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DIGITALIZIRANI KNJIŽNIČNI KATALOG UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
MARIBOR – VIR PODATKOV O STAREJŠEM KNJIŽNIČNEM GRADIVU
Izvleček:
Knjižnični katalogi predstavljajo bogat vir podatkov o gradivu, ki ga hranijo knjižnice. Po njih iščejo
uporabniki, ko želijo priklicati vse dokumente na določeno temo. Sodobni katalogi so danes v
računalniški obliki in dostopni od koder koli, kar pomeni hiter in učinkovit dostop brez časovne zamude
in geografske oddaljenosti. Vendar imajo knjižnični katalogi starejšo tradicijo kot računalniški. To pa
pomeni, da prav vse informacije o knjižničnem gradivu niso dostopne preko računalniškega kataloga.
Interes knjižnic je, da čim več podatkov o gradivu posreduje v digitalizirani obliki ter s tem omogoči
najširšemu krogu uporabnikov dostop do teh informacij.
V Univerzitetni knjižnici Maribor je bila leta 2011 sprejeta odločitev o sistematičnem pristopu k
digitalizaciji knjižničnih katalogov. Prispevek predstavlja postopke dela in končni rezultat prvega dela
digitalizacije t. i. matičnega kataloga. Odločitev je toliko bolj pomembna zaradi tega, ker hrani
Univerzitetna knjižnica Maribor kot druga depozitarna organizacija v Sloveniji starejše in redko
knjižnično gradivo, ki je dragocen vir za raziskovanje slovenske zgodovine in kulture.
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Abstract:
Digitalized Library Catalogue of the University of
Maribor Library - the Source of Information about Older Library Materials
Library catalogues are rich sources of information on materials kept in the libraries. Users search
through the catalogue when they want to find all the documents on a specific topic. The contemporary
catalogues are today available in computer forms and accessible from everywhere and this means a
quick and effective access without time delays and geographic distance. However, the library
catalogues have a longer tradition than computer catalogues. This means that not all the information
on library materials is available through the computer catalogue. Libraries are interested in offering as
many information on the library materials in a digitalized form as possible and in making them
available for the broadest circle of users.
In 2011 the University of Maribor Library reached a decision on a systematic approach to the library
catalogues digitalization. This article presents the working procedures and the end result of the first
part of the digitalization of the so-called "older central catalogue". This decision was even more
important for the University of Maribor Library, because it, as the second depositary organization in
Slovenia, keeps older and rare library materials, which are a rich source of Slovenian history and
culture research.
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UVOD
Knjižnični katalogi so po abecedi ali po kakem drugem sistemu urejeni popisi
knjižničnega gradiva (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009). Predstavljajo osnovno
