrste gradiva: družbenopolitične organizacije 
(1538,9 tm), kulturne, prosvetne in znanstvene ustanove (172,9 tm), društva in združenja (157,5 
tm). V kategoriji "socialne" je sledeče gradivo: socialne in zdravstvene ustanove (342,8 tm), 
verske skupnosti (1,5 tm) ter rodbinski in osebni fondi (384,6 tm). V sklopu "ostalo" pa so zbirke 
(458,8 tm) in ostalo (321,6 tm). V sklopu "gospodarstvo" je gradivo gospodarstva in bančništva 
(980,2 tm), v "uprava po letu 1945" je gradivo uprave in javnih služb po letu 1945 (3936,4 tm). 
V kategoriji "uprava do leta 1945" je gradivo uprave in javnih služb do leta 1945 (5002,1 tm). 
"Pravosodje" zajema izključno gradivo pravosodja (1151 tm) in »vojska« zajema vojaške 
ustanove in enote (204,8 tm). V skupnem seštevku je 14653,2 tm spisovnega ahivskega gradiva. 
Podatki obstajajo posebej za druge nosilce informacij (mikrofilm, videoposnetki, film, 
fotografije, nosilci zvoka itd.).

Glede na široko disperzijo vsebin gradiva, ki ga arhivi hranijo, se povsod srečujejo s 
hitrim naraščanjem uporabe gradiva in števila uporabnikov arhivov. Povečane potrebe po 
informacijah različnih izvorov so lahko rezultat širših družbenih dogajanj in sprememb, 
predvsem zaradi splošnega razvoja sodobnih informacijskih družb, katerih sestavni del 
postopoma postajamo. Razloge za povečane informacijske potrebe in povečan obseg 
raziskovalnega dela (količin, obsega in udeležencev projektov) lahko iščemo v splošnem razvoju,

153 Podatki o vrstah arhivskega gradiva, povzeti po stanju 31.12.2000 (Letno poročilo Arhiva RS za leto 2000). 
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prav tako pa v vzporednici z globalnim marketinškim razvojem, ki je pričel vključevati vse 
dimenzije človeških aktivnosti. Nanje pa lahko vpliva posredno ali neposredno. Raziskovalno 
delo in z njim povezano "informacijsko servisiranje podatkov" v teh procesih nista izključena.

Med pokazatelje informacijskih potreb in namembnosti informacijskega servisiranja 
lahko prištevam tudi prikaz izobrazbene strukture. Izobrazbena struktura obiskovalcev, ki jo 
prikazuje spodnji graf, se v arhivih preko let bistveno ne spreminja - v vsakem primeru poročajo 
arhivi o višji izobrazbeni strukturi, kije potrebna za iskanje podatkov v arhivih.

Shema 17: Izobrazbena struktura obiskovalcev v Arhivu RS v letih 1994 - 1997

Izobrazbena struktura obiskovalcev 1994-1997
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Izobrazbena kategorija "srednja šola" predstavlja predvsem študentsko populacijo, ki potrebuje 
podatke za delo na fakultetah. V kategoriji visoka izobrazba so posamezniki, ki iščejo podatke 
zaradi svojih individualnih pravnih interesov154 ali individualnih raziskovalnih interesov 
(genealogija: družinski rodovnik, lokalna zgodovina in podobno). Prav tako so v tej kategoriji 
posamezniki, ki iščejo (obširnejše) podatke za posamezno pravno osebo ali organizacijo v 
državni upravi. Najvišja izobrazbena struktura (magisterij in doktorat) prikazuje ožji strokovni 
krog raziskovalcev, ki so profesionalni raziskovalci za projekte raziskovalne ustanove ali 
individualni raziskovalci, ki nadgrajujejo svojo visoko izobrazbo.

Problematika uporabe različnih vrst informacij se je hitreje pojavila v višje in hitreje 
razvijajočih se družbah - npr. v ameriški družbi. Zato nisem presenečena nad dejstvom, ki ga 
opisuje Elliot, da ameriška informacijska industrija že izvaja pritisk na različne vire javnih 
informacij, med katerimi je najpomembnejša vlada, da bi le ti komercializirali svoje poslovanje

154 Večinoma se na tovrstne vloge individualnih strank odgovarja pisno z overjeno kopijo dokumenta, ki ga 
potrebujejo.
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(Elliot 1995, 261). Take zahteve v ameriški informacijski industriji vodijo v zakonitost, da bo 
javna informacija, ki je bila do sedaj prosto dostopna, v prihodnosti dostopna za določeno 
komercialno ceno. Nadalje pa, da informacija, ki ne bo imela svojega trga, sploh ne bo ustvarjena 
(Elliot 1995,261).
Uporaba "novih informacij", ki niso bile poznane ali so bile zgolj prikrite z drugimi 
informacijami, lahko sproži različne spremembe. Kaj pomeni "nova informacija" pa je tudi 
diskutabilno vprašanje. Na področju znanstvenoraziskovalnega dela ob novih informacijah 
nastajajo nove raziskave z novimi ali drugačnimi rezultati. Medijski učinek ob posredovanju 
nove informacije (po McQuailu) je lahko podoben učinku novih raziskovalnih dosežkov: lahko 
sproži namensko ali nenamensko spremembo, povzroči manjšo spremembo ali olajša spremembo 
(namensko ali nenamensko), okrepi že obstoječe stanje ali prepreči spremembo (McQuail 1987, 
257)155. V primeru znanosti se kažejo te spremembe na področju obstoječih teorij, njihovih 
dopolnitev, zavrnitev ali potrditev.
Sprejemanje informacij, njihovo primerjanje z že obstoječimi informacijami in teorijami v 
procesu raziskovalnega dela, lahko pomeni obliko dveh komunikacijskih procesov: 
intrapersonalno (osebnostno) komuniciranje in interpersonalno (medosebno) komuniciranje. 
Prvo zajema procese mišljenja, čustvovanja, umetniškega in znanstvenega ustvarjanja - 
"osnovna sestavina geneze subjekta" (Vreg 1990, 33). Drugo pa zajema človekove odnose v 
družbi, simbolično interakcijo in sporazumevanje (Vreg 1990, 33). V procesih raziskovalnega 
dela sta pomembni obe dimenziji komuniciranja, kajti brez kritične analize individualne 
ustvarjalnosti (intrapersonalno) in znotraj strokovnih krogov (interpersonalno) ni potrditve 
veljavnosti novih teorij. Zanimivo je tudi vprašanje, kakšno vlogo imajo lahko množični mediji v 
procesih širjenja novih znanstvenih spoznanj in njihova morebitna uporaba v praktičnem 
življenju, ki zajema širšo družbo. McQuail v opisih tipologije medijskih efektov omenja 
premišljene in nepremišljene efekte, dolgoročne in kratkoročne efekte156 (McQuail 1987, 258)157.

Lippmann opozarja, da obstajajo razlike med družboslovnim in naravoslovnim 
raziskovanjem, ne samo v procesih iskanja dokazov in procesih verificiranja novih dognanj, 
temveč tudi glede odgovornosti do družbe, ki lahko uporabi njegove znanstvene rezultate v 
praktičnem funkcioniranju družbe - posebno v primerih, če so objavljeni v množičnih medijih158. 
Vprašanje, ki si ga zastavi glede zapletenosti družbenega življenja, ne zajema le problematike

155 Na področju medijev pa gre za spreminjanje stališč v širši javnosti ali znotraj določenih socialnih kategorij. Po 
mnenju F. Vrega je bolj pogost pojav okrepitve stališč kot pa pojav spreminjanja stališč, zatorej je "spreobrnitev" 
manj pogosten učinek množičnega komuniciranja (Vreg 1990, 79).
156 Zanimivi sta predvsem dve posledici medijskega delovanja: "knowledge distribution" in "diffusion in 
development", ki sta opredeljena kot dolgoročni in premišljeni medijski učinek. (McQuail 1987, 258) Prvi zajema 
širjenje znanja in informacij med družbenimi skupinami, prikaze aspektov realnosti, raznolikosti pri osveščanju o 
dogodkih. Drugi pa zajema načrtno širjenje inovacij za dolgoročne namene razvoja in pri tem uporablja različna 
sredstva vpliva, posebno avtoritativne strukture družbe oz. skupnosti (McQuail 1987, 259).
157 Vpliv znanstvenih raziskav je lahko prisoten tudi pri drugih medijskih učinkih, ki so opredeljeni kot nepremišljeni 
in hkrati dolgoročni: "Social control, Event outcomes, Socialization, Reality defining, Institutional change, Cultural 
change" (D. McQuail). Mislim, da pri njih vpliv ni neposreden, pač pa posreden. Pojavi se s sprejemanjem novih 
spoznanj v procese družbenega funkcioniranja in ni namensko usmerjen, kot je na primer pri "knowledge 
distribution".
158 «The social scientist cannot begin to offer the assurance of a laboratory test, and if his advice is followed, and if 
he is wrong, the conséquences may be incalculable« (Lippmann 1961, 372).
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demokratičnega odločanja javnosti — kot pravico vsakega državljana — pač pa zajema širše 
vprašanje celotnega upravljanja družbenega mehanizma, ki zahteva veliko količino zelo 
specializiranih znanj. "Mogočna družba je silovito narasla in z uporabo tehničnega znanja prešla 
v kolosalne dimenzije. Lahko jo postavimo pod človeško kontrolo samo s tehniko, ki je to 
družbo tudi ustvarila." (Lippmann 1961, 370) Strokovne odločitve »upravljalcev družbe« (vlada, 
vladna stranka, državne administrativne službe) bi torej morale temeljiti na razumnih odločitvah, 
podkrepljenih s strokovnimi oziroma znanstvenimi ugotovitvami. Z drugimi besedami: "znanost 
v službi družbe". Lippmann to opiše z naslednjimi besedami: »...določeni razsvetljeni, 
neposredni umi so vpoklicali eksperte, ki so bili usposobljeni oziroma so se usposabljali za to, da 
bi posamezne dele te Mogočne družbe naredili razumljive tistim, ki jo upravljajo.« (Lippmann 
1961, 370). Rešitev problema kompleksnosti družbenega funkcioniranja vidi v družbeni 
organiziranosti, ki temelji na sistemu analiz in »zapisov«. Zavrača princip »vse-pristojnega 
državljana« in decentralizacije odločitev. Kot primarno postavlja koordinacijo pri odločitvah s 
primerljivimi analizami in obstoječimi zapisi (Lippmann 1961, 364). Opozarja pa tudi, da tisk ni 
rešitev kot tudi ne more biti nadomestilo za funkcioniranje institucij. Tisk lahko izvaja samo 
zapisovanje tistega, kar je že bilo zapisano s samim poslovanjem različnih ustanov (Lippmann 
1961, 361 in 364). Zato problemi nepravilnih informacij ali njihovih interpretacij niso napaka 
množičnih medijev ali tiska, pač pa družbe same, v kateri so po njegovem mnenju »vladajoče sile 
tako pomanjkljivo dokumentirane« (the goveming forces are so imperfectly recorded) 
(Lippmann 1961, 361).

Problem dostopa do informacij je z vidika subjekta kot raziskovalca lahko zelo različen, 
glede na vrsto raziskovalnega projekta. V kolikor se predmet raziskave nanaša na družbeno 
okolje, v katerega je potreben le socialen dostop (social access - kot naprimer delovno okolje v 
podjetjih), je to odvisno od vsakokratne odločitve pristojnih vratarjev (gatekeepers). Ti 
uporabljajo dogovore in postopke zato, da bi lahko kontrolirali aktivnosti raziskovalcev. Kar 
pomeni, daje socialni dostop odvisen od vzpostavitve medosebnega zaupanja. Na drugi strani pa 
v tiste vrste raziskavah, kjer je potreben le fizični dostop, vratarji (gatekeepers) vedno poskušajo 
zagotavljati neosebno zaupanje (impersonal trust) (Lee 1993, 123). Tak primer so arhivi, ki 
nedostopnost fondov uravnavajo z normativnimi regulativami in podzakonskimi akti ter 
pravilniki za uporabo gradiva. Nadaljnji način prisiljevanja glede dostopa pa je izpostavljanje 
raziskovalca neki vrsti nadzorovanja (Lee 1993, 123). V slovenski raziskovalni praksi v arhivih 
še nimamo primerov kontrole namembnosti uporabe podatkov ali njihovega potvarjanja. 
Omejenost dostopnosti je določena za posebne vrste arhivskega gradiva, kot so osebni podatki - 
varovanje osebnih podatkov pozna (vsaj v Evropi) večina držav in to uravnava z nacionalno 
zakonodajo. Varovanje osebnih podatkov, ki ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. 
1. RS, št. 8/1990, 19/1991 in 59/1999), predstavlja v arhivski praksi relativno enostaven in 
rutiniran postopek. Pri tem gre namreč le za varovanje uradnih evidenc, ki jih vodijo ali so jih 
vodili določeni državni administrativni organi (datumi rojstva, osebna identifikacijska številka, 
državljanska knjiga, zemljiška knjiga ipd.). Ne zajemajo pa tudi drugih osebnih dosjejev: 
izobraževalnih, zdravstvenih podatkov, policijskih podatkov - to so podatki o zasebnosti 
posameznika, ki je širši pojem kot osebni podatki. Za varovanje osebnih podatkov je lahko
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postopek enostaven in administrativno pregleden. Povsem nekaj drugega pa naj bi, predvsem v 
bodočnosti arhivov v informacijski družbi in tudi že danes, predstavljalo varovanje zasebnosti 
posameznika, ki se nahaja v večjih količinah arhivskega gradiva159. Hkrati je tu prepletenost 
področij javnega in zasebnega življenja v dokumentacijskem gradivu, ki je rezultat delovanja 
ustvarjalca (javnopravne osebe) že v samem procesu nastajanja gradiva, predenje prišel v arhiv. 
Koncept zasebnosti predvideva obstoj sfere privatnih zadev in sfere javnih zadev. V dobro 
organizirani družbi pa naj bi le-ta ščitila tako eno kot drugo sfero (Peterson 1992a, 36). V 
Sloveniji so podatki v arhivih, ki so pod zaporo, dostopni za raziskovalne namene ob pridobitvi 
mnenja arhivske komisije in odobritvi vlade, o čemer govori Sklep o ustanovitvi in načinu dela 
arhivske komisije (Ur.l. RS, št. 97/2000) in Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Ur. 1. RS, št. 
20/1997, člen 43 in 44) (v poglavju 4.3.).

