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Izvleček:  

Avtor v prispevku predstavi pomembnost jasno, natančno in smotrno oblikovanih naslovov popisnih enot 
na vseh nivojih arhivskega popisovanja. Ugotavlja, da trenutno obstajajo različne metode oblikovanja 
naslovov, kar vnaša v arhivske informacijske sisteme nesistematičnost, to pa uporabnikom arhivskih 
podatkovnih zbirk otežuje poizvedovanje po gradivu. Za bolj kvalitetno podajanje informacij 
uporabnikom podatkovnih zbirk predlaga standardizacijo oblikovanja naslovov popisnih enot ter v ta 
namen podaja nekatere smernice, ki lahko služijo širši strokovni diskusiji. Podani predlogi smernic 
upoštevajo dosedanje izkušnje pri delu v scopeArchivu, karakteristike in potrebe informacijskih 
sistemov oz. podatkovnih zbirk, uporabnikov vidik, mednarodne standarde in jezikovna pravila 
slovenskega jezika. 
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Abstract:  

Forming Titles of Description Units with Regard to the International  
Archival Standards, the New Information Systems of Slovenian Public Archives and their Users 

The article presents the importance of clearly, accurately and reasonably formed description units’ 
titles on all levels of archival description. The author ascertained that there are currently many 
different methods of forming titles, which do not contribute to the consistency of archival information 
systems and at the same time make searching the archives database difficult for the users of archival 
data collections. For a better transfer of information to users, the author suggests a standardization of 
description units’ titles and therefore presents some guidelines for a wider professional discussion. 
Suggested guidelines are presented with the author’s consideration of experiences from using 
scopeArchiv software, characteristics and needs of information systems or databases, users’ viewpoint, 
international standards and linguistic rules of the Slovene language.  
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UVOD 

Pričujoči prispevek se navezuje na trikotnik arhivski informacijski sistem–
arhivsko gradivo–uporabnik sistema. Skuša prikazati pomembnost jasno, natančno in 
smotrno oblikovanih naslovov popisnih enot, tako za uporabnika-arhivista kot 
laičnega uporabnika-nearhivista, ki po gradivu poizveduje prek spleta. Analizira 
arhivske standarde v zvezi z oblikovanjem naslovov popisnih enot ter slovensko 
arhivsko prakso v dveh arhivskih podatkovnih zbirkah, ki sta dostopni prek spleta: to 
sta vzajemni informacijski sistem slovenskih regionalnih arhivov ter informacijski 
sistem Arhiva Republike Slovenije. Prav tako so predstavljeni nekateri primeri 
arhivskih popisov iz tujine. Na podlagi teh primerov skuša ponazoriti različno prakso 
oblikovanja naslovov popisnih enot in odstopanje od mednarodnih standardov. Kot 
rešitev za tovrstno nesistematičnost in za dvig kvalitete arhivskega strokovnega dela 
avtor predlaga standardizacijo postopka oblikovanja naslovov popisnih enot ter poda 
nekatere smernice, ki naj služijo kot osnova za debato ter sprejetje slovenskih 
standardov za oblikovanje naslovov popisnih enot. 

POMEMBNOST KVALITETNEGA POSREDOVANJA INFORMACIJ 

Živimo v informacijsko-komunikacijski dobi. Z razvojem le-te so se spremenile 
marsikatere klasične, torej tradicionalne in dolgoletne prakse podajanja in 
sprejemanja informacij. Če smo denimo pred 15 ali 20 leti dobili nalogo, napisati 
nekaj o določeni temi (npr. v obliki seminarske naloge, strokovnega članka, 
diplomske naloge ipd.), smo prve informacije poiskali v knjižnici, in to tako, da smo 
šli tja osebno ter prek knjižnične podatkovne zbirke ali naključno po policah iskali 
zapise o dotični tematiki. Bolj napredni raziskovalci so šli v arhiv ter prek 
informativnih pomagal, ki jih je nudil arhiv, ali v posvetovanju z arhivistom, ki je 
delal v čitalnici, poiskali arhivsko gradivo, ki jim je služilo kot vir za oblikovanje 
besedila naloge. Danes tisto prvo, torej primarno poizvedovanje poteka drugače. Ko 
želimo pridobiti prve informacije o določeni temi, sedemo pred računalnik in gremo 
na medmrežje. V iskalno okence spletnih iskalnikov, kot so Google, Najdi.si, Bing, 
Yahoo.com ipd., vtipkamo naš iskalni pojem in že po nekaj stotinkah sekunde dobimo 
določeno število zadetkov, ki ustrezajo našemu vnesenemu iskalnemu pojmu oz. se 
nanj navezujejo.  

V kolikor vtipkamo semantično širok pojem, dobimo množico zadetkov in 
podatkov, od katerih je nekaj takih, ki nam pridejo prav, velika večina pa nam jih 
prav nič ne koristi. Da bi se temu izognili oz. da bi omejili število zadetkov, moramo 
oblikovati semantično ožji, tj. jasneje definiran iskalni pojem. Pri tem pa nam 
seveda grozi možnost, da se naše iskanje konča neuspešno, kajti če nihče ni vnesel 
točno tako oblikovanega podatka na splet, lahko dobimo le približne zadetke, ki 
vsebujejo posamezno besedo našega iskalnega pojma, ali pa sploh ne dobimo 
zadetka. In nadalje – ko med zadetki najdemo naslov spletne strani, od katere si 
obetamo koristne informacije za naše raziskovanje, in nanjo kliknemo, se znajdemo v 
nekem novem okolju. Če je na tej spletni strani še kakšna povezava do naslednje 
strani in se s klikom premaknemo tja, smo se znova znašli v drugem okolju. Ko se 
tako s klikanjem premikamo sem ter tja med različnimi spletnimi stranmi, se zna 
zgoditi, da v določenem trenutku ne vemo več, kje točno smo oz. kje je tista prva 
stran, ki smo jo gledali, in kako priti nazaj do nje. Morda smo se vmes znašli že v 
nekem povsem drugem vsebinskem kontekstu in smo izgubili nit iskanja. Marsikdaj so 
namreč naslovi spletnih strani nejasno definirani ali celo zavajujoči, zato izgubljamo 
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dragoceni čas z neplodnim brskanjem po teh straneh. Čas pa je dandanes še posebej 
dragocen. 