evidenco o fondu knjižnice. Namenjeni so v prvi vrsti uporabnikom, da z njihovo
pomočjo najdejo želeno gradivo, ki si ga nato lahko izposodijo. Danes prevladujejo
knjižnični katalogi v računalniški obliki. V Sloveniji so knjižnice vključene v slovenski
vzajemni katalog COBIB1. Vanj so povezani lokalni katalogi posameznih knjižnic.
Vendar pa se je razvoj vzajemnega kataloga, kot ga poznamo danes, pričel šele v
poznih 80. letih. Pobude za razvoj računalništva v knjižničarstvu so v strokovnih
krogih obstajale že mnogo prej. O tovrstni tematiki so govorili že na občnem zboru
Društva bibliotekarjev Maribor leta 1968 (Hartman, 1998). Vendar je do uresničitve
prišlo šele mnogo let kasneje. Za začetno leto razvoja vzajemnega kataloga velja
leto 1984, ko je Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) kreirala prvi bibliografski zapis
v računalniško podprtem katalogu nasploh2. Pred tem so knjižnice popisovale svoje
gradivo v listkovnih katalogih ali katalogih v knjižni obliki.
Danes nudi UKM uporabnikom za iskanje gradiva oba kataloga. Gradivo, ki ga je
knjižnica pridobila od leta 1984 naprej, je dostopno preko vzajemnega kataloga
COBIB. Starejše gradivo, ki ga je knjižnica pridobivala od začetka, pa je bilo do sedaj
najdljivo le v listkovnem katalogu. Ker so listkovni katalogi tako časovno kot
geografsko omejeni, hkrati pa zaradi te omejenosti ne dosežejo najširšega kroga
uporabnikov, jih je UKM želela približati uporabnikom z digitalizacijo. Rezultat
postopka je digitaliziran katalog, ki je dostopen prek spletnega portala knjižnice.
KATALOGI IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Univerzitetna knjižnica Maribor vodi o svojem knjižničnem gradivu kar nekaj
katalogov in drugih evidenc. Nastali so iz različnih potreb, njihova uporaba pa je
sledila različnim principom uporabe. V času pričetka razvoja vzajemnega kataloga je
Sapačeva (1984) ugotovila, da vodi UKM več kot sto katalogov in drugih evidenc,
natančneje 103. Ne le da je ta številka presenetljiva še danes, tudi ugotovitev o
pestrosti samih oblik katalogov in drugih evidenc je bila presenetljiva (Sapač, 1984).
Razvoj računalniškega poslovanja knjižnic je sčasoma prerasel v sistem3, v katerem
je katalog le eden izmed segmentov sistema, ki se na različnih ravneh povezuje z
drugimi podatki, pomembnimi tako za uporabnika kot za samo poslovanje knjižnice.
Posledično so se klasične evidence in listkovni katalogi opuščali, vendar so se
ohranjali za uporabo in iskanje gradiva, ki je bilo najdljivo le v njih. Vzporedno se je
za določeno gradivo vršila retrospektivna katalogizacija v vzajemnem katalogu, kar
pomeni, da se je nekoč že katalogizirano knjižnično gradivo ponovno katalogiziralo.
Danes tako najdemo gradivo, ki ga je Univerzitetna knjižnica Maribor pridobila pred
letom 1988, tako v klasičnem listkovnem katalogu kot tudi v COBIB. Še več pa je
gradiva, ki ga lahko najdemo izključno v listkovnem katalogu. Veliko gradiva je
popisanega zgolj v listkovnih katalogih posebnih zbirk, saj so se le-ti dopolnjevali
izredno dolgo, celo do leta 1998. Takšni so npr. listkovni katalogi Zbirke drobnih