6.2 Arhivske organizacije kot kulturni centri (marketing)

Z razvojem informacijske družbe in informacijske usposobljenosti individuuma v družbi 
postajajo različni podatkovni centri, ki hranijo javne informacije (arhivi, knjižnice, muzeji, 
dokumentacijski centri, kulturni centri ipd.), zanimiv vir aktivnega in intelektualnega načina 
preživljanja prostega časa. Arhivi so primerjalno z drugimi podobnimi kulturnimi ustanovami v 
manjšem razvojnem zaostanku glede »ponudbe koriščenja prostega časa«. Vsekakor pa 
intelektualni val zanimanja in iskanja novih načinov za interese v prostem času arhive ne bo 
zaobšel. Oziroma samo povpraševanje in želje arhivskih obiskovalcev le-te silijo v sodobnejši, 
tudi marketinški način razmišljanja in ponujanja kulturne dediščine, ki jo hranijo.
Problematika izkoriščanja prostega časa je širši problem, ki zajema celotno družbo inje rezultat 
družbenega in ekonomskega razvoja. Ta omogoča višek časa, v katerem ne gre zgolj za 
»regeneracijo« delovnih moči, pač pa tudi za možnost aktivne intelektualne realizacije 
posameznika, ki išče različne načine svoje proste in svobodne dejavnosti. O (pre)oblici prostega 
časa je razmišljal že E. Fromm: »Danes imamo na razpolago več prostega časa, kot pa so mogli 
naši dedje sanjati o tem. Toda kaj se je zgodilo? Ne vemo namreč, kako izkoristiti ta novo 
pridobljeni prosti čas; skušamo ga ubiti in veseli smo, ko je dneva konec....Vzemimo, da bi v 
naši zahodni kulturi za štiri tedne prenehali delati kinematografi, radijske in televizijske postaje, 
da ne bi bilo športnih prireditev in da bi prenehali izhajati časopisi....Ne dvomim, da bi celo v 
tako kratkem času prišlo do tisočev živčnih zlomov, še mnogo več ljudi bi se znašlo v stanju 
hude zaskrbljenosti« (Košir 1983, 33). To je le en način »izkoriščanja« prostega časa, drugi način 
pa ni pasivno uživanje ponujenega, pač pa ustvarjalno, aktivno delovanje v smislu hobijev in 
»svobodne dejavnosti« - torej da ljudje lahko v tem času delajo to, kar si želijo, na način, ki so si 
ga zamislili in tako, kot najbolje znajo (Košir 1983, 33-34).

V sodobni ponudbi načinov in možnosti za preživljanje prostega časa ima kultura, poleg 
športnih dejavnosti, turizma, osebnih hobijev in izobraževanja, vsekakor svoje pomembno

159 Arhiv Republike Slovenije hrani, po podatkih Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije, 
Ljubljana 1999, 16 tekočih kilometrov arhivskega gradiva.

93





mesto. Poleg tega je kultura tako širok pojem, da zajema poleg različnih izraznih načinov 
(glasba, pisna beseda, slikovno in fizično upodabljanje...) tudi različne slogovne možnosti 
upodabljanja, ki lahko pritegnejo ljudi različnih življenjskih slogov in načinov mišljenja. Kultura 
torej omogoča identifikacijo različnih »skupin ljudi« znotraj posameznih specifičnih kulturnih 
smeri. Tudi sama sem mnenja, da ni odveč vprašanje: Kultura kot umetnost ali kultura kot način 
življenja? (Mattarasso in Landry 2000, 11) Kulturna politika države se zatorej mora osredotočati 
na tovrstne razvojne spremembe. Predvsem pa se načelo kulturne demokracije osredotoča na 
večjo dostopnost do sredstev kulturne produkcije ter, kar se tiče sredstev potrošnje, na 
distribucijo in analizo160.

Ob temah distribucije, kulturnih produktov in dostopnosti, ni zelo daleč problematika 
kulture in finančnih sredstev. S poudarjanjem civilizacijske vrednosti kulture, ki prispeva k 
splošni kakovosti življenja, je v večini evropskih držav (posebno v mestnih okoljih) pomenilo 
imeti dobro infrastrukturo sledeče: živahno umetniško okolje, dostop do muzejev in knjižnic ter 
visoka stopnja sodelovanja v športnih in prostočasnih dejavnostih. Vendar v 80-ih in 90-ih letih 
je postalo za snovalce kulturne politike ključno vprašanje učinek vlaganj v kulturo - ob tem pa 
osnovanje dileme: kultura kot samozadostna vrednota ali kultura kot razvoj (Matarasso in Landry 
2000, 15)161. Namreč: »Bolj poglobljena analiza pokaže, da obstajajo neizogibni
družbenogospodarski učinki vseh kulturnih dejavnosti in daje skupen poudarek kulturnim in 
razvojnim koristim javnih vlaganj v kulturo« (Matarasso in Landry 2000, 15-16). Širina vloge 
kulture pa ni le predmet razmišljanj kulturne politike v zadnjem času, pač pa je to prisotno že 
precej zgodaj. O primarnih in sekundarnih potrebah je govoril že Marx. Med sekundarne se 
prišteva: eksistencialne, univerzalne. Sekundarne so torej tiste, ki kažejo človeka v njegovi 
specifičnosti, v njegovi - človečnosti (Košir 1983, 18). Zato jih tudi Fromm imenuje 
fundamentalne potrebe, saj se prek njihovega zadovoljevanja razvija posameznik kot človeško 
bitje in človekov svet kot svojevrsten prostor (Košir 1983, 18). Če govorimo o kulturi kot o 
»procesu in rezultatu udejanjanja človeka kot generičnega bitja« (Košir 1983, 20) - niso zelo 
daleč razmišljanja o kulturni identiteti, kije običajno v Evropski uniji opredeljena kot nacionalna 
kulturna identiteta162 (Schlesinger 1997, 372). V času intenzivne globalizacije (vnašanje pojmov 
globalne kulture ipd.) in trendov enotne evropeizacije na različnih področjih izstopi problem 
obstoja nacionalne kulture. Paradoksalno namreč je, da EU politika, ki vzpodbuja kulturno 
raznolikost in identiteto, hkrati vidi, da sta obe ovira ekonomski racionalizaciji (Schlesinger 
1997, 379). Na eni ravni ima EU značaj trga in trgovinskega prostora, na drugi ravni pa je EU 
izpopolnjena s kulturnimi vsebinami: jezikovno in etnično raznolika, kar če pogledamo iz 
ekonomskega vidika, predstavlja vir problemov (prav tam). Kulturno bogastvo posamezne dežele 
sega stoletja ali celo tisočletja nazaj - in sodobna kulturna dejavnost je v veliki meri odvisna od 
tega, kar je bilo pred njo. Zato je tudi razumljivo, da kulturne politike v nacionalni kulturi dajejo

160 Zato je tudi načelo kulturne demokracije začelo izpodrivati načelo demokratizacije kulture (Matarasso in Landry 
2000, 14).
161 Tu pojem razvoj ne pomeni razvoj kulture same, pač pa razvoj družbe kot celote.
162 Originalni citat: In the European Union policy context, culture in the first sense is normally identified with 
»national culture«, namely the body of values, practices and identities deemed to make particular nations different 
frorn others.
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poudarek predvsem klasičnim oblikam kulture (podpora nacionalnim kulturnim ustanovam) 
(Matarasso m Landry 2000, 31, 38). Vendar zanemarjanje pluralizma ne vodi v protiutež 
negativnim vidikom kulturnega nacionalizma163 (prav tam). Tudi enosmerno poudarjanje kulturne 
dediščine zanemarja plasiranje sodobnosti v kulturni politiki, kar lahko poveča nevarnost razkola 
med državno kulturno politiko in dejanskim kulturnim razvojem164 (Matarasso in Landry 2000 
38). Dilem kulturne politike je seveda veliko več od naštetih, dotaknila sem se zgolj tistih, ki so 
lahko ključne v procesu pridruževanja »evropskemu talilnemu loncu«. Ne smemo pozabiti, da v 
kulturno raznolikost ne prištevamo zgolj izvajalske kulture v ožjem pomenu, pač pa tudi kulturo, 
ki jo v širšem pomenu tvori splošna mentaliteta kulture naroda. Ta ima velik pomen v 
marketinško-oglaševalski dejavnosti, kot tudi mentaliteta, ki je osnova organizacijski kulturi, 
bodisi v posamezni organizaciji ali v nekem sektorju dejavnosti. Ob opisanih problemih kulturne 
in identifikacijske raznolikosti, ki seveda vpliva na koncepte enotnega trga, je zanimivo, daje 
Evropska unija to obrnila v svoj prid: »Kulturna raznolikost, ki je izgledala kot ovira 
evropeizaciji trga - kot negativni faktor - se je obrnila v potencialno bogastvo ali vir: 
izkoriščujoč kulturno raznolikost se ta lahko obme v priložnost« (European Commision, 
1994:12165-v Schlesinger 1997, 380).

Arhivi so nedvomno v celotni evropski razsežnosti tisti nosilci nacionalnih posebnosti, ki 
so »tipični«, torej gre za: historično - jezikovne - kulturne posebnosti vsakega naroda. In zaradi 
teh značilnosti je velikokrat mednarodna izmenjava (projektov, teamskega dela, podatkov iz 
gradiva ipd.) otežkočena oziroma je možna le s poznavanjem jezika drugega naroda in dobrega 
poznavanja zgodovinskega razvoja. Iz naštetih razlogov se pojavlja celo mnenje nekaterih velikih 
narodov (vsekakor ne Slovencev), da je predstavitve arhivov na domačih spletnih straneh 
nesmiselno pripravljati v več jezikih, ker je arhivsko gradivo (v glavnini) v nacionalnem jeziku, 
zato je znanje jezika predpogoj za kakršen koli kontakt z ustanovo. Če pustimo »praktični vidik« 
tega mnenja (za arhivsko gradivo), je pomembno tudi celovito kontaktiranje arhivske 
ustanove v evropskem prostoru in predstavljanje ustanove v kulturnem kontekstu. Zato 
tovrstno stališče ocenjujem ne samo za skrajno nacionalno samoljubno, pač pa tudi skrajno 
neosveščeno o kakršnem koli prispevanju k nacionalni pestrosti evropskega kulturnega prostora. 
Namesto da bi predstavili svojo različnost, se v svojo različnost zapirajo in namesto da bi z 
večjezičnostjo vzpodbujali k jezikovnemu učenju, se zapirajo v lastno jezikovno nedostopnost. 
Torej »praktični« izgovor ni v prid razvoju kulturne raznolikosti Evrope.

Razvojnih razsežnosti nacionalne kulture, v evropskem ali širšem okviru, bi se morale 
zavedati vse kulturne ustanove in temu primemo usmerjati svoje dejavnosti. Najboljše rešitve 
dosegajo tiste kulturne ustanove, ki so medsebojno tudi organizacijsko povezane (na nacionalni 
ravni). In sicer ne samo v smislu sodelovanja, pač pa kar z organizacijsko strukturo - kot je to v 
primeru nacionalnega arhiva v Singapurju, ki je bil leta 1993 administrativno priključen k Upravi 
za nacionalno dediščino (National Heritage Board). Posledica je bila ne samo večje sodelovanje

16j To je ena od okvirnih dilem kulturne politike: nacionalno ali mednarodno (Matarasso in Landry 2000, 31).
164 To pa je dilema kulturne politike: dediščina ali sodobnost. (Matarasso in Landry, 2000/38).
165 European Commission (1994), Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the Context 
of the Audiovisual Policy of the European Union, Brussels, April.