Tudi podatkovne zbirke kot "organizirane množice podatkov" (Novak, 2007, str. 
39) morajo uporabnikom nuditi kvalitetne, jasno sistematizirane in urejene podatke, 
tako da lahko uporabnik iz njih črpa koristne in kvalitetne informacije. Drugače se 
tako kot v zgoraj opisanem primeru znajde v labirintu podatkov, s katerimi si ne 
more prav pomagati, ki so morda zavajujoči ali mu vzamejo precej truda, energije in 
časa, da iz njih izvleče informacijo. Predstavljajmo si, kako mukotrpno bi recimo v 
sistemu COBISS potekalo iskanje knjige, če bi bibliotekarji pri vpisovanju v sistem 
pisali namesto celega naslova knjige neko njegovo skrajšano obliko ali celo kratice 
posameznih besed, ki so v izvirnem naslovu izpisane, koliko dlje bi iskali literaturo, 
če ne bi pri naslovu serijskih publikacij pisalo, za katero številko gre, in podobno. 
Bibliotekarji si seveda svojih vpisov v COBISS ne morejo izmišljevati "prosto po 
Prešernu", saj imajo zadevo v glavnem standardizirano in normirano. 

"Dokumenti in arhivi so srce informacijske družbe," je bilo rečeno na 36. okrogli 
mizi Mednarodnega arhivskega sveta (Archivists stress Importance, 2002).  V zadnjem 
času smo regionalni arhivi in Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju s podjetjem 
scope solutions ag izdelali dve podatkovni zbirki o arhivskem gradivu (ARS in 
SIRAnet), do katerih je moč dostopati preko spleta.  

Marsikdo morda misli, da vsi uporabniki naše podatkovne zbirke dostopajo 
vanjo direktno. Toda veliko teh uporabnikov ni vedelo niti za scopeArchiv niti za 
portal SIRAnet.1 Še več – mnogi, zlasti mlajši, niti ne vedo, da bodo prav v določenem 
arhivu lahko našli informacije o temi, ki jih zanima. Vzemimo kot primer 
imaginarnega gimnazijca Janeza Novaka iz Ljubljane. Pri predmetu sociologija so se 
dotaknili teme "medgeneracijski odnosi" in za temo seminarske naloge pri tem 
predmetu je Janez dobil naslov "Pomen in delovanje politične stranke Sivi panterji 
kot predstavnika starejše generacije". Janez poišče prve informacije o Sivih panterjih 
na spletu. V spletni iskalnik vpiše iskalni pojem "sivi panterji" in na zaslonu dobi 
naslednjo sliko: 

 

                                                 
1  Portal je dostopen na spletni strani www.siranet.si. 
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Slika 1: Spletno poizvedovanje po pojmu "sivi panterji" (21. 11. 2011) 

Ker pa Janez iz danih zadetkov, ki so sicer do določene mere koristni, ne more 
zbrati dovolj informacij, da bi lahko napisal več strani seminarske naloge, se spomni, 
da bi kazalo poiskati morebitne zapisnike sej ali sestankov stranke, saj bi na podlagi 
le-teh gotovo lažje napisal kaj več. Zato v iskalno polje vpiše "zapisniki sivih 
panterjev". Dobi naslednje zadetke: 

 
Slika 2: Spletno poizvedovanje po pojmu "zapisniki sivih panterjev" (21. 11. 2011) 

 

 



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2012 

 585 

S klikom na prvi zadetek se znajde v podatkovni zbirki slovenskih regionalnih 
arhivov SIRAnet, lahko bi torej rekli: "Je že naš." 

 

Slika 3: Stran SIRAnet z obarvanim iskalnim pojmom (21. 11. 2011) 

Ko je Janez enkrat vstopil v bazo SIRAnet, je lahko poizvedoval naprej. Seveda 
je imel v dotičnem primeru lahko delo, saj je bil naslov popisne enote, v tem primeru 
gre za nivo združenih dokumentov, oblikovan tako, da je vseboval tako pojem 
"zapisniki" kot tudi pojem "sivih panterjev". Gotovo njegovo poizvedovanje ne bi bilo 
tako uspešno v tako kratkem času s tako malo truda, v kolikor bi naslov popisne 
enote vseboval samo pojem "zapisniki". Morda bi mu spletni iskalnik v tem primeru 
ponudil bazo SIRAnet šele na kaki tretji ali četrti ali peti strani zadetkov in bi vmes 
že obupal z iskanjem. Na vprašanje, ali se arhivsko popisovanje ne bi moralo bolj 
usmerjati iskalnim strategijam uporabnikov, je delovna skupina nemške znanstvene 
skupnosti arhivov že leta 2003 odgovorila pritrdilno: "Arhivi morajo v svojem 
strokovnem delu v večji meri odražati in vključiti izkustveni potencial 
znanstvenoraziskovalnega dela pri obdelavi arhivskih fondov" (Die deutschen Archive, 
2003, str. 15). 

Ne obstajajo pa zgolj zunanji občasni ali redni uporabniki naše podatkovne 
zbirke, kot so dijaki, študentje, znanstveni raziskovalci ali pravni interesenti, temveč 
smo njeni najbolj redni uporabniki v prvi vrsti mi, arhivisti. Zato kadar govorimo o 
podajanju kvalitetnih informacij uporabnikom naše podatkovne zbirke, govorimo tudi 
o tem, kako lahko sami sebi olajšamo iskanje oz. poizvedovanje po arhivskem gradivu 
ter s tem tudi delo. 