1

COBIB – kooperativna online bibliografska baza.

2

Gre za leta 1970 izdan učbenik Organska kemija za 8. razred osnovne šole avtorice Aleksandre Kornhauser (ID
6521147). Od leta 1984 do 1988 je UKM gradila lokalni računalniški katalog, le-ta pa je bil konvertiran v
vzajemni katalog leta 1988.

3

Sistem COBISS – kooperativni online sistem in servisi.
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tiskov4, pa tudi drugi (npr. katalogi Glasbene in filmske zbirke5 ali
Geografske zbirke6).

katalogi

Ker ima Univerzitetna knjižnica Maribor dolgoletno tradicijo, je uporabnikom v
listkovnih katalogih dostopna informacija tudi o starejšem knjižnem in periodičnem
gradivu. UKM je poleg Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani druga
depozitarna organizacija v Sloveniji, kar pomeni, da zbira vse slovenske tiske oz. t. i.
sloveniko že od leta 19187. Z nacionalnega vidika je večja dostopnost do gradiva, kar
digitaliziran katalog vsekakor je, pomemben doprinos k celovitejši ponudbi gradiva in
izboljšanju dostopa do le-tega. Kot ugotavlja Žumrova (1998), gre v projektih
pretvorbe klasičnih listkovnih katalogov za časovno, organizacijsko in finančno
izredno zahtevne projekte. Zato je potrebno pri odločanju za takšne projekte
natančno pretehtati razloge za izvedbo projekta. Ti so poleg nacionalnega tudi
lokalni. Lokalni razlogi so že prej omenjene boljše storitve za uporabnike, poleg tega
pa še dodatna zaščita katalogov, pri čemer mislimo na varnostne kopije računalniških
katalogov, ki jih listkovni katalogi nimajo. Nezanemarljiv razlog je tudi fizična
pridobitev prostora na mestu, kjer sedaj stojijo listkovni katalogi. Srečevanje s
pomanjkanjem prostora je skoraj običajno v slovenskih knjižnicah, zato ima lahko
prostorska sprostitev izredno veliko težo pri sprejemanju odločitev.
Zaradi opisanih razlogov in še drugih, ki so pomembni z mednarodnega vidika,
so se v preteklih dveh desetletjih za pretvorbo listkovnih katalogov v računalniško
podprte kataloge odločale najprej zlasti nacionalne knjižnice. Podoben projekt je
tako izvedla tudi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki je postopek
digitalizacije listkovnega kataloga nadgradila s pretvorbo zapisov v format COMARC8.
S tem je omogočila vključitev bibliografskih zapisov v vzajemni katalog. Takšen
pristop je zadostil še dodatne kriterije, kot so dopolnitev vzajemnega kataloga,
izmenjavo bibliografskih podatkov, bibliografsko in normativno kontrolo, ter
izmenjavo bibliografskih podatkov s tujino.
PROJEKT DIGITALIZACIJE KATALOGA V UKM
Po sprejetju odločitve o projektu digitalizacije listkovnega kataloga v UKM je
sledila sama izvedba s pričetkom v juniju 2011. Postopek je potekal v treh vsebinskih
sklopih, ki so se medsebojno malenkostno razlikovali glede na samo strukturo in
posebnosti kataloga. Za postopek digitalizacije je bil določen matični abecedni
imenski listkovni katalog. Matični katalog je osnovni listkovni katalog, ki je shranjen
v delovnih prostorih in namenjen zaposlenim pri njihovem delu. Identični dvojnični
listkovni abecedni imenski katalog je postavljen v prostorih za uporabnike in
namenjen njihovemu iskanju. Zaradi javne dostopnosti in javne uporabe slednjega se
dopušča možnost, da je nepopoln. Končni namen in rezultat projekta je uporaba
digitaliziranega listkovnega kataloga neodvisno od prostorov knjižnice, posledično pa
fizična umaknitev javnega listkovnega kataloga.
4

To so abecedni imenski katalog (za vse gradivo zbirke) ter dva stvarna kataloga (predmetni katalog drobnih
tiskov in predmetni katalog slikovnega gradiva).

5

Abecedni imenski katalog muzikalij ter stvarni katalog muzikalij.

6

Abecedni imenski katalog in stvarni katalog atlasov ter abecedni imenski katalog in stvarni katalog geografskih
kart.

7

16. decembra 1918 je izšla naredba o obveznih izvodih, s katero je takrat Študijska knjižnica pridobila pravico
do obveznega izvoda, ki jo je poleg NUK (takratna Licejska knjižnica je pridobila pravico do obveznega izvoda že
leta 1807) z manjšimi prekinitvami ohranila vse do danes.

8

COMARC-format je strojno čitljiv zapis za opis in izmenjavo podatkov.
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Za postopek digitalizacije je bilo pripravljenih skupaj cca. 240.000 listkov
matičnega abecednega imenskega kataloga. Ti so se pripravljali v že omenjenih treh
sklopih, in sicer:
1

Katalog 1903–1971

Starejši abecedni imenski katalog vsebuje približno 165.000 listkov oz. opisov
monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila do leta 1971. Katalog je bil
digitaliziran v celoti, čeprav je manjši del gradiva najdljiv tudi v vzajemnem
katalogu.

Slika1: Matični listkovni katalog 1903-1971

2

Katalog 1972–1990

Novejši abecedni imenski katalog vsebuje približno 266.000 opisov
monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila med letoma 1971 in 1990. Ta
katalog je bil digitaliziran le delno, in sicer le listki z bibliografskimi zapisi, ki jih v
času preverjanja ni bilo v lokalnem katalogu UKM. Takšnih je bilo skoraj 56.000
listkov, kar predstavlja le eno petino celotnega kataloga. To pomeni, da je bila za
ostalo gradivo od leta 1988 naprej že narejena retrospektivna katalogizacija.