95





raznovrstnih kulturnih ustanov (muzejev, galerij, kulturnih centrov), pač pa tudi enotno 
koordinativno pro-aktivno nastopanje do prebivalcev - meščanov Singapurja, ki so jim na ta 
način skupaj s turistično ponudbo pripravljali celovite projekte razvoja in zgodovine mesta. S 
tem so postali nepogrešljiv sestavni del mesta, katerega publika zahteva nove projekte, ki so 
osnova za dvigovanje intelektualno-kultume ravni vsakega meščana166. To pa je tudi bistvo vsake 
kulturne ustanove - tvorba vrednot.

Ko govorimo o marketingu neprofitnih organizacij, je poznano, da projekti kulturnih 
ustanov ne prinašajo dobička ali se celo finančno ne pokrijejo (razen prireditveni dogodki - 
koncerti, festivali). To ne velja samo za slovenske kulturne projekte, pač pa tudi za mnoge 
projekte v tujini. V večini primerov so tovrstni nacionalni ali lokalni projekti (delno ali v celoti) 
financirani iz javnih sredstev in nihče pravzaprav ne pričakuje »finančno uspešnih« projektov. 
Gre pač za splošno funkcijo kulturnih ustanov, da dvigajo kulturno raven, oblikujejo vrednote in 
vzgajajo mlado generacijo. Vendar zelo kratkoročno je mišljenje, ki ne dopušča izkoriščanja 
možnosti »finančnih uspehov kulturnih projektov«, če so poznana objektivna dejstva, ki bi lahko 
nudila tovrstno izkoriščanje »kulturne informacije«. Seveda pa ni sprejemljiva tudi druga 
skrajnost, da bi tržni mehanizmi uravnavali celotno dejavnost neke kulturne ustanove - 
strokovna merila ne morejo (in ne smejo) biti podrejena tržnim merilom, pač pa le obratno.

Na problematiko finančnih uspehov se navezuje vprašanje managementa v kulturi - le-ta 
v kulturi ni priljubljen, posebno ko gre za management, ki ni neposredno vezan na konkretno 
stroko kulture. Torej manager, ki ni hkrati tudi strokovnjak s svojega področja, npr. iz 
arhivistike, muzealstva, knjižničarstva, galerijski kustos ipd. Zato mnogi vidijo v »kulturnem 
MBA« modno muho (Matarasso in Landry 2000, 57). Res je, da »brez prizadevanj managerjev 
večina tega, kar počnejo umetniki, ne bi bila mogoča ali bi bila mnogo manj učinkovita. Nevidne 
dejavnosti načrtovanja, iskanja finančnih virov, upravljanja ljudi, tržnih raziskav in trženja dajejo 
veliko večjo vrednost delu umetnikov« (Matarasso in Landry 2000, 57). Danes večina 
managerjev v (slovenski) kulturi to tudi počne, četudi niso posebej izobraženi v upravljalski 
smeri inje to plod pridobljene prakse in strokovne usposobljenosti določene kulturne usmeritve. 
Ne moremo pa mimo opaznega dejstva, da v tujini veliki sistemi - kot je to v ZDA National 
Archives and Records Administration, Washington, s 13-imi regionalnimi arhivi in 12-imi 
predsedniškimi knjižnicami167 - poznajo za finančna vprašanja profesionalne managerje, ki niso 
arhivski strokovnjaki. Medtem ko je sam generalni direktor strokovni specialist in je to zanj 
častna funkcija. Tak sistem kaže na to, da četudi je velika in bogata država (glede na delež BDP, 
ki ga namenja znanosti in kulturi), ne dopušča, da bi bil management v kulturi nepomemben ali 
da so vprašanja »finančnega uspeha projektov« postranskega pomena. Ravno obratno, vzpodbuja 
vse, kar lahko prinese finančni uspeh: sponzorstvo, denarna darila premožnih posameznikov in 
organizacij, ustanovitev donatorskih skladov (»gifts funds«) ipd. Predvsem pa izredno natančno 
zahtevajo plačilo posameznih uslug, ki ne sodijo v okvir servisa javne arhivske službe. Še 
najmanj pa je prisotna miselnost, da je njihova arhivska dejavnost zagotovljena z državno-

166 Bistveno manjši so učinki, če se take dejavnosti loti ena sama nacionalna ustanova, kot pa če gre za združitev 
vseh nacionalnih kulturnih ustanov.
167 Več o tem glej Natalija Glažar: Odnosi z javnostmi v nacionalnem arhivu v Washingtonu (Glažar 1999, 240-242).
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proračunskimi sredstvi in zato ni potrebno posebno finančno prizadevanje. V Sloveniji je ravno 
obratno. Zaradi državnoproračunskega financiranja nobena (še tako nedolžna) pridobitna 
dejavnost ni zaželjena, ker so ustvarjalci take pridobitve »kaznovani« s tem, da morajo dodatna 
sredstva vrniti v državni proračun, le-ta pa se jim naslednje leto zmanjša za tovrstno vsoto. 
Povsem razumljivo je za vse, ki delajo v kulturi (z izjemo javnih zavodov)168, da trenutni 
obstoječi finančni sistem ne dopušča nobenih »svoboščin«. Vendar pa sem mnenja, da je to 
izredno kratkoročno mišljenje "države". Na ta način bi ne samo vzpodbudili razvoj kulturnih 
ustanov,169 pač pa tudi bolj smotrno porabo javnih financ - seveda z določeno mero nadzora pri 
ustvarjanju in porabi tovrstnih (dodatnih) financ in za posebno občutljiva področja kulturne 
dediščine tudi z določenimi omejitvami.

6.2.1 Arhivi in neprofitni marketing

Arhivska organizacija kot značilna oblika neprofitne organizacije težko operira s pojmi 
marketinga v klasičnem pomenu. Aktualno pa je področje promocije arhivske organizacije in 
njene dejavnosti z uporabo strategij in taktik, ki jih ponuja marketinška dejavnost. Postopki 
izvajanja promocijskih aktivnosti posegajo tudi na druga delovna področja - na odnose z 
javnostmi in komuniciranje z njimi in na strateški management neprofitne organizacije. Kot pri 
odnosih z javnostmi se tudi tu vsebine različnih dejavnosti prepletajo oziroma so soodvisne 
druga od druge. Iz praktičnega vidika gre za prikazovanje vsebin, kijih arhivi hranijo na način, ki 
je dopadljiv in skladen z današnjimi kulturnimi trendi informacijske družbe in tudi s procesi 
globalizacije. V tako specifični dejavnosti, kot so to arhivi, pa kmalu pride do združevanja v 
istovrstni stroki.170

Prizadevanja za javno prepoznavnost v nacionalnem kulturnem prostoru so po vzoru 
muzealstva in knjižničarstva prisotna v arhivih že nekaj let, z ambicijami ustvariti image 
»kulturne ustanove«, ki se enakovredno plasira v širši prepoznavnostni spekter javnosti in izstopa 
iz dosedaj zgolj akademske kulturne srenje. Se pred nekaj leti je v arhivih vnašanje konceptov 
marketinga in sodobnih prijemov odnosov z javnostmi za arhivsko realnost pomenilo 
»znanstveno fantastiko«. Menim, da predvsem zaradi bojazni pred ceneno komercializacijo 
nacionalne kulturne dediščine ali morebiti tudi zaradi nevarnosti vnašanja marketinško-finančnih 
akpektov upravljanja, ki bi lahko v skrajnih primerih privedel do razprodaje kulturne dediščine.171 
Zato morajo obstajati določeni zakonsko opredeljeni mehanizmi, da se zagotovi kontinuiteta 
nacionalne dediščine. Po drugi strani pa obstoji želja po novostih in »novih prijemih«, ki izvira iz 
nujnosti prilagajanja današnjim potrebam in potrošniški miselnosti ljudi, ki želijo prejeti 
informacijo »na marketinški način«. Peter Horsman, direktor nizozemske arhivske šole, ki je 
nedavno slavila svojo 80. obletnico delovanja (Forum 1999, 19), je izjavil na XXXIII.

168 Javni zavodi imajo nekoliko boljši položaj in so nekoliko manj vezani na to omejitev.
169 Tako pridobljena sredstva bi namreč ne smela služiti za osebne dohodke, pač pa le za izboljšavo opreme ipd.
170 Iskanje vzporednic in sebi enake dejavnosti je namreč mogoče samo v drugi državi; vsaka država ima namreč 
običajno samo en centralni nacionalni arhiv, le regionalnih arhivov na nižjem nivoju je v vsaki državi več.
171 Tak primer skrajnosti so v zadnjem času nekateri (ne vsi!) arhivi v Rusiji, ki poskušajo reševati kritično finančno 
stanje arhivov s prodajo posameznih arhivskih eksponatov (dokumentov, listin, ipd.).
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mednarodni Konferenci okrogle mize arhivov (CITRA) v Stocholmu 1998: »Če arhivisti svojih 
delovnih procesov ne bomo znali ali hoteli prilagoditi pričakovanjem informacijske družbe, bodo 
prihodnji obiskovalci naših domačih spletnih strani ostali izložbeni kupci in ne potrošniki« (Rajh 
1998, 109). Oziroma bi lahko bili v situaciji nizozemskega arhivista, ki je v začetku 20. stol 
izjavil: »Tako veliko vem, toda nihče me ničesar ne vpraša« (Rajh 1998, 109).

Za večino arhivskih organizacij v svetovnem merilu, z nekaj izjemami v latino govorečih 
področjih in v Avstraliji ter Singapurju, je marketinška dejavnost šele na začetku ali pa se sploh 
še ni pojavila. Zato bodo šele prihodnja leta prinesla smernice, priporočila in osnovne zakonitosti 
delovanja v tej smeri za specifične arhivske organizacije. Tako je tudi v okviru ICA 
(International Council on Archives), krovne arhivske mednarodne organizacije pod okriljem 
UNESCA, podan šele predlog, da se osnuje posebni Komite za področje marketinga v arhivih172. 
Mnenja sem, da področje zahteva povsem samostojno in sistematično obravnavo, zato lahko 
podam le osnovne smeri arhivskega razvoja in osvetlim tovrstno problematiko.

Nekaj ključnih vsebin s tega področja in nekaj zglednih primerov je prikazal zadnji 
svetovni arhivski kongres v Seviliji (september 2000). Navajam nasvete za marketinški princip 
dela v arhivih, ki jih je predstavil nizozemski kolega Flip Marschalkerweerd z referatom 
»Marketing: izkušnje in predlogi« (Marschalkerweerd 2000, 73-74). V svojem prispevku si je 
najprej zastavil vprašanje, ali imajo arhivi marketinško vrednost. V primerih ponatisa in 
multipliciranja neke arhivalije (npr. v ZDA Deklaracije o neodvisnosti) lahko govorimo o 
določeni marketinški vrednosti. Poudaril je, da sicer nihče iz arhivov ne želi delati široke 
propagande in marketinga, vendar je dejstvo, da morajo arhivi poiskati svojo enkratno pozicijo 
ponudbe in povpraševanja (a unique seeking point), tako kot vsak drug produkt na tržišču. 
Živimo v komercialnem svetu in temu se tudi arhivisti ne moremo izogniti. Splošno pa v svetu 
kulture že prakticirajo tovrstne prijeme, predvsem v muzejih in galerijah. Podal je definicijo 
svetovno poznanega avtorja Philipa Kotleija kaj je marketing: to je aktivnost, s katero ugodimo 
potrebam in željam naših potrošnikov. Pri tem pa bi morale biti potrebe in želje medsebojno 
ločene. Kot blago v arhivih bi lahko opredelili informacije, vire informacij ipd. Področja, ki se 
ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo so: oglaševanje, odnosi z javnostmi in marketing. Pri tem je 
pomembno, da so vrste informacij, ki so hranjene v arhivih, drugačne oz. to so »starejše 
informacije«. Kar pomeni tudi, da imamo različne arhive in različne vrste informacij. Marketing 
v arhivih bi moral zajemati dva aspekta: odgovornost za varstvo dediščine in državljansko 
pravico ter odgovornost avtoritete. Pri razpravljanju o marketingu je pomembno, da pri 

arhivskem delu ni marketing tisti, ki določa arhivske delovne postopke, pač pa so to 
strokovna merila in pravilniki, ki določajo funkcijo arhiva. Kljub temu arhivi ne morejo 

obstajati izven sveta, ki mu pripadajo, in to je svet marketinga. Vendar profit ne bi smel 
biti merilo dela v arhivih, kar pomeni, da lahko uporabljamo »kulturni marketing« na 
omejen način ter z večjim številom zadržkov in pogojev. Principi so tisto, kar je pri arhivih 
pomembno - lahko govorimo tudi o »moralni ekonomiji«. Vendar je to nekaj, kar je težko