ARHIVSKI STANDARDI IN ZAKONODAJA V ZVEZI Z NASLOVI POPISNIH ENOT TER 
SLOVENSKA ARHIVSKA TEORIJA IN PRAKSA 

O naslovu kot obveznem elementu popisovanja arhivskega gradiva govori v 
členu 83 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva iz leta 2006: 
"Arhivski popis vsebuje ne glede na nivo popisovanja najmanj signaturo, naslov 
oziroma vsebino, čas nastanka, praviloma tudi obseg popisne enote in oznako nivoja 
popisovanja" (UVDAG). 
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Druga izdaja splošnih mednarodnih standardov za arhivsko popisovanje ISAD(G) 
označuje naslov popisne enote (ki je lahko beseda, besedna zveza, črka ali skupina 
črk, ki poimenuje popisno enoto) kot enega izmed šestih nujnih oz. bistvenih 
elementov popisa ne glede na nivo popisovanja.2 V glosarju v prvem delu edicije sta 
poleg pojma "naslov" pojasnjena tudi termina "Formal Title – formalni naslov" (naslov, 
ki se jasno odraža na popisni enoti ali znotraj nje), ter "Supplied Title – nadomestni 
naslov" (tj. naslov, ki ga arhivist določi, kadar popisna enota nima formalnega 
naslova) (ISAD(G)).  

ISAD(G) navaja v zvezi s popisnim elementom naslov mdr. tudi naslednja 
pravila:  

a) določimo formalni ali nadomestni naslov v skladu s pravili večnivojskega 
popisovanja in nacionalnih predpisov; 

b) dolg formalni naslov lahko skrajšamo, vendar le pod pogojem, da s tem nismo 
izbrisali ključnih informacij; 

c) na nižjih nivojih lahko v naslov vključimo tudi avtorja dokumenta ali termin, ki 
nakazuje na vrsto gradiva, ki ga popisna enota vsebuje, prav tako – če se zdi 
primerno – pojem/kvalifikator, ki označuje funkcijo, dejavnost, lokacijo ali 
temo, na katero se popisna enota nanaša.  

Pravila večnivojskega popisovanja, ki so omenjena pod točko a, govorijo o 
prehajanju od splošnega k posameznemu (na nivoju fonda navedemo podatke, ki se 
nanašajo na celoten fond, na nižjih nivojih pa samo podatke, ki opisujejo posamezen 
nivo), o navajanju podatkov, ki ustrezajo stopnji popisovanja (da npr. ne pišemo 
historiata celotnega ministrstva, ko na nivoju podfonda ali serije popisujemo gradivo 
samo enega oddelka tega ministrstva), o relacijah med popisnimi enotami na višjih in 
nižjih nivojih ter o neponovljivosti informacij (na nižjih nivojih popisovanja naj ne bi 
ponavljali informacij z višjih nivojev). 

Tako oblikovana pravila pa – kakor piše v uvodu edicije – niso zavezujoča, so 
standard, ki naj se povezuje ali usklajuje z nacionalnimi standardi, če teh ni, pa naj 
pravila služijo za njihovo oblikovanje (ISAD(G)). 

Še en dokaj znan standard za arhivsko popisovanje, kanadski RAD (Rules for 
Archival Description), posveča naslovu popisnih enot skoraj 9 strani. Nekatera pravila 
so enaka kot v ISAD(G), vendar RAD bolj podrobno določa oblikovanje naslova na 
posameznih nivojih popisovanja. Več o standardu RAD v nadaljevanju. 

Manual of Archival Description (MAD) je angleški (pravzaprav britanski) 
priročnik oz. vodnik za standardizirano arhivsko popisovanje. Naslov popisne enote je 
po tem standardu lahko sestavljen iz enostavnega izraza, ki označuje vrsto ali tip 
popisne enote, ter imenskega elementa, ki vsebuje ime njenega ustvarjalca (MAD, 
str. 68–69). 

V splošnem v slovenski arhivski teoriji in praksi z naslovom popisnih enot na 
nivoju fonda in zbirke danes ni večjih težav, kar je med drugim tudi plod številnih 
strokovnih izobraževanj in posvetov v okviru vzpostavljanja vzajemnega 
informacijskega sistema slovenskih arhivov. Praviloma se fond poimenuje po zadnjem 
ali najbolj znanem nazivu ustvarjalca gradiva, zbirka pa bodisi po zbiratelju ali 

                                                 
2  Ti elementi so poleg naslova popisne enote še:  identifikacijska oznaka (signatura), ustvarjalec, čas nastanka, 

obseg (količina) popisne enote in nivo popisa. 



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2012 

 587 

predajniku gradiva bodisi po vsebini, pojavni obliki dokumentov ali kraju, na 
katerega se nanašajo dokumenti v zbirki (Novak, 2007). Naslov vsake popisne enote 
ima namen, da seznanja uporabnika o obstoju virov, ki jih išče, ne sme pa dajati 
nobene vrednostne sodbe ali ocene (Žontar, 2003). 

PROBLEMATIKA OBLIKOVANJA NASLOVA POPISNIH ENOT GLEDE NA IZVORNI VIR 
INFORMACIJE 

V splošnem vsi trije omenjeni standardi razlikujejo med formalnim in 
nadomestnim naslovom. Ker večina arhivskih enot nima formalnega naslova v 
bibliografskem smislu, oblikuje imenski element v naslovu ponavadi arhivist sam. 
Nadomestni naslov po standardih RAD in MAD vsebuje tudi ime osebe, družine ali 
korporativnega telesa, ki so odgovorni za nastanek, zbiranje/akumulacijo ali uporabo 
popisne enote. 

Glede formalnega naslova pa vsi omenjeni standardi določajo, da mora biti 
dosledno transkribiran, torej dobesedno, v prav takem vrstnem redu besed in s 
prvotnim črkovanjem, kakor se odraža na popisni enoti. Dopuščajo le različno 
postavljanje stavčnih ločil in drugačno rabo velikih in malih začetnic, krajšanje 
naslova pa prav tako kot ISAD(G) le v primeru, da s tem ne izgubimo ključnih 
informacij.3 Kadar je v formalnem naslovu napaka v črkovanju (kar je značilno zlasti 
za nižje nivoje popisovanja), je treba naslov kljub temu transkribirati, s tem da takoj 
po besedi, ki vsebuje napako, v oglatem oklepaju dodamo opombo sic ali i. e. 
(primera iz RAD: The wolrd [sic] of television; The Paul Anthony Buck [i.e. Brick] 
lectures4); če imamo primer izpuščene črke, pa standarda določata, da jo 
popisovalec vstavi v besedo, prav tako v oglatem oklepaju (primer iz RAD: R. C. 
Booth Enterp[r]ises) (RAD, poglavje 1.0F1; MAD, str. 70–71). Dosledno transkripcijo 
formalnega naslova omenja tudi nemška verzija ISAD(G).5 V Sloveniji standardnih 
navodil, kako ravnati v primeru, ko je v formalnem naslovu napaka, nimamo. Kljub 
temu je v podatkovni zbirki SIRAnet moč opaziti posamezne primere, ki se naslanjajo 
na standarde RAD in MAD. To je seveda hvalevredno, toda če tovrstne stvari niso 
standardizirane, obstaja velika možnost, da bo vsak arhivist delal po svoje, kar 
seveda ne bo povečalo sistematičnosti skupne podatkovne zbirke, uporabnike pa 
bodo aplikacije različnih rešitev enakih problemov begale. 