Slika1a: Javni abecedni imenski in strokovni listkovni katalog
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3

Katalog serijskih publikacij

Vsebuje približno 20.000 opisov periodičnih publikacij, ki jih je knjižnica
pridobivala od začetka do leta 1990 in jih delno še vedno prejema. Digitaliziran je bil
v celoti. Predpriprava je zajemala združevanje listkov starejšega in mlajšega
kataloga (velike in male dimenzije kataložnih lističev) glede na naslov. Hkrati je
potekalo tudi preverjanje po lokalnem katalogu in morebitno delno dopolnjevanje
le-tega z bibliografskimi podatki iz vzajemnega kataloga.
V postopku priprave katalogov za digitalizacijo je skupaj sodelovalo 29 oseb, od
tega 8 študentov in prostovoljka. Največ dela in časa je bilo porabljenega za
pregledovanje novejšega abecednega imenskega kataloga, saj je bilo potrebno
pregledati 266.000 listkov z bibliografskimi zapisi.
Končni rezultat projekta je digitaliziran katalog z vstopno stranjo, ki ohranja
izvirno podobo listkovnega kataloga.

Slika 2: Digitaliziran katalog 1903–1971 – vstopna stran

Poleg poimenovanja je na vstopni strani dodana še krajša obrazložitev kataloga
in navodilo za njegovo uporabo in način iskanja.
UPORABNOST DIGITALIZIRANEGA KATALOGA
Prednosti, ki jih doprinese dostopnost takšnega kataloga, so pomembne za vse,
ki katalog uporabljajo. Uporabnikom je tako omogočeno prijaznejše iskanje, lažja
uporaba kataloga pa je enako pomembna tudi za zaposlene, ko delamo s starejšim
gradivom.
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Ko uporabnik preiskuje digitalizirani katalog, na vstopni strani poišče ustrezni
predalček glede na priimek avtorja ali naslov dela. Postopek preiskovanja nato
vizualno posnema iskanje po klasičnem listkovnem katalogu. Po listkih lahko 'listamo'
enega za drugim, posamične listke lahko tudi povečamo. Lahko pa preiskujemo po
straneh, z ekranskim pregledovanjem več listkov naenkrat. V naslednji fazi projekta
je predvidena še vključitev iskalnika oz. iskalnega okna, ki bo omogočal tudi besedno
iskanje.

Slika 3: Primer 'odprtega' kataložnega predalčka TEK-TJ
– ekransko pregledovanje več listkov hkrati

Čeprav vsebujejo listkovni katalogi v bibliografskih zapisih številčno manj
bibliografskih podatkov kot v strojno čitljivih formatih9, le-ti popolnoma zadostujejo
za identifikacijo in najdenje nekega knjižničnega gradiva. Ravno tako digitalizirani
listkovni katalogi zadostijo več funkcijam kataloga, kot jih razumemo po definiciji.
Funkcije katalogov so:
1.

najdenje bibliografskih virov v zbirki (dejanski ali virtualni), ki je rezultat
iskanja s pomočjo atributov posameznih virov ali odnosov med njimi;

2.

identifikacija bibliografskega vira ali posrednika (torej potrditev, da entiteta,
opisana v zapisu, ustreza iskani entiteti, ali razlikovanje med dvema ali več
entitetami s podobnimi značilnostmi);

3.

izbira bibliografskega vira, ki ga uporabnik potrebuje (torej izbira vira, ki
ustreza uporabnikovim zahtevam glede na vsebino, fizično obliko itn., ali pa
izločitev vira, ki njegovim zahtevam ne ustreza);

4.

pridobitev dostopa do opisane enote;

5.

preiskovanje kataloga ali navigacija (omogočata ga logična razporeditev
bibliografskih informacij in prikaz enostavnih načinov preiskovanja, vključno s

9

Številčnost podatkov pri vnosih v računalniško podprte kataloge oz. strojno čitljive formate računalniških
katalogov se povečuje zaradi dodatnih možnosti uporabe bibliografskih podatkov ter njihove izmenjave med
računalniškimi sistemi, kot je npr. izmenjava bibliografskih zapisov slovenskega vzajemnega kataloga COBIB in
največjim svetovnim katalogom WordCat (ta vsebuje okrog 86 milijonov bibliografskih zapisov za knjižnična
gradiva, ponuja ga OCLC).
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prikazom odnosov med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami
(Statement of international cataloging principles, 2003)).
Univerzitetna knjižnica Maribor hrani v svojem fondu kar nekaj izvodov
starejšega knjižničnega gradiva. Raritete so popisane v posebnem katalogu v knjižni
obliki, v Katalogu rokopisov in raritet. So tudi fizično ločene od drugega knjižničnega
gradiva in postavljene v posebno zbirko10. Nekateri izvodi starejšega knjižnega
gradiva pa so shranjeni v rednem knjižničnem skladišču, bibliografski zapisi o njih pa
najdljivi izključno preko listkovnega kataloga. Na kakšen način z uporabo
digitaliziranega kataloga preverimo funkcionalnost le-tega, bomo prikazali na
spodnjem naključnem primeru.
Pri inventurnem pregledovanju in popisovanju v knjižničnem skladišču smo
zabeležili spodnjo monografijo v slovenskem jeziku iz leta 1788 (slika 4):