172 ICA ima namreč v svoji strukturi različne komiteje, sekcije in odbore, sestavljene iz uveljavljenih arhivskih 
strokovnjakov za zelo različna področja, npr. za arhivsko terminologijo, za izobraževanje, za materialno varstvo, za 
arhivske objekte in opremo, za elektronsko arhivsko gradivo itd. (o tem v poglavju 7.1).
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merljivo - pomembno torej je, da je v arhivih prisoten adekvaten management. Potrebno pa 
se je zavedati, da so uporabniki tisti, ki želijo informacijo, ki obstoji "na marketinški način", 
vendar to je realnost zunanjega sveta (npr. reprodukcije so lahko marketinško blago). Navedel je 
primer kulturnega centra v Maastrichtu, ki je uporabil koncept »zgodovinski supermarket«: že 
sam objekt »ceramic centre« je bil privlačno opremljen, središče je bila knjižnica in princip dela 
je bil kultura + prosti čas. Vendar so ga kmalu ukinili, pa ne zaradi finančnih razlogov, pač pa se 
jim je dozdevalo, da tak center ni potreben, kar danes ocenjujejo kot napako. Referent je 
poudaril, da bi morali v arhivih gojiti kontakte z uporabniki, kot to počno knjižnice z 
obiskovalci. To pomeni »prisiliti market v ne-marketinški kontekst«. Izjavil je, da za arhive ni 
sprejemljiv marketing brez odnosov z javnostmi. Na končuje postavil retorično vprašanje: "Ali 
nismo arhivisti preveč skromni glede na kulturno dediščino, ki jo hranimo?"
V večini primerov v arhivih govorimo le o marketingu v smislu promocije arhivske ustanove, 
dejavnosti ali posameznih projektov na tržni način (neprofitni marketing), medtem ko se v 
posameznih primerih lahko med avtorji najde tudi koncepte o trženju informacij. Oziroma z 
drugimi besedami: za komercialno uporabo izpostaviti izdelke, ki jih imamo v upravljanju ali v 
javni lasti, ko le-tem pretečejo njihove avtorske pravice - to je tisto, kar počno specializirane 
knjižnice in muzeji (Marschalkerweerd 2000, 73). In nadaljuje: »V tem smislu je komercialni 
uspeh odvisen od občutljive mešanice eksklusivnosti in vrednotenja. Skratka zakon ponudbe in 
povpraševanja ni tujec v areni kulture.« (prav tam) Bil je mnenja, da četudi arhivisti hranimo 
velik del ostankov svetovne zgodovine, smo bili do sedaj neuspešni v primeijavi s komercialnim 
uspehom svojih vzporednih kolegov. In to bo ostalo v takem okvirju - kulturne ustanove ne bodo 
uspešne, dokler ne bo javna oblast spoznala, da arhivsko gradivo, ki ga upravljajo arhivisti, lahko 
uživa lastninske pravice, ki lahko postanejo profitabilne (Marschalkerweerd 2000, 74). Vendar 
pa mislim, da je to zelo radikalno stališče in dobesedno pomeni trženje informacij in podatkov, 
arhivi pa nismo dosegli niti možnosti neprofitne promocijske dejavnosti, ki bi imela namen le 
izboljšati način ponudbe.

Na tematiko »arhivi in prosti čas«, je mogoče slišati predvsem mnenja, da je ta odnos 
nastal predvsem zaradi možnosti, ki jih nudi informacijska tehnologija: lažja dostopnost do 
vsebin, privlačnejše predstavitve historičnih tem, arhivski izdelki na CD-ROM-ih, ipd. Ni pa 
odveč vprašanje, o kakšnem tipu prostega časa govorimo, oziroma drugače povedano, do sedaj je 
bilo to združljivo le z intelektulanimi osebami, ki imajo željo aktivno, raziskovalno in 
kulturniško preživljati svoj prosti čas. Vsekakor formula »arhivi in prosti čas« ni sprejemljiva za 
vsako publiko in brez kakršne koli intelektualne osnove (računalniške, jezikovne in historične). 
Prisotna pa so razmišljanja in prizadevanja (arhivi v ZDA), kako približati te ustanove in njihove 
vsebine tudi manj usposobljeni ciljni publiki in ali to omogoča informacijska tehnologija: npr. 
enostavni »screen« pregledovalniki po vzoru muzejev, publikacije z enostavnimi historičnimi 
razlagami z veliko naklado, ne pa detajlne akademske študije ipd. Vsekakor to pomeni dvojno 
delo: študije, potrebne za akademsko javnost, in široke publikacije za splošno javnost, kar 
nekateri arhivi že počno173. Podobnega mnenja so tudi slovenski kolegi, ki predlagajo sledečo

173 Arhivi v Moskvi, združeni v Arhivsko združenje mesta Moskve (skupno 7 arhivov), ki pripravljajo projekte, 
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dvojnost, dobro strokovno delo + kulturna ponudba in promocija. Oboje skupaj pa je lahko dobra 
osnova za gradnjo trženja (Mrgole 2000, 106).

Težava pri vnašanju neprofitnega marketinga ni samo v odnosu »za« ali »proti«, pač pa 
gre za problem mentalitete zaposlenih v določeni kulturni stroki. Arhivsko nezadovoljstvo nad 
splošno družbeno nesprejemljivostjo arhivskega poklica in dejavnosti je rezultat neprizadevanj v 
tej smeri. Če želimo spremembe v družbeni dojemljivosti »lastnega poslanstva«, morajo arhivi 
najprej ponovno definirati svojo vlogo, spremeniti strategije in celovito spremeniti javno podobo. 
Kar pomeni spremeniti tudi naš lastni pogled na to dejavnost, kar se v precejšnji meri lahko 
doseže z (načrtnim) internim komuniciranjem. V praktičnem jeziku to pomeni organizacijske 
spremembe (oddelki za odnose z javnostmi, oddelki za marketing v arhivih) in spremembe pri 
opredelitvi poslanstva in vizije organizacije, kot tudi določene spremembe v stroki, ki se bo temu 
morala prilagajati. Kljub kritikam, da z razvojem informacijske tehnologije (IT) nastajajo za 
arhiviste večji in težji problemi (arhivsko gradivo v elektronskem okolju), ne moremo zanemariti 
dejstev, da v širši javnosti »nova IT generacija« že obstaja, in za svoje potrebe želi in pričakuje 
»instant informacijo« (Cee 2000, 75). Zatorej arhivi ne bi smeli gledati na tehnološki razvoj kot 
na nekaj, kar jim ustvarja probleme, temveč ga dojeti kot priložnost in izkoristiti ponujajoče se 
prednosti ter »jahati na spremembah uporabniških potreb in širiti lastno vizijo« (Cee 2000, 75). 
Julia Cee iz predhodno omenjenega Nacionalnega arhiva v Singapurju svetuje agresivni pristop 
in aktivno delo z drugimi nosilci kulturnih vsebin - koordinativno. Zanimivo je tudi mnenje, da 
bi bilo narobe, če marketing ene kulturne ustanove ne bi bil kompatibilen z marketingom neke 
druge kulturne ustanove (Vončina 1993, 45), kar zgledno dokazuje opisani primer sodelovanja 
singapurskih kulturnih ustanov in projektnega sodelovanja vseh moskovskih arhivov.

Philip Kotier, eden najbolj poznanih teoretikov trženja, definira marketing kot »znanost, 
umetnost kako pridobiti, zadržati potrošnika in dobiček s tem, da so potrošniki zadovoljni«. Pri 
neprofitnih organizacijah je zadosti izpustiti besedo dobiček (Jančič, v Vončina 1993, 44). 
Pravilna interpertacija marketinga je zelo široka. Ne gre namreč zgolj za prodajo, ko izdelek 
fizično že obstoji, pač pa gre za spekter aktivnosti, ki se začno pred nastankom izdelka — gre za 
celotno kontinuirano interakcijo s tržiščem pred in po prodaji. Pri tako imenovanem 
»humanističnem marketingu« (Vončina 1993, 44) gre za promocijo ustanove in njene dejavnosti 
na marketinški način. Zakonitosti ponudbe in povpraševanja obstajajo praktično na vseh 
področjih, četudi jih razglašamo za neprofitne. Za storitveni sektor, katerega sestavni del je tudi 
državna uprava, in po storitvah, po katerih povprašuje (skoraj) vsak državljan, ne morem trditi, 
da tu ni tržnega komuniciranja. »Storitev z nasmeškom« v javnem sektorju pa je pravzaprav 
kvaliteta ponudbe na povpraševanje. Problem, ki je evidenten pa je, da kvaliteta ponudbe v 
javnem sektorju ni predmet pritiska okolja in nevarnosti obstoja organizacije, ker javni sektor (v 
večini primerov) nima konkurence. V kulturnih organizacijah je situacija že nekoliko drugačna - 
konkurenca podobnih ali istovrstnih organizacij (muzejev, galerij, knjižnic in arhivov) povzroča 
razliko v uspešnosti in odmevnosti posamezne organizacije. Zato tudi so prizadevanja za 
privlačnejše in sodobnejše programe, ki jih v zadnjem času lahko vidimo v kulturnem sektorju.

namenjene meščanom, ločujejo dva principa dela: arhiv kot tradicionalni posrednik med dokumentom in ljudmi ter 
razširjena strategija arhiva s proaktivno vlogo (Kisselev 2000, 76-79).
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Problem neprofitnega ali tudi v spološnem javnega sektorja je, da ne obstoji (ali zelo 
redko) pripravljenost vnašati tržne mehanizme in strategije v dejavnost. Po drugi strani pa je tudi 
res, da je glavnina marketinške teorije in teorije odnosov z javnostmi nastala v komercialnem 
sektorju, zato ni povsem ali je le deloma primerna za neposredno uporabo v neprofitnem in 
javnem področju dela. Potrebno je določeno prilagajanje obstoječih konceptov, širše 
razumevanje ipd. Neprofitni marketing potrebuje svojo teorijo in trenutna prisotnost te ponudbe 
je v akademski literaturi precej omejena. Nekateri imenujejo to tudi »mačehovski odnos med 
marketingom in negospodarskimi dejavnostmi« (Vončina 1993, 45). Da obstojijo razlike med 
profitnim in neprofitnim sektorjem priznava tudi Philip Kotier, ki je posvetil nekaj knjig 
marketingu v neprofitnem sektorju (Kotier 1996 in Kotier 1982). Vendar jih zaradi specifičnosti 
posameznih organizacij znotraj neprofitnega sektorja Kotier obravnava kot različne primere 
neprofitnih organizacij (kot case studies), ki pa se medsebojno razlikujejo. Posebno publikacijo 
je posvetil izobraževalnim ustanovam (univerze), ki se morajo, predvsem v ameriškem okolju, z 
marketingom plasirati na polju izobraževalne ponudbe (Kotier 1995)174. Menim, da bi arhivi 
morali iskati vzorce »marketinškega obnašanja« vsaj pri podobnih organizacijah, kot so to 
akademske in izobraževalne ustanove, veliko težje se išče vzorce pri socialnih organizacijah ter 
bolnišnicah.

6.2.2 Gospodarski in poslovni arhivi

Poseben in drugačen pristop pri raziskavah "priložnosti in nevarnosti" v okolju delovanja 
ustanove bi bil potreben pri posebnih arhivih, imenovanih "bussines archives", ki s svojo 
dejavnostjo zapuščajo neprofitni sektor. V Sloveniji jih ne poznamo, delujejo pa precej uspešno, 
posebno v tistih primerih, kjer je izkoriščeno teoretsko znanje PR in marketinga. Poslovni arhivi 
("bussines archives") sodijo glede na opredelitev lastništva arhivskega gradiva, ki ga hranijo, 
med privatne arhive. Običajno zajemajo gradivo "gospodarskih arhivov" in lahko posredovane 
informacije tudi tržijo. Kdo so ključne javnosti takih arhivov, ki lahko informacije uporabljajo v 
tržne namene, bi zahtevalo povsem ločeno obravnavo. Dejstvo pa je, da je v takem primeru arhiv 
neke vrste medij s hranjeno informacijo, ki ima svojo ceno. Uspešnost tovrstnih organizacij ni 
zgolj predvidevanje, pač pa ga potrjuje dejstvo o celovitem samostojnem financiranju ustanove, 
ki lahko deluje kot sestavni del korporacije (Ansaldo Historical Archive175). Lahko pa je 
postavljen kot ločena organizacija - več podjetij se odloči predati svoj arhiv in ustanoviti 
"gospodarski arhiv", ki bi to gradivo strokovno obdelal, ga hranil, znal uporabiti ipd. Poznamo 
"Australian bussines archives, bussines archives in USA, bussines archives in Scotland" itd. Ob

174 Philip Kotier, Karen F. A. Fox, Strategie Marketing for educational Institutions, 2nd ed. Prentice-Hall, Inc 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.
175 Ansaldo Historical Archive, ime "Ansaldo" je v Italiji sinonim za ladjedelništvo, elektromehaniški in jeklarski 
inženiring ter pomorski inženiring že od leta 1853 - "GIO.ANSALDO & C" v Genovi ter še danes predstavlja v 
Italiji najpomembnejšega proizvajalca za področje energetike, transporta in industrijske avtomatizacije. Iz članka: 
Alessandro Lombardo "Marketing the past within the firm" (Lombardo 1997, 51-56).