                                                 
3  V izvirniku RAD: "At all levels of description, when the chief source of information for a unit being described 

bears a formal title proper, transcribe it exactly as to wording, order, and spelling, but not necessarily as to 
punctuation and capitalization. The transcribed title must be common to all the material being described at the 
level at which it is being described" (RAD, poglavje 1.1B1.). 

4  V slovenščini bi i. e. zapisali kot tj. (to je). 
5  V nemškem izvirniku: "Wenn die Verzeichnungseinheit einen überlieferten Titel aufweist, ist dieser exakt im 

gleichen Wortlaut, in der gleichen Reihenfolge und Orthographie zu übertragen, nicht jedoch notwendigerweise 
in der Interpunktion sowie in der Groß- und Kleinschreibung." 
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Slika 4: Primer dobre prakse iz podatkovne zbirke SIRAnet – pri naslovu popisne enote je 
v oglatem oklepaju navedeno pojasnilo, da gre pri izvirnem naslovu spisa za napako v 

imenu ulice (22. 11. 2011) 

Pri večjezičnih formalnih naslovih RAD dopušča alternativne naslove, vendar 
določa, da mora biti glavni naslov popisne enote v tistem jeziku, v katerem je 
napisana vsebina popisne enote oz. večina vsebine enote; v kolikor se tega ne da 
določiti, pa naj se naslov oblikuje na podlagi zaporedja v imenu ustvarjalca gradiva 
oz. avtorja dokumenta (če je npr. v uradnem imenu najprej angleška varianta, potem 
naj bo tudi naslov popisne enote v angleščini, druge variante pa v alternativnem 
naslovu).  

V Sloveniji imamo drugačno prakso. Če se v programskem orodju scopeArchiv, 
ki ga uporabljajo slovenski regionalni arhivi, s kurzorjem postavimo v okence Naslov 
PE in kliknemo na Lastnosti, se nam izpiše sledeče: "Naslov vedno zapišemo v 
slovenskem jeziku, razen pri identifikacijskih imenih fondov in zbirk za gradivo, ki je 
nastalo na dvojezičnem območju. V tem primeru ga oblikujemo tako, da najprej 
zapišemo slovensko, nato pa v podvojenem polju njegovo tujejezično obliko." Pri tem 
se poraja vprašanje, ali je tovrstna dolgoletna praksa tudi pravilna. Če namreč na 
nekem dokumentu piše "Bericht des Verwalters für das Jahr 1928", se na tem 
dokumentu odraža formalni naslov v nemškem jeziku, ne slovenskem.  

Zgodovinar, ki bo v svojem strokovnem prispevku navedel ta dokument kot vir, 
bo najverjetneje izpisal originalen naslov, tj. v nemščini, arhivist pa bo v svojem 
arhivskem popisu kot naslov zapisal prevedeno varianto "Poročilo upravnika za leto 
1928". Po RAD in MAD to ni pravilno. Če pogledamo, kako je pri nas to urejeno v 
bibliotekarstvu, vidimo, da je naslov knjige vedno prepisan z naslovnice, v tistem 
jeziku, v katerem je tam zapisan. Ker niti UVDAG niti ZVDAGA ne določata izrecno, 
da mora biti naslov popisne enote vedno v slovenščini, gre pri prevajanju slovenskih 
arhivistov najbrž za to, da se na ta način skuša doseči lažjo dostopnost gradiva 
domačim, slovenskim uporabnikom. Lahko bi rekli, da gre za neko vrsto pozitivne 
diskriminacije. Toda hkrati bi lahko rekli tudi, da uporabniku dajemo zavajujoče 
informacije, saj na podlagi formalnega naslova popisne enote sklepa, da je le-ta 
napisana v slovenskem jeziku. "Zagato" sicer potem rešimo z vnosom podatkov v 
element "jezik" znotraj področja elementov dostopnosti in uporabe. 
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Slika 5: Primer izpisa popisne enote v podatkovni zbirki Arhiva Republike Slovenije, kjer 
je vsebina popisne enote zapisana v nemščini, formalni naslov je v slovenščini, pri 

elementu tujejezični naslov pa je navedena latinščina (21. 11. 2011) 

RAD in MAD prav tako dopuščata možnost dodatnih pojasnil k naslovu, tako 
recimo popisovalec lahko – kadar formalni naslov vsebuje kratice – v oglatih oklepajih 
izpiše pomen kratic. Prav tako lahko – če se zdi primerno ali nujno – v oglati oklepaj 
doda dodatne kvalifikatorje, npr. funkcijo, lokacijo, vrsto gradiva, vrsto interakcije, 
plemiške naslove, čas nastanka gradiva ipd. Tudi v sistemu SIRAnet so dopustni 
dodatni kvalifikatorji oz. dodatna pojasnila, je pa prepovedana raba kratic in 
okrajšav, razen v primerih uradno registriranih imen, ki so sestavljena iz okrajšav ali 
kratic, npr. Trimo Trebnje, EMO San Celje. Pri pregledu vnosov v podatkovno zbirko 
SIRAnet je moč najti odstopanja od pravil v zvezi s kraticami in okrajšavami. Ker sem 
sam skrbnik fondov družbenopolitičnih organizacij, pri katerih je v vsebini gradiva 
uporabljenih ogromno najrazličnejših kratic, lahko iz prve roke povem, kako 
mukotrpno zna biti iskanje razlag posameznih kratic. Kratice kot OF, ZKS, SZDL, KLO 
in podobne so starejšim generacijam morda še znane, mlajšim pa ne povedo več kaj 
dosti. Prav tako danes večina ljudi ne ve, kaj pomenijo oz. na kaj so se nanašale 
kratice PAZ, MDA, NNNP, DID.6 Z vidika kvalitete posredovanja informacij je vsekakor 
nujno, da uporabniku podamo pojasnilo kratic, vprašanje je samo, kako ravnati v 
primeru formalnih naslovov (pri nadomestnem naslovu izpis kratic ni problem): ali naj 
sledimo standardoma RAD ter MAD in pomen kratic oz. okrajšav izpišemo v oglatih 
oklepajih kot dodatno pojasnilo k formalnemu naslovu ali pa ne sprejmemo pravil 
dosledne transkripcije formalnega naslova? 