Slika 4: Bukve Tomaža Kempčana v slovenščini iz leta 1788

Namen sistematičnega pregledovanja in popisovanja knjižnega gradiva v
skladišču je tudi evidentiranje tistega starejšega gradiva, ki iz določenih razlogov še
ni bilo izločeno iz rednega skladišča in preusmerjeno v zbirko raritet. Zbirka raritet
je kot posebni prostor z oznako lokacije R pričela nastajati šele v petdesetih letih 20.
stoletja in se nenehno dopolnjuje.

10

Več o zbirki gl. Stavbar (2003).
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Za omenjeno publikacijo smo v digitaliziranem katalogu poiskali listek z
bibliografskim zapisom (slika 5):

Slika 5: Digitalizirani listek za Bukve Tomaža Kempčana iz leta 1788

Na vstopni strani (gl. sliko 2) smo najprej poiskali predalček TEK-TJ in ga
"odprli". Znotraj njega smo s pomočjo ekranskega pregledovanja več listkov hkrati
(kot prikazuje slika 3) prelistali do začetnih črk TH (s pomočjo puščice v zgornjem
levem kotu). Nato smo pregledali listek za listkom (prav tako s pomočjo puščice v
zgornjem levem kotu) (gl. sliko 5) in poiskali ustrezni listek z našim naslovom.
S slike 5 vidimo, katere podatke nam bibliografski zapis na listku ponuja. Poleg
bibliografskih podatkov, ki identificirajo samo knjižno enoto (kot avtor, naslov, leto
izdaje, fizične lastnosti, npr. število strani, jezik ipd.), nam listek pove, kje je to
gradivo shranjeno (kar je razvidno iz signature na vrhu listka). Digitalizirani listek
nam v primerjavi s klasičnim katalogom poda še dodatno informacijo, in sicer, da je
le-ta 1254. listek v predalčku TEK-TJ. Na hrbtni strani omenjenega listka je še
podatek o inventarni številki. Tako inventarna številka kot signatura (oz. tekoča
številka v skladišču) sta dodatna razporeditvena elementa, po katerih lahko isto
publikacijo najdemo še v dveh katalogih oz. evidencah. V signaturnem katalogu v
knjižni obliki bomo publikacijo našli pod zaporedno tekočo številko (ta je 27635), v
inventarni knjigi pa pod zaporedno inventarno številko (ta je S 12065).
Z najdenjem omenjenega bibliografskega zapisa Kempčanovih Bukev v
digitaliziranem katalogu smo videli njegovo uporabnost in funkcije. Te so torej:
1.

najdenje – v katalogu smo se prepričali, da je publikacija v zbirki knjig
Univerzitetne knjižnice Maribor,

2.

identifikacija – pregled bibliografskih elementov je potrdil, da gre za izdajo v
slovenskem jeziku iz leta 1788, hkrati smo omenjeno publikacijo s to
identifikacijo ločili od izdaje iz leta 174511 ,

3.

izbira bibliografskega vira – s pregledom smo ugotovili, da je ustrezen rezultat
naše iskalne zahteve izdaja iz leta 1788, ne pa druge izdaje,

11

Izdaja iz leta 1745 ima tekočo številko 27628 in inventarno številko S 12064.
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4.

pridobitev dostopa – zaporedna tekoča številka nam pove, kje se publikacija
fizično nahaja (trenutno še v skladišču pod zaporedno številko 27635), ter

5.

preiskovanje kataloga, s katerim smo v digitaliziranem katalogu pogledali,
katere publikacije Tomaža Kempčana se še nahajajo v fondu Univerzitetne
knjižnice Maribor. S primerjavo v vzajemnem katalogu COBIB smo še dodatno
preverili, katera dela Tomaža Kempčana smo že retrospektivno katalogizirali,
tako da so najdljivi tudi v računalniškem katalogu.12