101



J



poslovanju teh arhivov, ob PR dejavnosti, prepleteni z marketingom, se samo vsiljuje vprašanje, 
ali je mogoče, da ti. "javna informacija", ki se nahaja v običajnih javnih arhivih, tudi nima svoje 
vrednosti in tržne cene, kajti javna informacija naj bi bila prosto dostopna vsem. Vprašljiva je 
(običajna) fomulacija, da javni arhivi nimajo svoje cenovno opredeljene vrednosti. Vendar dvom 
povzroča dejstvo, da v nacionalnih in drugih arhivih v Evropski uniji beležijo številne kraje in 
poskuse kraj arhivskega gradiva in so zato priporočeni dodatni varnostni ukrepi (Archives in the 
European Union 1994, 23). Avtorji omenjenega vira opozarjajo, da »je posebno v zadnjem času 
arhivsko gradivo pridobilo komercialno vrednost (rokopisi/podpisi, zgodovina pošte ipd.) in se 
zato porajajo skušnjave h kraji«. Poleg tega imajo arhivi uzakonjeno možnost odkupa privatnih 
arhivov v javno lastništvo, kjer največkrat cena odloča o tem, v kateri javni kulturni ustanovi se 
bo določeni kulturni spomenik nahajal. Zato sem mnenja, da o javnem gradivu »brez cenovne 
vrednosti« sploh ne moremo več govoriti. Glede različne namenske uporabe in morebitne 
uporabe v tržne namene pa se stroka pravzaprav še ni opredelila, prav tako nima smernic 
"politike arhivskega poslovanja" za podobne primere, ki bodo z razvojem vedno bolj prisotni.

Četudi v Sloveniji še nimamo zasebnih poslovnih arhivov, pa poznamo zasebne 
dokumentacijske centre (npr. časopisni dokumentacijski centri). Ti so v privatnem sektorju in 
glede shranjevanja in uporabe podatkov delujejo na podobnem principu kot arhivi. Ker v 
dokumentacijskem centru ne gre za javno lastništvo informacij, je mogoče vsakokratni vpogled 
in uporabo informacij v različne namene vrednotiti z vnaprej določeno cenovno politiko. To 
pomeni, da zelo težko v podobnih primerih, ki jih bo vedno več, govorimo o kakršni koli 
pravici do komuniciranja državljanov; le-ta pa združuje dvoje: pravico do informiranosti 
in pravico do izražanja mnenj ter vzajemne komunikacije. Zasebni dokumentacijski centri 
delujejo in bodo delovali na tržnem principu in lastnih interesih, zato jih lahko označim kot 
začetek komercialne dejavnosti, ki se bo pojavila tudi v sektoiju zasebnih (klasičnih) arhivskih 
organizacij. V kolikor določena celota arhivskega gradiva nima več statusa javnega lastništva, se 
s pojavom tržnih aktivnosti ne more več utemeljevati ustavno določena pravica do informiranosti 
- še manj teoretsko stopnjevana pravica do komuniciranja, ki ni niti normativno določena. Če k 
temu prištejemo še omejitev dostopa s finančne plati posameznega državljana, v zasebnih 
pogojih ne moremo več govoriti o zagotavljanju enakovrednosti državljana pri njegovi ustavni 
pravici do informiranosti. Ta pravica bo z brezplačnim dostopom enakovredno omogočena le v 
sektorju javnega lastništva arhivskega gradiva.

Zaključek:
V prvem delu sem prikazala, v čem se kaže pomen informacije za uporabo v 

znanstvenoraziskovalne namene in pomen končne informacije za širšo javnost, ki je produkt 
raziskovalnega dela. Problemi interpretacije obstoječih podatkov se začenjajo s pravilno uporabo 
stroke, na katero se podatki nanašajo. Zato vprašanje pravilne uporabe informacij ni odločilno 
samo za demokratično funkcioniranje sfere javnosti, pač pa za upravljanje in odločanje na nivoju 
celotne družbene realnosti. Pomembna je misel, da je kvaliteta posredovanih informacij in 

kvaliteta odločitev odvisna od stopnje organiziranosti družbe (Lippmann 1961, 363 in 364) 
oziroma njene sposobnosti, da v zapisanih oblikah hrani dokaze lastnega funkcioniranja in da je
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sposobna pravilno, pravočasno ter skladno s problemi uporabiti nakopičeno znanje in obstoječe 
informacije.

V drugem delu je poudarek na kulturniški vlogi arhivskih organizacij. Kulturniška 
pozicija arhivskih organizacij ni novost v načinu dela, tisto, kar se pojavlja na novo, je način 
kulturne ponudbe - usklajen s sodobnimi željami in pričakovanji publike ter konzumenti 
kulturnih izdelkov. Zato so znanja in principi dela, ki izhajajo iz odnosov z javnostmi in 
marketinga, dobrodošla dopolnitev in nadgraditev znanja o kulturni ponudbi, ki v arhivih že 
obstaja. Promocija arhivske dejavnosti kot oblika neprofitnega marketinga na svoji poti 
nastajanja ne bi smela imeti formalnih težav vpeljevanja, četudi je šele v začetni fazi 
uveljavljanja: tudi v tujini ni mnogo zglednih primerov, ki bi nam lahko služili za temelj našega 
dela. Zato sem mnenja, da bo več konkretnih praktičnih in teoretičnih usmeritev s strani 
mednarodne arhivske javnosti prinesel razvoj v bližnji prihodnosti. Drugi aspekt marketinga v 
arhivih v klasičnem pomenu trženja, četudi gre za arhivske izdelke, je zelo občutljivo in težko 
obvladljivo področje. Kljub nekaterim poskusom vnašanja radikalnejših stališč v arhivsko stroko 
je prevladalo mnenje, daje kulturna dediščina občutljivo področje, ki potrebuje svojo zaščito. Tu 
bodo v prihodnosti sledila napotila in usmeritve in domnevam, da bo veljalo načelo, da so 
strokovna merila in normativni vidiki zaščite kulturne dediščine prvenstveni, pred zakonitostmi 
in pritiski marketinga. V tujih arhivih pa že srečujemo primere ločevanja namembnosti uporabe 
arhivskega gradiva pri uporabnikih: 1.) za komercialne in profitne namene, 2.) za neprofitne 
namene (raziskave, študije ipd.). Ohranjanje celovitosti in (čim)višje stopnje materialne 
ohranjenosti arhivskega gradiva je tisto vodilo arhivskega poslanstva, ki se tudi v novih 
marketinških pogojih ne bi smelo spremeniti. Lahko pa marketinški način širjenja informacij na 
novih nosilcih sprejmemo kot izziv ali kot tehnično možnost, ki omogoča lažjo in bolj množično 
uporabo gradiva, hkrati pa omogoča trajno in nepoškodovano varovanje dragocenih originalov.
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7 MEDNARODNI KOMUNIKACIJSKI TOKOVI 
ARHIVSKIH ORGANIZACIJ

Mednarodno sodelovanje različnih vrst arhivskih organizacij je zelo pestro in 
kontinuirano. K temu sili ne samo specifičnost delovnega področja, pač pa tudi nujnost 
izmenjave izkušenj in sprejemanje ter implementiranje različnih vrst standardov v lastno delo, 
zato da je možna primerljivost z drugimi, pa tudi zato, da se zagotavlja izpopolnjevanje in 
nadgradnja lastne stroke. Specifičnost delovnega področja povzroča, da je posebno v majhnih 
državah malo istovrstnih ustanov, ki bi se lahko primerjale. Zato je mogoče iskati vzore in 
primerjave le v drugih državah. Največji arhivski sistem v državi so običajno Nacionalni arhivi 
in v vsaki državi obstaja le eden. Večja primerljivost je mogoča med arhivi nižje ravni, to je 
regionalnimi arhivi, ki jih ima vsaka država več oziroma v večjih državah poznajo ti. državne 
arhive posamezne dežele (Nemčija - Landes Archiv, Italija - Archivio di stato di Venecia, di 
Firenze, itd.).

7.1 Mednarodne arhivske organizacije

Mednarodnih organizacij in teles, ki delujejo za arhivsko področje je veliko. Prevladuje pa 
vpliv krovne mednarodne arhivske organizacije, imenovane Mednarodni arhivski svet 
(International Council on Archives, v nadaljevanju MAS), s sedežem in sekretariatom v Parizu, 
ustanovljen v letu 1948 (9.- 11. junija). V tem letu je prvič zboroval Komite arhivskih ekspertov 
na povabilo UNESCA v Parizu, odločil je delovati kot ustanovitvena skupščina in sprejel 
začasen statut MAS-a. Prvi mednarodni arhivski kongres 20. 8. 1950 je dokončno ustanovil 
MAS (ICA Directory 1997, 2). Danes deluje MAS v tesni povezavi z mednarodnimi 
organizacijami, kot so UNESCO, Svet Evrope in z drugimi nevladnimi organizacijami. V svojem 
statutu ima zapisano, da je nevladna organizacija s konsultativnim statusom pri UNESCO176. 
Delo organizacije naj bi bilo posvečeno promoviranju, varovanju, razvoju in uporabi svetovne 
arhivske dediščine. Danes ima več kot 1500 članov v več kot 150 deželah. Ima pa tudi svetovalni 
status v mnogih drugih mednarodnih organizacijah na področju kulture in izobraževanja177.

Mednarodni arhivski svet povezuje vse arhivske organizacije v svetovnem merilu, zato 
ima tudi vlogo strokovnega in posvetovalnega telesa, četudi ni organizacija, ki bi razpolagala z 
večjim deležem lastnih finančnih sredstev ali bi lahko finančno pripomogla k izvajanju arhivskih 
projektov in razvoja stroke v kateri koli državi. Projekti, ki se izvajajo pod okriljem ICA, so

176 Organizacija naj bi ohranjala neodvisnost od političnih procesov, njeno članstvo pa vključuje tako javne kot 
privatne arhivske ustanove in posameznike. (ICA Directory 1997, 2)
177 ECOSOC (Economic and Social Council of the United Nations), IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), ISO (International Organisation for Standardization). Status opazovalca ima pri 
WIPO/OMPI (World Intellectual Property Organisation). Deluje v sodelovanju z Council of Europe, ICCROM 
(International Centre for Study of the Préservation and the Restoration of Cultural Property), UNDP/PNUD (United 
Nations Development Programme), ECPA (European Commission on Préservation and Access), FIAF (International 
Federation of Film Archives), IASA (International Association of Sound Archives), ICBS (International Committee 
of the Blue Shield), ICOM (International Council of Museum), ICOMOS (International Council of Munuments and 
Sites) in mnogi drugi.
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projekti, ki jih ICA strokovno usmerja, vendar so v izvedbeni osnovi odvisni od posameznih 
nacionalnih arhivskih organizacij, ki se odločijo »gostiti projekt«. Mednarodni arhivski svet v 
svojem članstvu zajema arhivske institucije po celem svetu, ki se delijo v štiri kategorije, glede 
na vrsto organizacije178:

A kategorija so nacionalni arhivi,
B kategorija so nacionalna arhivska strokovna združenja179,
C kategorija so druge arhivske ustanove: regionalni arhivi, specialni arhivi, arhivske šole, 
fakultete z arhivskimi programi itd.,
D kategorija so individualni člani: sedanji ali nekdanji arhivski strokovni delavci iz arhivov 
ali izobraževalnih arhivskih organizacij,
E kategorija so častni člani: na častni osnovi z dosežki v stroki, z izvolitvijo generalne 
skupščine, kot plod dolgoletnega sodelovanja v arhivski mednarodni skupnosti.

MAS je sestavljen iz več delovnih teles. Organizacijska podoba je strukturirana glede na 
posamezna specifična arhivska delovna področja. Poleg Sekretariata, ki edini deluje 
profesionalno v Parizu, in Izvršnega komiteja, sta pomembna:

Generalna skupščina, ki jo tvorijo individualni delegati kategorij A, B in C ter člani kategorij 
D in E, ki se skliče vsake štiri leta, vzporedno z mednarodnim arhivskim kongresom (tudi na 
štiri leta) (ICA Directory 1997, 108),
Zbor delegatov, ki ga tvorijo individualni delegati kategorij A in B, ki se sklicuje intervalno 
med enim in drugim zasedanjem Generalne skupščine (ICA Directory 1997, 109).

Delo celotnega MAS-a temelji na delovnih telesih, ki so sledeče strukturirani.

Shema 18: Organizacijska shema Mednarodnega arhivskega sveta (ICA Directory 1997, 1):

178 Na osnovi Constitution of ICA, člen 3 (članstvo) (ICA Directory 1997, 107).
179 Arhivsko društvo Slovenije je član B kategorije in ima okrog 200 članov, ustanovljeno 27.4.1954 v Ljubljani, ima 
tudi svoja Pravila, ki so objavljena v broširani publikaciji "Arhivsko društvo Slovenije".
180 CAD (Commission on Archivai Development) - Komisija za arhivski razvoj.
181ICA/CPM (Programme Management Commission) - Komisija programskega upravljanja.
182ICA/CSP (Programme Support Commission) - Komisija podpore programov.
183ICA/EUR (Coordinating Board for European Programme) - Koordinativni odbor za evropske programe.
184 COM (Sub Commission for Communication) - Podkomisija za komunikacije.
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Poleg prikazane sheme tvorijo pomembnejša telesa tudi:
- Regionalne podružnice MAS-a (ICA branches), v katere se povezujejo članice A in B 

kategorije znotraj neke regije s tem, da morajo biti njihov statut, delovni program in 
aktivnosti usklajene z aktivnostmi ICA185,

- CITRA = International Conference of the Round Table on Archives, Mednarodna konferenca 
okrogle mize arhivov,

- Kongres MAS-a, mednarodni arhivski kongres, ki se sklicuje vsake štiri leta, država 
gostiteljica pa s kongresom prevzame predsedovanje MAS-u za štiriletno obdobje.