                                                 
6  Po vrstnem redu zapisanih kratic gre za pojme: protiavionska zaščita, mladinska delovna akcija, (akcija) Nič nas 

ne sme presenetiti, Dom iger in dela. 
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Slika 6: Primer oblikovanja naslova popisne enote v SIRAnet, ki vsebuje kratico 
(20. 11. 2011) 

Če za trenutek še ostanemo pri pravopisu, je ponekod v obeh podatkovnih 
zbirkah slovenskih arhivov pri naslovih popisnih enot moč opaziti tudi rabo pike na 
koncu naslova. V bazi SIRAnet je raba ločila na koncu naslova izrecno prepovedana. 
Če pogledamo jezikoslovna pravila o naslovih, potem vidimo, da se končnih pik v 
naslovu ne piše (Jezikovni pogovori, 2011). Na drugi strani pa se npr. v informatiki 
posamezne zaključene vsebine označujejo s piko. Različna raba pike v obeh 
slovenskih arhivskih informacijskih sistemih sicer ne vpliva neposredno na kvaliteto 
posredovanih informacij, nakazuje pa potrebo po standardizaciji rabe tega ločila na 
koncu naslova.  

 
 

 

Slika 7 in 8: Primera naslova popisne enote iz obeh informacijskih sistemov slovenskih 
arhivov, ki imata na koncu piko (24. 11. 2011) 

Kar se tiče ostalih ločil, lahko v obeh omenjenih sistemih opazimo zlasti rabo 
pomišljaja, podpičja in vejice. Raba teh ločil je koristna predvsem takrat, kadar 
naslov oblikujemo na nominativni način in želimo zaradi boljše preglednosti ali večje 
jasnosti (s tem bolj kvalitetne informacije) z njimi ločiti posamezne besede oz. 
besedne zveze v naslovu. Primera iz baze SIRAnet: 

a) gradbeni spis (nivo združenih dokumentov): Ronundorff, Franz Gregorius von, 
Spodnji Košaki – adaptacija zidanice na minoritskem imenju, 

b) fotografija (nivo dokumenta): Maribor: mali most Pobrežje–Melje. 

Popisovalca bi se v omenjenih primerih lahko odločila tudi za katera druga 
ločila, toda izbrala sta pomišljaj oz. dvopičje, ki sta se jima po presoji zdela najbolj 
primerna. Tudi take stvari, tj. rabo ločil, bi kazalo standardizirati. Več o pomenu in 
rabi ločil v predlogih smernic za oblikovanje naslovov popisnih enot. 



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2012 

 591 

Ponekod bi bila ločila potrebna, a jih trenutno ne uporabljamo. V mislih imam 
osebne fonde in fonde notarjev. Z vidika urejanja, razvrščanja in sortiranja podatkov 
je namreč treba težiti k čim višji stopnji sistematike nekega informacijskega sistema. 
Tako bi s tega vidika bilo bolje, če bi se v okviru sistema SIRAnet spremenilo navodilo 
za oblikovanje naslovov osebnih fondov, ki se trenutno glasi: "Pri osebnih fondih 
zapišemo najprej priimek, nato ime, brez 'osebni fond'. Med priimkom in imenom ni 
ločila (vejice). Zapisujemo brez nazivov izobrazbe, od raznih nazivov vpisujemo le 
plemiški status (de, von ipd.), in sicer za priimkom. Primer: Dečko Ivan, Attems 
Ignatz von …" Nekako se nam uporaba vejice med osebnim imenom in priimkom ne 
zdi potrebna, saj nam logika pravi, da bomo znali ločiti priimek od imena. Toda kaj 
pa v primerih, kot so Matjaž Marko Feliks, Miklos Istvan Simon ipd.? Je prvoomenjeni 
oseba, ki se piše Matjaž Marko ali samo Matjaž? Kako bo uporabnik vedel, kje se 
konča priimek in začne osebno ime pri Miklosu Istvanu Simonu, če med njima ne bo 
ločila? Podobna težava je pri imenih notarjev. Čeprav so bile že večkrat omenjene 
težave pri razvrščanju notarskih fondov v sistemu SIRAnet, še vedno velja, da 
tovrstne fonde naslavljamo najprej z omembo funkcije, nato z imenom in priimkom 
notarja, sledi vejica in za njo kraj delovanja notarja (npr. Notar Vincenc Toplak, 
Šmarje pri Jelšah). Pri tako oblikovanih naslovih je nemogoče razvrstiti notarje po 
njihovih priimkih, kar bi bilo najbolj logično, temveč dobimo skupaj vse notarje 
France, vse notarje Ivane, vse notarje Vincence ipd. 