ZAKLJUČEK
Knjižnični katalogi so osnovni popisi knjižničnega gradiva. Poleg računalniško
podprtih katalogov imajo knjižnice še vedno veliko število katalogov v listkovni ali
celo knjižni obliki. Ker so le-ti časovno in prostorsko omejeni, so se sprva predvsem
nacionalne knjižnice odločale za njihovo digitalizacijo. Poleg nacionalnih razlogov, ki
so pripeljali do izvedbe projektov digitalizacije, so pomembni še lokalni, mednarodni
in drugi razlogi.
UKM je izvedel postopek digitalizacije matičnega listkovnega kataloga za
monografske in serijske publikacije v letu 2011. Postopek digitalizacije je potekal v
treh sklopih glede na posebnosti posamičnega kataloga in postopkov predpriprave za
samo izvedbo. Digitaliziranih je bilo ok. 240.000 listkov z bibliografskimi opisi. Končni
rezultat je digitaliziran katalog, ki vizualno posnema listkovni katalog. Z iskanjem po
njem smo pokazali njegovo uporabnost in preverili njegovo funkcionalnost. Z
implementacijo brskalnika, ki bo omogočal tudi besedno iskanje, bo v naslednji fazi
oz. z nadgradnjo v obstoječi digitaliziran katalog dodana nova vrednost, saj bo
preseženo iskanje po katalogi zgolj s 'prelistavanjem'.
Izveden projekt digitalizacije matičnega abecednega imenskega kataloga v UKM
je potrdil, da gre za organizacijsko, finančno in časovno zahtevne projekte. Vendar
je vrednost lažje dostopnosti do informacij o knjižničnem gradivu prav gotovo vredna
omenjenega vložka, saj tako UKM kot tudi druge knjižnice hranijo veliko starejšega in
redkega gradiva, ki so dragocen vir raziskovanja slovenske zgodovine in predstavljajo
bogato kulturno dediščino.
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SUMMARY
DIGITALIZED LIBRARY CATALOGUE OF THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY
- THE SOURCE OF INFORMATION ABOUT OLDER LIBRARY MATERIALS
Library catalogues are the basic inventory and at the same time a rich source of
information on library materials kept in libraries. They still exist in card and book
forms, mostly for the older materials. Because these are limited in space and time,
the libraries are striving to offer their users services with an unlimited accessibility.
The University of Maribor Library (hereon UML) has three main functions: with
its library materials and services it supports the educational and research process at
the University of Maribor. As the second depositary organization of Slovenia it, next
to the National and University Library in Ljubljana, keeps the Slovene book
production and this from 1918 on, when it got the right of a legal deposit copy for
the first time. As the successor of the library of the Historic Society for the Slovene
Styria it has a well developed local history activity. It is the keeper of the Slovene
national and state cultural heritage, of the University of Maribor’s scientific heritage
and the local history documents of the city of Maribor and its wider surroundings.
One single publication can in this way be researched from all three points of view.
With the digitalization of the classical card catalogue the information about older
library materials is available without a time and space limitation. Digitalization of
library catalogues is a demanding project. Because of national, international and
local reasons these projects were first of all carried out by the national libraries.
UML started with the digitalization of the older central card catalogue in the
beginning of 2011. The digitalization process was carried out in three steps according
to the specifics of each catalogue and of the preparation process. Around 240.000
catalogue cards with bibliographic records were digitalized. The end result is a
digitalized catalogue, which looks very much like a classical card catalogue. With
searching in this catalogue we indicated its usefulness and checked its functionality.
With the next step, i.e., with the implementation of a browser that will also enable a
word search an added value will be provided, for the simple "leafing through" the
catalogue will be exceed.
The performed project of the digitalization of the University of Maribor Library
central alphabetic catalogue confirmed that such projects are organizationally and
financially demanding as well as time consuming. However, the easier access to the
information on the library materials is worth all the inputs, for the UML and other
libraries keep a lot of older and rare materials which are a priceless source for
researching the Slovene history and they represent a valuable cultural heritage.
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