Do leta 2000 so obstajale sledeče sekcije: SAE, SAR, SBL, SIO, SKR, SMA, SML, SPA, SPP, 
SUV186. Do leta 2000 so obstajali sledeči komiteji: CBQ, CDS, CER, CIT, CLM, COM, CPR, 
CSG187. Statutarne spremembe v letu 2000 so prinesle organizacijske spremembe: CBQ se razdeli 
na CBTE in CBTR, CPR se razdeli na CPTE in CPTR, CER se razdeli na CER in CCR, ustanovi 
se: CLA, COT, CPT, CST, CEO188. Poleg tega delujejo tudi projektne skupine za posamezna 
specifična področja: ICA/DAT (Projektna skupina za terminologijo), ICA/PAR (Projektna 
skupina za arhitekturne arhive), ICA/PAV (Projektna skupina za audio-visualne arhive), 
ICA/PDP (Projektna skupina za varovanje arhivov v vojnah in elementarnih nesrečah) (ICA 
Directory 1997, 68-72).

Mednarodni kongresi na štiriletno obdobje so organizirani na določene teme, po 
končanem kongresu se izdajo sklepi in priporočila kongresa. Zadnji arhivski kongres je bil 21,- 
26. 9. 2000 v Seviliji z okvirno temo "Arhivi novega tisočletja v informacijski družbi". V svojih 
priporočilih je kongres zapisal, da sklicujoč se:

na Deklaracijo človekovih pravic (glej opombo 42),

ARBICA (Arab Regional Branch), CARBICA (Caribbean Regional Branch), CENARBICA (Regional Branch for 
Central Africa), EASTICA (East Asian Region Branch), ESARBICA (Eastem and Southern Africa Regional 
Branch), EURBICA (European Regional Branch), SARBICA (Southeast Asian Regional Branch), PARBICA 
(Pacific Regional Branch), SWARBICA (South and West Asian Regional Branch), WARBICA (West Afričan 
Regional Branch).
186 SAE (Section for Archivai Education and Training), SAR (Provisional Section on Architectural records), SBL 
(Section of Business and Labour Archives), SIO (Section of Archivist of International Organisations), SKR (Section 
of Archives of Churches and Religious Dénominations), SMA (Section of Municipal Archives), SML (Provisional 
Section on Military Archives), SPA (Section of Professional Archivai Associations), SPP (Section of Archives of 
Parliaments and Political Parties), SUV (Section of University and research Institution Archives) (ICA Directory 
1997, 9-10).
187 CBQ (Committee on Archivai Buildings and Equipment), CDS (Committee on Descriptive Standards), CER 
(Committee on Electronic and other current Records), CIT (Committee on Information Technology), CLM 
(Committee on Archivai Legal Matters), COM (Sub-Commission for Communication), CPR (Committee on 
Préservation of Archivai Materials), CSG (Committee on Sigillography), INCOMCA (International Committee on 
the Project of Computerisation of the Komintern Archives).
188 CBTE (Committee on Archivai Buildings in temperate climate zones), CBTR (Committee on Archivai 
Buildings in tropical climate zones), CPTE (Committee on Préservation of Archivai Material in temperature climate 
zones), CPTR (Committee on Préservation of Archivai Material in tropical climate zones), CER (Committee on 
current records in an electronic environment), CCR (Committee in current records in a non-electronic environment), 
CLA (Committee on literature and art archives), COT (Committee on oral tradition), CPT (Committee on 
Professional training), CST (Committee on archives of science, medicine and technology), CEU (Committee on 
éducation and outreach).
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- upoštevaje, da globalni pretok informacij koncentrira naraščajočo pomembnost mednarodnim 
standardom za arhivsko terminologijo, materialno varstvo, hrambo in dostop do arhivskega 
gradiva,
s priznavanjem, da strokovno izobraževanje in razvoj arhivistov morata biti stalno v obnovi 
in osvežitvi, zato da bi zagotovili arhivski skupnosti, da lahko izpolni svoje obveznosti do 
arhivskega gradiva, uporabnikov in do celotne družbe

je izdal priporočila, ki se nanašajo na več področij arhivskega dela, in sicer: 1.) arhivsko gradivo 
v elektronskem okolju in informacijska družba, 2.) standardizacija, 3.) izobraževanje arhivistov, 
4.) razvoj stroke, 5.) varovanje arhivske dediščine, 6.) posebni predlogi189.

MAS kot organizacija izdaja več publikacij, ki so osnova za izmenjavo strokovnih 
napotkov in priporočil, objavo študij, pa tudi obveščanje in poročanje o dogodkih. Do leta 2000 
so izhajale tri periodične publikacije:
1) JANUS - kot sredstvo intelektualne in strokovne komunikacije v arhivski znanosti, ki izhaja 

dvakrat letno,
2) ARHIVUM - letna revija MAS-a, ki se ukvarja s strokovnimi aspekti upravljanja in 

administracije v arhivih. Vsako četrto leto je posvečena poteku in sklepom Mednarodnega 
arhivskega kongresa190,

3) BULLETIN - je instrument interne komunikacije v MAS-u in jo prejemajo vsi člani, obvešča 
o dogodkih, sklepih, spremembah in planih.

MAS kot svetovna organizacija si vsekakor prizadeva biti aktualen in tudi prisoten v 
raznolikih in številnih arhivskih ustanovah po svetu. Komunikacijske možnosti spletnih strani ta 
namen olajšujejo. MAS na svojih spletnih straneh redno objavlja aktivnosti organizacije, 
strukturo delovnih teles in njihove spremembe, članstvo v posameznih komitejih in sekcijah, kot 
tudi dogodke, sklepe in priporočila191. Deluje tudi ICA-list serv, ki redno obvešča svoje člane o 
aktualnostih, mogoča je tudi vzajemna komunikacija. Medtem ko so podatki o vseh svetovnih 
arhivih vključeni v spletno stran UNESCA, predvsem zaradi statusa MAS-a, sprejetega pri 
UNESCU kot formalnega pridruženega člana192. Na teh straneh so povezave do skoraj vseh 
arhivov (nacionalnih, regionalnih in drugih) v svetovnem merilu, vseh nacionalnih arhivskih 
združenj in društev ter vseh arhivskih šol in izobraževalnih programov. Objavljeni so vsi 
dogodki: konference, okrogle mize, sklepi in priporočila. Prav tako najdemo vse RAMP študije 
in posamezne aktualne članke. Med pomembnejšimi dokumenti, ki jih je izdal MAS kot 
priporočilo za delo vsem arhivom je arhivski Kodeks etike ("Code of Ethics")193, ki gaje sprejela 
Generalna skupščina na XIII. Mednarodnem kongresu arhivov v Pekingu. Etični kodeks zajema 
vsa temeljna področja arhivskega dela in je preveden tudi v slovenski jezik194. Etični kodeks ne 
moremo jemati kot priporočen standard arhivskega dela, je pa vsekakor dokument, ki kaže na to,

189 O vsebini posameznih priporočil glej: http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/.
190 V letu 2001 je načrt združitve revij Janus in Arhivum.
191 http://www.ica.org/
192 http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/
193 Code of Ethics, ICA Directory, 1997, str. 99 — 101.
194 Kodeks etike, ARHIVI, 1997, Let. XX, št. 1-2, str. 14 - 16 (prevedla Marija Vera - Erjavec).
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da arhivsko delo tako kot mnoga druga strokovna področja, terja določen etični odnos195 do 
gradiva in do njegovih uporabnikov (omogočati čim večji dostop), hkrati pa prikazuje suverenost 
stroke, ki si ubira svojo pot med že obstoječimi profesijami.

Med najpomembnejšimi projekti UNESCA na področju arhivov je program Memory of 
the World, ki poudarja, da »dokumentarna dediščina odraža različnost jezikov, ljudi in kultur. 
Zato je ogledalo sveta in njegovega spomina. Ta spomin pa je krhek in nenadomestljivi delčki 
tega spomina vsak dan izginjajo za vedno« (Memory 1996).

Po UNESCO-vem zgledu so se pričele medsebojno povezovati evropske arhivske 
ustanove. Tako je v švicarskem nacionalnem arhivu bil ustanovljen center mrežnih povezav 
arhivov v Evropi, imenovan EAN (European Archivai Network)196 s predstavitvami arhivskih 
ustanov. Zajema 49 evropskih držav, ki vpisujejo "priporočene arhive" z njihovimi osnovnimi 
podatki.

V Bruslju je pri Evropski komisiji (Direktorat za informacijsko družbo) osnovan center, 
ki z list-serv sistemom povezuje ne samo arhivske organizacije, pač pa vse organizacije, ki se na 
kulturnem področju udejstvujejo v digitalnih projektih in predstavitvah: obveščanje o 
konferencah, work-shopih, izobraževanjih, sponzorjih, iskanje partnerjev za projekte, možnosti 
financiranja projektov s strani EU ipd. Novičarsko pismo, ki ga izdajajo v e-obliki na spletnih 
straneh nudi neizčrpne možnosti sodelovanja vseh kulturnih ustanov različnih evropskih držav, 
vključno z možnostmi za pridobitev projektnih sredstev pri EU.

V Arhivu RS so tovrstne informacije dobrodošle in imamo tudi nekaj izkušenj pri 
sodelovanju z organi za kulturo pri EU. Namreč za evropske arhivske organizacije je poleg 
MAS-a pomemben organ pri Svetu Evrope - Directorate of Culture, Cultural and Natural 
Heritage (Directorate General IV, Cultural policy and Action Department), ki je zadolžen za tri 
področja: digitalne vsebine, knjige in arhive. V okviru projekta MOSAIK, kije eden od sestavnih 
delov programa Partnerstvo za mir, smo na pobudo omenjenega Direktorija za kulturo v 
Strassbourgu organizirali izobraževalni seminar s področja »arhivske informatike« za arhiviste 
nacionalnih arhivov nekdanjih republik SFR Jugoslavije. Enotedenski seminar z naslovom 
"Vzpostavitev arhivskega informacijskega sistema" je bil delno sofinanciran s strani Sveta 
Evrope. Vsekakor pa je bil za udeležence seminarja nujno potreben glede na stopnjo razvoja 
informatike v arhivskih organizacijah nekdanjih republik Jugoslavije. Arhivska informatika 
namreč zahteva specifične pristope in posebne podporne aplikacije za izvajanje strokovne 
obdelave arhivskega gradiva, upoštevajoč predpisane oz. priporočene mednarodne standarde. 
Glede na opisane zahteve lahko v tem prostoru Evrope za arhivsko področje enakovredno 
primerjamo le Slovenijo in Hrvaško, ki je tudi delno sodelovala pri prezentacijah in predavanjih.

Naslednji projekt sodelovanja z EU bo v kratkem projekt, imenovan IDEAS197. Gre za 
projekt, ki ga vodi Nizozemski nacionalni arhiv (Dutch State Archives, Hague) skupaj z 
industrijsko tehnološkim centrom v Haagu (The Netherlands Organisation for Applied Research

195 Nujnost izdaje kodeksa kaže tudi na to, da obstaja možnost izrabe oz. neizpolnjevanja arhivskega poslanstva 
organizacije.
196 EAN, ustanovljen 15. 5. 1998 v Bernu, v Švici. EAN vodi švicarski zvezni arhiv v Bernu. Http://european- 
archival.net/
197 Development of an Improved Damage Evaluation and Assessment.
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- TNO Industrial Techology, Paper and Board). Njegov namen pa je razviti priporočeni evropski 
standard za ugotavljanje stopnje in vrste poškodovanosti arhivskega gradiva. To je področje 
materialnega varovanja arhivskega gradiva, ki ga poznajo vse vrste arhivskih organizacij. Projekt 
bo financirala Evropska komisija, vključuje pa devet partnerjev (iz sedem sodelujočih držav) in 
bo trajal 24 mesecev.

7.2 Mednarodni arhivski standardi

V 90-ih letih so se na arhivskem strokovnem področju pričeli pojavljati standardi za 
različne postopke arhivskega dela. Standarde razvile različne države, zato se tudi nekateri 
imenujejo po državah: npr. avstralski standardi, britanski standardi ipd. Nekateri med njimi so 
dosegli tako širino in priznanje, da so postali priporočeni mednarodni standardi MAS-a. Tak je 
vsekakor Splošni mednarodni standard za arhivsko popisovanje, imenovan ISAD(G)198. 
Omenjeni standard je v nekaj letih doživel več izdaj in verzij, ki jih je pripravil ICA/Committee 
on descriptive standards. Danes je to MAS-ovo priporočilo vsem arhivom po svetu za način 
popisovanja in strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Druge vrste standardov so 
Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, 
fizičnih osebah in družinah, kije tudi preveden v slovenski jezik.