Ker je potrebno naslov popisne enote oblikovati v skladu s slovenskim 
pravopisom, naletimo na problem jezikovne pravilnosti določenih zapisov. Arhivisti 
povečini nismo slovenisti, imamo boljše ali slabše znanje slovenskega jezika, zato se 
postavlja vprašanje dopustnosti objav popisnih naslovov, v katerih se pojavljajo 
pravopisne napake. Grešimo lahko vsi, dovolj je že trenutek nezbranosti, zato bi 
kazalo pred objavo popisov na spletu dati naslove popisnih enot v pregled lektorjem. 
Trenutno se napake, ki sem jih zaznal ob bežnem pregledu obeh arhivskih 
informacijskih sistemov, nanašajo predvsem na sklanjanje moških osebnih imen, ki bi 
se morali sklanjati v celoti, torej tako osebno ime kot priimek, pa tudi po isti 
sklanjatvi (torej: pismo Toneta Pavčka (narobe Toneta Pavček), pismo Mihe Trdonje 
ali pismo Miha Trdonja, narobe pa pismo Mihe Trdonja ali pismo Miha Trdonje), 
nekaj je napačno uporabljenih pomišljajev ali vezajev ter napačne rabe velike in 
male začetnice (namreč, pri naselbinskih imenih, ki so iz dveh delov, morata biti oba 
dela pisana z veliko začetnico, razen če so v drugem delu imena besede vas, mesto, 
selo ipd. (npr. Ptujska Gora, Kanalski Vrh, Ribniško selo, Novo mesto)). 

OBLIKOVANJE NASLOVOV POPISNIH ENOT Z VIDIKA RELACIJE MED VSEBINO 
POPISNE ENOTE IN NJENO POJAVNO OBLIKO 

Kadar popisujemo arhivsko gradivo, popisujemo njegovo vsebino. Pri tem se 
lahko zlasti na nižjih nivojih popisovanja (dokument, združeni dokumenti) hitro 
zgodi, da zamešamo vsebino popisne enote z njeno pojavno obliko. V prihodnosti, ko 
bomo imeli opravka z e-dokumenti, pa bo razlikovanje med pojavno obliko in vsebino 
popisne enote še zahtevnejše. Če imamo recimo na avdiokaseti posneto sejo odbora 
nekega korporativnega telesa, mora oblikovanje naslova popisne enote temeljiti na 
seji (kot vsebini popisne enote), ne na kaseti (ki je le nosilec zapisa oz. pojavna 
oblika popisne enote). Enako je pri fotografijah – vsebina popisne enote na fotografiji 
je podoba na njej, medtem ko je fotografija kot taka le pojavna oblika popisne 
enote. Vsled tega mora naslov popisne enote, kadar popisujemo fotografije (ali 
slike), opisovati tisto, kar je upodobljeno. Čeprav standard ISAD(G) dopušča možnost, 
da se k naslovu doda tudi zvrst arhivskega gradiva, pa smo se v okviru sistema 
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SIRAnet odločili, da bomo naslov popisnih enot oblikovali izključno na podlagi njihove 
vsebine.  

 

Slika 9: Drevesni prikaz serije Maribor:  
tovarne iz Zbirke fotografij in razglednic na SIRAnet (24. 11. 2011) 

Tudi v Arhivu Republike Slovenije fotografije popisujejo na enak način, čeprav 
se tu in tam najdejo odstopanja. Tako se npr. v enem od popisov fonda Telovadno 
društvo Sokol v Ljubljani znotraj ene zadeve najdeta dokumenta II. slovenski 
vsesokolski zlet v Ljubljani 1904, zbor članstva pred mestno hišo ter Fotografija 
udeležencev II. slovenskega vsesokolskega zleta v Ljubljani leta 1904. Samo vsebino 
fotografije označuje prvoomenjeni naslov dokumenta, drugi pa vsebuje že dodatno 
pojasnilo, da gre za fotografijo. Glede na standard ISAD(G) to ni nedopustno, je pa iz 
omenjenih primerov razvidno, da uporabljamo različne prakse pri popisovanju 
arhivskega gradiva, razlike pa ne obstajajo le med različnimi arhivi, temveč tudi 
znotraj iste hiše in celo pri enem in istem arhivistu.  

Po mednarodnih standardih je naslov popisne enote bistven element popisa, 
medtem ko trenutno veljavni UVDAG pri obveznih elementih popisa navaja "naslov 
oz. vsebino", kar bi lahko razumeli kot možnost, da arhivist ob popisu izbira med 
naslovom in vsebino, potemtakem naslov sploh ne bi bil nujen element popisa. 
Predlog nove verzije Uredbe to nejasnost odpravlja in določa: "Vsaka popisna enota 
mora vsebovati naslednje (obvezne) elemente popisovanja: signatura, naslov, čas 
nastanka popisne enote, nivo popisa, za popisne enote do nivoja podserija pa tudi 
količina gradiva popisne enote" (Predlog UVDAG).  

Ker iz tega jasno sledi, da je naslov popisne enote pomembnejši od vsebine, je 
toliko bolj pomembno, da je oblikovan tako, da daje nedvoumne in kvalitetne 
informacije. Še več – dobro oblikovan naslov na najnižjih nivojih popisovanja zaradi 
svoje izpovednosti napravi vnos vsebine popisne enote marsikdaj za nepotrebnega. 

Če pogledamo nekatere naslove popisnih enot po arhivih doma in v tujini, lahko 
vidimo zelo različne načine oblikovanja naslovov. Poglejmo si nekaj primerov 
naslavljanja listin (nivo dokumenta). 

V Mestnem arhivu Zürich denimo pri popisovanju listin oblikujejo naslov tako, 
da združijo signaturo popisne enote in opis vrste gradiva "Urkunde" (listina): 
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Slika 10: Izpis zadetkov iskalnega pojma "Urkunde"  
v podatkovni zbirki Mestnega arhiva Zürich (28. 11. 2011) 

V Sloveniji je obstajala dolgoletna praksa, pri kateri so imele listine, kadar so 
jih popisovali, v naslovu datum in kraj izstavitve: 

 

Slika 11: Primer iz popisa listin v Pokrajinskem arhivu Maribor (28. 11. 2011) 

Naslednji primer je iz Državnega arhiva kantona Zürich – v tem primeru sta 
naslov in vsebina (tj. regest listine) popisne enote enaka: 

 

Slika 12: Primer izpisa iz podatkovne zbirke Državnega arhiva Zürich (28. 11. 2011) 
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V Arhivu Republike Slovenije naslov listine oblikujejo tako, da ta povzema 
vrsto, udeležence in zadevo (pravne) interakcije/relacije, ki je opisana v vsebini: 

 

Slika 13: Primer izpisa iz podatkovne  
zbirke Arhiva Republike Slovenije (28. 11. 2011) 

Glede na mednarodne arhivske standarde in dejstvo, da ima popisovanje 
gradiva namen olajšati uporabniku uporabo gradiva (Žontar, 2003, str. 111), se 
zadnje omenjeni primer oblikovanja naslova zdi najbolj ustrezen. Prvi in drugi primer 
naslova uporabniku ne dajeta zadostnih informacij, v tretjem primeru pa gre za 
preveliko kopičenje podatkov v naslovu in zraven tega še za podvajanje informacij 
(naslov = vsebina). Seveda se takoj postavlja vprašanje, kako "izčrpen" naj bo naslov 
popisne enote, saj je v slovenski arhivski stroki še do nedavnega veljalo, da mora 
naslov popisno enoto opisovati "v kratki in jedrnati obliki predvsem s pomočjo 
samostalnikov" (Žontar, 2003, str. 11) oz. da kot naslov "zapišemo kratek izraz ali 
frazo, ki natančno in jedrnato opisuje popisno enoto" (Novak, 2007, str. 83) Pri tem 
sta pojma kratko in jedrnato seveda relativna. Zelo pomembno je, da upoštevamo 
uporabnikov vidik. Uporabniku lahko naslov pove zelo veliko ali pa zelo malo. Naši 
uporabniki niso več staroste ali vodilni predstavniki slovenskega zgodovinopisja, 
temveč se je krog uporabnikov z aplikacijo vzajemnih podatkovnih zbirk na spletu 
močno razširil. Prav tako se ne moremo izogniti normativni kontroli, ki v sistemu 
zahteva edinstven (unikaten) nosilni pojem, če pa se pojavijo enaki nosilni pojmi, ki 
opisujejo različne vsebine, je potrebno tovrstne pojme opremiti z dodatnimi 
identifikatorji, tako da zagotovimo edinstvenost (unikatnost) normativnega zapisa 
(Novak, 2003, str. 329). Z vidika urejanja podatkovne zbirke je to zelo pomembno, 
kajti sistem mora zagotavljati možnost izmenjave podatkov, tako med posameznimi 
podsistemi kot z drugimi, v globalno medarhivsko mrežo povezanimi sistemi 
(Drobnjak & Novak, 2002, str. 323). Prakso, ki je veljala za uspešno, ko smo imeli 
opravka z arhivskimi popisi na papirnatih nosilcih, počasi zamenjuje drugačna praksa, 
ki temelji na modernih, tehnološko podprtih informacijskih sistemih. Tudi MAD sicer 
načeloma določa, naj bo naslov kratek in ustrezen za opis ali identifikacijo popisne 
enote, vendar hkrati dodaja, da ni omejitve za dolžino naslova ter da je le-ta zaradi 
boljšega razumevanja lahko bodisi razširjen z dodatnimi pojasnili bodisi obogaten s 
podnaslovi oz. paralelnimi naslovi (MAD, str. 71). 

Kaj to pomeni v praksi? Če pogledamo naslednji dve sliki, vidimo primer popisa 
istih arhivskih enot, vendar z različno (dolgo) oblikovanim naslovom. V iskalno okence 
testne baze SIRAnet smo vtipkali iskalni pojem "dopis okrajnega komiteja 
komunistične" in dobili naslednje zadetke: 
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Slika 14 in 15: Primera popisa arhivskih enot  
na nivoju dokumenta iz testne baze SIRAnet (28. 11. 2011) 

Uporabniku dajejo več koristnih informacij naslovi popisnih enot, ki so navedeni 
v sliki 15. V zgornjih primerih (slika 14) bo namreč uporabnik primoran klikniti na 
vsakega od naslovov ter odpreti popisno enoto, da bo iz popisnega elementa "vsebina" 
ugotovil, ali ga nemara vsebina dokumenta zanima ali ne. Pri spodnjih primerih pa že 
iz naslova razbere predmet/zadevo dopisa in s tem smo njegovo poizvedovanje 
močno olajšali. Pri treh ali petih ali desetih dokumentih odpiranje vsake popisne 
enote morda ne izgleda zahtevno, toda predstavljajmo si, da imamo 50 ali 100 
dokumentov z naslovom "Dopis Okrajnega komiteja Komunistične partije Slovenije 
Maribor okolica partijski celici Svečina". Za to, da razberemo, ali nas vsebina 
posameznega dopisa zanima ali ne, bomo torej morali klikniti na vsakega od teh 50 
ali 100 naslovov – to pa je zelo mukotrpno in dolgotrajno početje.  

Strokovna skupina v okviru projekta SIRAnet je v navodilih za oblikovanje 
naslova na nižjih nivojih popisovanja določila: "Naslov popisne enote mora biti 
zapisan tako, da je moč iz njega razbrati vsebino dokumenta in relacije znotraj 
vsebine (npr. kdo, komu, kaj)." Navodilo pomeni, da na nižjih nivojih popisovanja 
navedemo tudi avtorje ali ustvarjalce dokumentov oz. vrsto medsebojne interakcije. 
Na ta način uporabnik kljub temu, da se "premika" med posameznimi popisnimi 
enotami, do deskriptorjev in nazaj, med drevesnim in tabelaričnim pogledom ipd., 
točno ve, komu pripada avtorstvo dokumentov. 