Druga skupina standardov se navezuje na materialno varstvo arhivskega gradiva. Tuje več 
standardov, ki so pomembni za kvaliteto materiala, med njimi je za papir kot nosilec informacije 
najpomembnejši standard ISO 9706, 1994, kjer so podane značilnosti trajno obstojnega papiija199. 
Drugih standardov je več za različne materiale od barv, lakov, plastike, kartona in vlaknin, za 
fotografije, za aplikacije slikovnih dokumentov, za informatizacijo in dokumentacijo ipd. (več o 
tem je mogoče najti v IFLA, 2000). Ker je arhivsko gradivo, z vidika materialnega varstva, v 
marsičem podobno knjižničnemu gradivu se pri priročnikih za materialno varovanje in navodilih 
za zagotavljanje varnosti lahko povezujemo z bibliotekarsko stroko. IFLA kot osrednja 
mednarodna organizacija za knjižničarstvo200 je tako izdala "IFLA načela za hrambo knjižničnega 
gradiva in za ravnanje z njim"201, ki so izšla tudi v slovenskem prevodu in so vsekakor 
dobrodošla za obe stroki: arhivsko in bibliotekarsko. To so multidisciplinami projekti, kjer gre za 
sodelovanje strokovnjakov iz področja kemijske tehnologije, posameznike in ustanove, 
specializirane za papir202.

V tretjo skupino priporočenih postopkov dela v arhivih prištevamo druge študije, ki jih je 
izdal MAS in se nanašajo na zelo širok spekter tematik - od študij o dostopnosti gradiva, do

198 ICA, ISAD (G) General international standard archivai description, Madrid, 2000, v slovenščini izšel v prevodu: 
Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje/ Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih 
arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah (prevod in objava Olga Pivk), ARS, Ljubljana 1998.
199 Uporaba standarda za papir pomeni, da morajo biti vse publikacije tiskane na trajno obstojnem papirju označene 
z znakom ISO 9706 (IFLA 2000, 120).
200 IFLA - International Association of Library Association (Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov).
201 Naslov izvirnika: IFLA principles for the care and handling of library material, Paris 1998.
202 Commisison on Préservation and Access — Council on Library and Information, Washington; Bodlean Library, 
Oxford, Department for préservation and conservation, Centre de Recherche sur la Conservation des Documents 
Graphiques, France; ipd.
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študij o arhivskem gradivu v elektronskem okolju203. Večina jih sodi v skupino RAMP-študij, ki 
jih MAS redno objavlja v knjižni obliki, možno pa jih je tudi poiskati na MAS-ovi in UNESCO- 
vi spletni strani. Do danes je izšlo preko sto RAMP študij.
Moj namen ni prikazati vsebine posameznih študij in standardov, pač pa zgolj orisati, kaj je 
glavni in vsebinski namen mednarodnega sodelovanja v specializirani dejavnosti kot je to 
arhivska dejavnost.

7.3 Posamezni medsebojni kontakti arhivskih organizacij in projekti 
evidentiranja v tujini

Individualni kontakti arhivskih organizacij se medsebojno razlikujejo glede na namen in 
obliko medsebojnega sodelovanja. Poleg običajnih uradnih obiskov med arhivskimi 
organizacijami z namenom ogleda ustanove in posebnosti neke dejavnosti, poznamo tudi ti. 
mednarodne sporazume o medsebojnem sodelovanju dveh ali več arhivskih ustanov dveh držav. 
Taka oblika sodelovanja se je pojavila v 90-ih letih, največkrat na pobudo drugih državnih 
organov (Ministrstva za zunanje zadeve ali Ministrstva za kulturo), izhajajoč iz širših kulturnih 
sporazumov med državama, v katere se vključujejo tudi arhivi. Namen tovrstnih arhivskih 
sporazumov je za določeno dobo treh ali več let, z možnostjo podaljševanja, zagotoviti vzajemno 
izmenjavo arhivistov, ki naj bi delali na področju raziskovanja, evidentiranja in kopiranja 
arhivskega gradiva ter izobraževanja arhivskih delavcev. Sporazumi zajemajo tudi vzajemno 
izmenjavo literature in obojestransko zagotavljanje sredstev za izvajanje dogovorjenega 
sodelovanja. Podpisnik je običajno nacionalni arhiv države ali državna arhivska direkcija, če le-
ta obstaja. Arhiv RS ima do leta 2001 podpisane sporazume s sledečimi državami: Avstrija, 
Poljska, Češka, Hrvaška, Makedonija, Rusija, Turčija in Jugoslavija (Črna gora). Dogovorjene 
obveznosti podpisnic se medsebojno razlikujejo, prilagojene so zmožnosti posamezne dežele, pa 
tudi izvajanje sporazumov temelji na letnih medsebojnih dogovorih in predlogih.

Neposredno na opisane sporazume se navezuje druga oblika sodelovanja med arhivi - to 
so projekti evidentiranja arhivskega gradiva, pomembnega za nacionalno (slovensko) zgodovino 
v tujih arhivih. Tovrstni projekti se odvijajo v Sloveniji, neodvisno od omenjenih sporazumov, 
že nekaj desetletij, vključujoč vse slovenske arhive, ne le nacionalni arhiv. To izhaja iz nujnosti 
evidentiranja gradiva predvsem v sosednjih državah (Avstrija, Italija, Madžarska) zaradi 
zgodovinskega poteka formiranja držav, katerih sestavni del smo bili Slovenci daljše obdobje. 
Brez evidentiranja gradiva in nakupov obstoječih mikrofilmskih posnetkov arhivskega gradiva, 
na primer v centralnih dunajskih arhivih, bi bilo preučevanje slovenske zgodovine praktično 
nemogoče. Velikokrat se sicer dogaja, da posamezni raziskovalci samostojno ali preko lastne 
raziskovalne ustanove pregledujejo gradivo v tujih arhivih, vendar je njihov pristop lahko 
enostranski - oz. zajamejo le vsebine, ki so predmet njihovega raziskovanja. Naloga arhivskih

203 V prevajanju in objavljanju teh študij v našem prostoru prednjačijo Hrvatje. Tako je Hrvatski državni arhiv 
objavil: Upute za zaštitu mikrooblika, Zagreb 1998; Smernice za korištenje elektroničkih informacija, DLM Forum, 
Zagreb 1999; C. Dollar: Arhivistika i informacijske tehnologije, Zagreb 1999; Vodič za upravljanje elektroničkim 
gradivom s arhivskog stajališta, Zagreb 1999; ISAAR (CPF) Medjunarodna norma arhivističkoga normiranoga 
zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, Zagreb 1999; idr.
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teamov, ki delajo na takem projektu, pa je zajeti vse, kar se nanaša na zgodovino Slovenije in 
Slovencev po svetu. V posameznih primerih se sicer dogaja, da se vsebine medsebojno prepletajo 
- na primer zgodovina Slovencev po L ali po II. svetovni vojni z zgodovino Kraljevine 
Jugoslavije ali SFR Jugoslavije204. Projekti evidentiranja, ki jih določa tudi zakon (ŽAGA) v 
členu 8 205, običajno potekajo v nekem arhivu v tujini nekaj let. Končni namen evidentiranja je 
izdaja vodnika po arhivskem gradivu za zgodovino Slovenije in Slovencev v določeni državi. Do 
sedaj so v knjižni obliki bili izdani tovrstni vodniki: 1.) Centralni državni arhiv v Rimu, 2.) 
Oblastni, okrajni in podjetniški arhivi v Češki republiki, 3.) Državni osrednji arhiv v ČSR v 
Pragi.

Pri evidentiranju v tujini sodelujejo tudi regionalni arhivi, tako arhivi v Mariboru, Ptuju 
in Celju, predvsem za deželo Štajersko v Avstriji in arhivi v Kopru in Gorici za arhive v Italiji 
(Benetke, Rim). Odločitve za začetek projekta evidentiranja temeljijo na strokovni odločitvi o 
potrebnosti poznavanja posameznih vrst gradiva v tujini za znanstveno raziskovanje slovenske 
zgodovine in ne na posameznih pobudah, željah raziskovalcev ali posameznih državljanov, ki bi 
potrebovali podatke iz tujine za določene lastne pravne interese. V takih primerih lahko 
posamezniki individualno zaprosijo nek arhiv v tujini (pisno) za posredovanje željenih 
informacij ali osebno obiščejo dotični arhiv - večinoma danes arhivi nimajo posebnih omejitev 
za tuje obiskovalce in raziskovalce.

Zaključek:
Sodelovanje nacionalnih arhivskih organizacij v opisanih mednarodnih organizacijah je 

nujno ne samo zaradi specifike področja, pač pa zaradi primerjalnih razvojnih možnosti in tudi 
zaradi nujnosti upoštevanja priporočenih meril pri razvoju stroke v evropski in svetovni 
razsežnosti. Iz teh razlogov morajo tudi biti zagotovljena državna finančna sredstva vsaj za 
nacionalni arhiv kot nosilca mednarodne arhivske dejavnosti. Drugače ni mogoče zagotavljati 
kontinuitete razvoja stroke v nacionalnem okviru bodisi obstoječih arhivskih organizacij ali v 
izobraževalnih programih novonastajajočega arhivskega osebja. Ker gre za nacionalno 
odgovornost za kvalitetno izvajanje varstva arhivskega gradiva in pisne kulturne dediščine, ne 
morejo biti potrebna finančna sredstva za mednarodno sodelovanje predmet lastnih prizadevanj 
ali sponzorskih prispevkov, kot je to lahko na primer pri razstavni ali publicistični dejavnosti, 
pač pa morajo biti javna sredstva, ki se vsakoletno zagotavljajo na osnovi ocene o nujno 
potrebnih mednarodnih aktivnosti.

204 Tak primer je projekt evidentiranja gradiva v NARA Washington, kjer se v nekaterih (ne vseh) fondih gradivo ne 
nanaša zgolj na Slovenijo, temveč največkrat na celotno Jugoslavijo in v posameznih odsekih tudi na Slovenijo - tu 
gre za problem skupne države.
205 V ŽAGA člen 8 določa, da "Arhiv RS vodi zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi in evidenco 
arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence..." (ŽAGA, Ur. 1. RS, 20/97) - to pomeni pregled 
nad vsemi projekti evidentiranja v tujini, kijih izvaja kateri koli arhiv v Sloveniji.
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8 SKLEPNE MISLI

Arhivske organizacije v skoraj vsaki nacionalni skupnosti predstavljajo tiste vrste 
specializiranih dejavnosti, ki v splošni javnosti niso najbolje poznane ali so poznane le deloma. 
Arhivi so v zadnjem času predvsem v državah tranzicije srednje in vzhodne Evrope postali 
aktualni predvsem zaradi hrambe gradiva nekdanjih političnih sistemov in v povezavi s tem tudi 
poravnave različnih krivic, ki so se odvijale v preteklih desetletjih. S tem momentom 
»aktualnega arhivskega gradiva« se je pozicija arhivov spolitizirala in aktualizirala. V 
magistrskem delu pa je bilo potrebno prikazati, da so arhivske organizacije in njihova arhivska 
dejavnost veliko več in veliko bolj obsežna kot zgolj »aktualnost političnih dosjejev«. Arhivske 
organizacije, s svojo funkcijo, opravljajo nalogo varovanja nacionalne kulturne dediščine, ki je 
pravno-formalni dokaz nacionalnega obstoja in v mnogih primerih tudi nacionalne 
državotvornosti. Kljub poznavanju ožjih strokovnih javnosti - zgodovinarjev-raziskovalcev in 
državnoupravnih struktur, ki so redni uporabniki uslug arhivske javne službe, bi bilo potrebno 
poznavanje in spoštovanje tovrstnih organizacij tudi v splošni javnosti, predvsem glede na 
trajnostni pomen njihovega dela za nacionalni obstoj.

Magistrsko delo je prikazalo problematiko arhivskih organizacij v spremenjenih pogojih 
dela in v spreminjajočem se okolju, ki na različnih področjih arhivskega strokovnega dela 
povzroča dileme, zahteve po spremembah in prilagajanju. Vsako izmed sedmih poglavij je 
prikazalo eno problemsko relacijo v odnosu do arhivov, izhajajoč iz lastne področne posebnosti. 
Prvo poglavje s poudarkom na strukturi arhivske organizacije je prikazalo, daje ustrezna oblika 
tovrstne organizacije profesionalna oblika in inovativna oblika, slednja le pri arhivu v funkciji 
raziskovalne ustanove. Analiza je pokazala, daje mogoče iskati vzore nadaljnjega strukturnega 
razvoja arhivske organizacije, z morebitnimi personalnimi izboljšavami, samo v teh dveh 
opisanih vrstah organizacije.

Drugo poglavje je prikazalo arhive kot sestavne dele državne administracije. Pokazalo se 
je, daje ne samo z oblikovanjem arhivske mreže na ozemlju Republike Slovenije pač pa tudi z 
zakonsko opredeljenimi funkcijami nesprejemljivo postavljati arhivske organizacije izven 
državnega sistema. Kajti le na ta način se lahko zagotovi kontinuiteta varovanja nacionalno 
pomembnega gradiva. Čeprav zakon (ŽAGA) predvideva ločevanje zasebne in javne lastnine 
gradiva, gre za nujnost izvajanja arhivske funkcije v smislu javnega varuha arhivskega gradiva, 
pravico do prostega dostopa v dogovorjeni obliki pa ima vsak državljan. To lahko služi tudi kot 
vzvod ali sredstvo delovanja demokracije. Nastajanje zasebnih arhivskih ustanov lahko 
pričakujemo, vendar v zasebnem sektorju. Nemogoče pa je funkcijo javnih arhivov postavljati v 
nek drug splošen javni okvir, ki ni neposredno v državnem sistemu, ker lahko izgubi funkcijo 
pridobivanja gradiva iz celotnega državnega sistema - to pa je odraz zmanjševanja stopnje 
demokratičnosti in pravice vpogleda ter informiranosti državljanov.

Tretje poglavje govori o formalnopravnih vidikih dostopnosti do arhivskega gradiva. Za 
magistrsko delo je bilo poglavje potrebno predvsem iz sledečih razlogov: 1.) predstavitev, kaj 
pomeni pojem dostop v arhivski strokovni terminologiji, 2.) prikazati z analizo podobnosti in 
razlike v zakonodaji Slovenije in drugih evropskih držav, ki opredeljujejo dostop do informacij.
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Analiza je pokazala, da obstajajo razlike tudi med evropskimi državami, Slovenija pa z zakonom 
(ŽAGA) bistveno ne odstopa od evropskih in svetovnih (UNESCO) priporočil o dostopnosti. 
Poglavje je prikazalo tudi trende in smernice Evropske unije glede transparentnosti in čim širšega 
dostopa za vse državljane. Iz arhivskega strokovnega vidika je bilo ugotovljeno, da so 
normativne regulacije, ki olajšujejo dostop, potrebne. Vendar iz administrativno-izvajalskega 
vidika jih ni mogoče zagotavljati v polni meri - to je mogoče samo ob upoštevanju omejitev, ki 
jih določa zakonodaja, ki terja varovanje posebnih podatkov. Poglavje zaključuje misel, da so 
tudi arhivi organizacije, ki bodo morale uravnavati to dvoje nasprotujočih si teženj. To nalogo je 
mogoče izvajati z načrtnim in kompleksnim komuniciranjem z javnostjo, ki dobi vpogled v 
celoten arhivski sistem dostopa in nedostopa.

Četrto poglavje je obravnavalo tri vsebinske sklope: arhivi v sferi javnosti, pravica do 
komuniciranja državljanov in vodenje odnosov z javnostmi. V splošni in teoretski umestitvi 
arhivskih organizacij v sferi javnosti je opisana problematika, ki se navezuje na splošno javno 
funkcijo arhivskih institucij, ki največkrat v javnosti ni poznana, zato bi morala biti predmet 
komunikacijskih vsebin. Pravica do komuniciranja državljanov je opisana kot sredstvo in pogoj 
za uspešno delovanje državne administracije. To je pravica, ki ni normativno opredeljena in 
njena realizacija zahteva tudi fmančno-kadrovske okrepitve. Zato je v absolutnem smislu 
nerešljiv problem - gre zgolj za prizadevanja za demokratizacijo komuniciranja. Skozi vzajemno 
komunikacijo pa tudi razmišljanja o programskih izboljšavah ustanov, v skladu z interesi 
javnosti in ne zgolj v lastnem institucionalnem razvojnem interesu. Drugi sklop poglavja podaja 
praktične usmeritve delovanja odnosov z javnostmi, izhajajoč iz analize obstoječega stanja s 
statističnimi prikazi ciljne komunikacijske skupine - obiskovalcev v arhivih. Možnosti razvoja 
arhivske organizacije na področju odnosov z javnostmi so prikazane na treh področjih: 
medorganizacijsko komuniciranje, strategija v odnosih z javnostmi in interno komuniciranje. 
Analiza je pokazala, da so kljub obstoju komuniciranja arhivskih organizacij z okoljem, na tem 
področju še precej neizkoriščene možnosti.

Peto poglavje obravnava arhiv v kulturniški funkciji, in sicer v dveh razsežnostih: a) 
uporaba arhivske informacije v znanstvenoraziskovalnih postopkih in b) pojavljanje arhivov kot 
kulturnih neprofitnih organizacij. Možnost uporabe arhivov v raziskovalne namene je že 
dolgoletna praksa - vprašanja, ki se danes porajajo, se navezujejo na pravilno interpretacijo 
podatkov, na širitev potreb po »kulturni informaciji« in na predhodno ugotavljanje bodočih 
raziskovalnih potreb, kar je za arhive izjemno težka naloga. Poglavje govori tudi o plasiranju 
novih znanstvenih izsledkov v javnost - torej končna znanstvena produkcija, ki je nastala na 
osnovi arhivskih »kulturnih informacij«. Poleg prevladujočega znanstvenega črpanja arhivskih 
informacij opozori tudi na nujnost novinarskega črpanja arhivskih informacij, predvsem za 
raziskovalno-kritično funkcijo novinarstva. Drugi del poglavja govori o kulturniški vlogi 
arhivov, ki ni novost - na novo se poraja marketinški način kulturne ponudbe. S planiranimi 
strateško usmerjenimi komunikacijskimi aktivnostmi ima področje nedvomno svojo perspektivo, 
ki zahteva tudi posebno osebje in dodatna znanja. Vendar pregled je pokazal, da je zaradi 
občutljivosti sektorja naravne in kulturne dediščine problematičen celoten sklop »marketinga v
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arhivih«, ki potrebuje določene usmeritve, omejitve in potrebno zaščito pred absolutnim vplivom 
tržnih zakonitosti.

Zadnje poglavje je z mednarodnimi komunikacijskimi tokovi prikazalo pomembnost 
mednarodnih vezi za strokovni razvoj. Zaradi nacionalne odgovornosti za varstvo in strokovni 
razvoj arhivistike je potrebno gojiti komunikacijske tokove in graditi mednarodne odnose z 
različnimi organizacijami. Tu postajajo oblike komuniciranja vedno bolj kompleksne, z 
zahtevami strateške usmeritve in načrtnimi oblikami sodelovanja. Prav tako je temu primemo 
treba prilagoditi kadrovske potrebe, znanja in specifičnosti, ki so obvezne za tako obliko 
komunikacijskih načrtov.

V splošnem lahko zaključim, da so se s hitrim razvojem informacijske družbe tudi arhivi, 
tako kot mnoge druge dejavnosti, soočili s spreminjanjem okolja in z novimi pogoji dela. 
Ugodnosti informacijske tehnologije, ki so olajšale strokovno delo v arhivih, spremljajo 
problemi in negotovosti o usodi digitalnih arhivov, ki bodo v prihodnosti prevladovali. Kljub 
temu da multidisciplinami pristopi v razvojnih projektih lahko rešujejo »tehnično naravo 
problemov«, pomeni to za organizacije in za strokovno dejavnost začetek prilagajanja, iskanja 
rešitev v drugih strokah in struktumo-organizacijske spremembe. Oblike reorganizacije že v 
sedanji situaciji niso radikalne, pač pa se odvijajo postopoma glede na vsakokratne potrebe. 
Izhajajoč iz predstavljenih smeri razvoja v poglavju 3.3. lahko sklepam najprej na potrditev 
zastavljene hipoteze II: Prilagajanju novonastalim povečanim potrebam informacijske družbe in 
izvajanju planiranega organizacijskega komuniciranja sledi postopna reorganizacija arhivskih 
institucij (nova specialistična znanja, drugačna delovna mesta). Mnenja sem, da reorganizacija ne 
bo zajela vseh zaposlenih (arhivistov) v arhivski dejavnosti, ki so v splošnem tehnološkem 
pomenu že sedaj prilagodili način strokovnega dela, pač pa bo sledeča faza sprememb zajela le 
določene specializirane poklice v arhivskih ustanovah. Tu je v prvi vrsti mišljeno področje 
arhivske informatike, pa tudi drugih posebnih strok kot npr. pravo za nova specifična pravna 
vprašanja, pa tudi strok odnosov z javnostmi in marketinga. Določen del arhivskega strokovnega 
dela bo v večini primerov ostal nespremenjen, gre za oddelke, ki hranijo starejše arhivsko 
gradivo, ki je nujni in potrebni sestavni del nacionalne dediščine in potrebuje drugačne vrste 
specializacije. Medtem pa bodo oddelki arhivistov, ki se ukvarjajo s prevzemanjem 
novonastalega gradiva v državni administraciji, neposredno doživeli prilagajanje »digitalni 
prihodnosti«, tako kot vsi arhivi v svetu. Zato bodo potrebovali pomoč ne samo tehnično- 
informacijskega znanja, pač pa tudi nasvete pravnih strokovnjakov, redno (in krizno) pomoč pri 
vodenju odnosov z javnostmi in pomoč marketinga za stalno »prisotnost v vseh sferah družbe«.
S tem se približujem hipotezi I: Vstopanje arhivskih ustanov v informacijsko družbo vodi v 
vedno bolj kompleksne in planirane oblike organizacijskega komuniciranja arhivov z lastnim 
okoljem (akademska sfera, kulturna sfera, državna sfera, širša javnost). Brez planiranega 
organizacijskega komuniciranja, ki je strateško podprt s celotno organizacijsko strategijo, ni 
mogoče zagotoviti kontinuirane prisotnosti arhivske dejavnosti v vseh sferah življenja in dela. 
Posledično se lahko dogaja, da digitalni arhivi, katerih obstoj je odvisen predvsem od časovne 
kategorije, začnejo pri ustvarjalcih propadati. Oziroma zaradi lastne trajne neobstojnosti ne bodo 
več obstojali, ko nastopi zakonski rok za »hrambo v arhivu«. Novi pogoji dela torej zahtevajo od
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arhivskih organizacij uporabo znanj različnih strok, ne samo zaradi kulturne ponudbe in zaradi 
potrebnosti zagotavljanja javnosti svojega dela, pač pa tudi iz povsem arhivsko strokovnih 
razlogov. Zastavljene hipoteze sem potrdila s tekstovnimi prikazi in primerjalno analizo, 

upoštevajoč arhive drugih držav, ki že izvajajo arhivsko politiko v opisani smeri. Analiza je 
pokazala, da arhivi poleg lastne stroke potrebujejo interdisciplinarna znanja, ki lahko ne samo 
teoretsko nadgradijo obstoječo arhivsko stroko, pač so pa tudi edini način reševanja opisanih 
problemov, kar v drugih državah že izvajajo.

Ključna naloga arhivov v trenutni situaciji je na področju ozaveščanja, obveščanja in 
usposabljanja ustvarjalcev arhivskega gradiva - kako, kdaj in zakaj ohraniti arhivsko gradivo. V 
dinamičnih in spremenjenih pogojih dela je informiranje in komuniciranje vsebin za dosego 
določenega cilja zelo pomembno. Širše ukvaijanje z javnostjo in celovito prikazovanje celotnega 
spektra arhivske dejavnosti je pomembno ne samo za ustvarjalce gradiva pač pa za celotno 
skupnost. Moje prizadevanje v tej smeri je ne samo z delovnim področjem, ki ga opravljam pač 
pa tudi s pričujočim besedilom, ki lahko pomeni arhivom dobro komunikacijsko orodje - 
vsebino, s katero predstavljajo arhivi celoto svoje dejavnosti, poslanstva in aktualne 
problematike. Samim arhivskim organizacijam lahko magistrsko delo pomeni prispevek k 
arhivski stroki v več pomenih. Za področje odnosov z javnostmi v arhivih lahko služi kot 
pripomoček in osnova za načrtno organiziranje odnosov z javnostmi. Primerjave različnih držav, 
prikaz evropskih in mednarodnih (splošnih) dokumentov ter njihove vsebine pa razširjajo 
arhivsko obzorje v širšo družbeno vključenost - torej nujnost prisotnosti arhivske dejavnosti v 
aktualnih, spreminjajočih se pogojih dela, ki obvezujejo tudi druga strokovna področja. Za 
državnoupravne organizacije lahko vidim uporabnost besedila predvsem z vidika informacijsko- 
organizacijskih problemov, povezanih z digitalnimi arhivi. Poznavanje in priznavanje problemov 
ter njihove kompeksnosti je šele začetek prizadevanj za njihovo sistematično reševanje. Samo s 
skupnim upravno-arhivskim in multidisciplinamim pristopom, z drugimi strokami, lahko 
pričnemo z gradnjo sistema, ki bo omogočal ohranitev "digitalne dediščine" države uprave. Brez 
ohranitve informacij pa težko govorimo o transparentnosti delovanja države in pravice 
državljanov do informiranosti. Zato je komuniciranje teh vsebin znotraj državnoupravnih 
struktur nujno in deloma prispeva k temu tudi moje magistrsko delo.

Če arhivske organizacije ne bodo zadostile opisanim novim pogojem dela, bo 

vsekakor ogroženo opravljanje temeljnih funkcij tovrstne organizacije - gre torej za novo 
obliko arhivskega poklica, vendar isto poslanstvo arhivista v 21. stoletju. Ne gre zgolj za 
ponudbo boljše kvalitete javnega servisa in uslug z nasmeškom - gre za nov kontekst v 

pristopu in načinu dela, ki je vsebinsko, ciljno naravnan.
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