 

Slika 16: Primer izpisa iz podatkovne zbirke SIRAnet, kjer je naslov dodatno pojasnjen z 
datumom (saj čas nastanka popisne enote ni enak času, v katerem se je odvijal dogodek, 
na katerega se nanaša vsebina popisne enote) ter tujim imenom lokacije (29. 11. 2011) 

Drevesni prikaz v sistemu scopeArchiv zelo dolgih naslovov popisnih enot ne 
prikaže do konca, medtem ko si v tabelaričnem prikazu lahko razširimo posamezne 
vrstice tabele in tako je naslov viden v celoti. Prav tako se polni naslovi popisnih enot 
izpišejo, ko poizvedujemo prek spleta (query). Primeri izpisov iste popisne enote v 
vseh treh pogledih: 
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Slika 17, 18 in 19: Izpisi iste popisne enote v  
drevesnem prikazu, tabelaričnem prikazu in prek queryja (30. 11. 2011) 

Za uporabnika informacijskega sistema bo iskanje optimalno, kadar mu ne bo 
vzelo dosti časa in ko bo iz naslova dobil koristne informacije. S tega vidika je 
pomembno, da so v scopeArchivu tisti podatki, ki se nam zdijo pomembni, ki jih torej 
kot popisovalci arhivskega gradiva hočemo poudariti, na začetku naslova. Vzemimo 
primer gradbenega načrta župnijske cerkve v Slovenski Bistrici – naslov popisne enote 
je lahko Vzdolžni profil mestne župnijske cerkve v Slovenski Bistrici (poudarek 
(fokus) je na vrsti gradbenega načrta) ali Mestna župnijska cerkev v Slovenski Bistrici 
– vzdolžni profil (poudariti hočemo, za katero cerkev gre). 

PREDLOGI SMERNIC ZA STANDARDIZIRANJE OBLIKOVANJA NASLOVOV POPISNIH 
ENOT 

Ko je oblikovanje vsebine posameznih podatkovnih elementov znotraj nekega 
podatkovnega sistema prepuščeno prosti izbiri posameznika, to onemogoča 
normativnost tega sistema in s tem se zmanjšuje tudi njegova kvaliteta. 
Normativnost je možno doseči z dogovori in pravili, ki oblikovalce sistema obvezujejo 
k točno določenemu oblikovanju vsebine podatkovnih elementov, ki torej veljajo kot 
standardi. 

Standardizacija je tako zbir kriterijev in postopkov, ki neko strokovno delo 
promovirajo v obvezujočo pravno normo, hkrati pa je predpogoj za kvalitetno 
izvajanje tega dela (Kožar, 2002, str. 125). 

Informacijski sistem Arhiva Republike Slovenije ter vzajemni informacijski 
sistem slovenskih regionalnih arhivov omogočata lažji dostop do arhivskega gradiva 
ter v njem obravnavanih vsebin, hkrati pa pomenita tudi dolgoročno zmanjševanje 
potreb po neposredni uporabi originalnih arhivskih dokumentov (Drobnjak & Novak, 
2002, str. 323). Z vidika materialnega varstva arhivskega gradiva je tudi nam, 
arhivistom, v interesu, da se originalno gradivo čim manj obrablja, k temu pa lahko 
pripomorejo tudi kvalitetno in izčrpno posredovane informacije o posameznih 
popisnih enotah. 

Zato je potrebno oblikovati model, po katerem bi arhivisti oblikovali naslove 
popisnih enot na način, ki bi upošteval dosedanje izkušnje pri delu in poizvedovanju v 
sistemu scopeArchiv, temeljil na mednarodnih arhivskih standardih in zagotavljal 
posredovanje kvalitetnih informacij uporabniku-raziskovalcu. Model, ki ga 
predstavljam v svojem prispevku, je mišljen kot izhodišče za morebitno širšo 
razpravo, pri predlogih pa sem skušal zajeti minimalne podatke, ki bi jih naj nosili 
naslovi popisnih enot, z možnostjo dodajanja še drugih podatkov. Predlogi gredo od 
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najvišjega do najnižjega nivoja popisovanja. Konkretni primeri naslovov so deloma 
vzeti iz arhivske baze slovenskih arhivov, deloma pa so izmišljeni. 

1 Naslov fonda: 

• je ime zadnjega ustvarjalca gradiva ali najbolj znana oblika imena ustvarjalca 
gradiva, pri čemer moramo upoštevati Mednarodne standarde za arhivski zapis 
o ustvarjalcih arhivskega gradiva (pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah) 
ISAAR(CPF)2; 

• mora upoštevati jezik, v katerem je neko korporativno telo bilo registrirano; to 
pomeni, da tujejezičnih nazivov ustvarjalcev ne prevajamo, temveč napišemo 
originalni naziv, prevod naslova pa v sistemu scopeArchiv vpišemo v element 
Drugi naslovi PE; 

• lahko, v kolikor je ustvarjalec uporabljal več (tudi večjezičnih) nazivov, 
vsebuje dodatne naslove, ki jih v sistemu scopeArchiv vpišemo v element Drugi 
naslovi PE; 

• pri osebnih fondih vsebuje najprej priimek, nato vejico in za vejico osebno ime 
– vejica je potrebna zaradi razvrščanja oz. urejanja podatkov znotraj 
informacijskega sistema; primer: Matjaž, Marko Feliks; zapisujemo brez 
nazivov izobrazbe, od raznih nazivov vpisujemo le plemiški status (de, von, 
plemeniti ipd.), in sicer za priimkom; primer: Attems, Ignatz von; 

• pri fondih notarjev ali drugih oseb, ki delajo po javnem pooblastilu, vsebuje 
najprej opis njihove funkcije, nato priimek, sledi vejica in za vejico navedba 
lokacije, ki je v oklepaju; primer: Notar Ašič, Ivan (Maribor); 

• lahko vsebuje v oklepaju (oglatem, ko gre za formalni naslov, okroglem, ko gre 
za nadomestni naslov) dodatne časovne ali krajevne kvalifikatorje, ki niso v 
uradnem nazivu ustvarjalca, v kolikor je to potrebno zaradi večje jasnosti ali 
normativne kontrole; primeri: Okrožno sodišče Maribor [1898–1941], Okrožno 
sodišče Maribor [1945–1978]; Gajšek, Vincenc (Šmarje pri Jelšah); Gajšek, 
Vincenc (Sv. Lenart v Slovenskih goricah); 

• naj se ne krajša in ne vsebuje kratic, razen če je uradni naziv ustvarjalca 
sestavljen iz okrajšav ali kratic, npr. Trimo Trebnje; v tem primeru v oglatem 
oklepaju razjasnimo pomen kratic, npr. Trimo [tj. Trebanjska industrija 
montažnih objektov] Trebnje; 

• pri družinskih/rodbinskih fondih vsebuje besedo "družina" oziroma "rodbina"; 
primera:  Družina Jenko, Rodbina Zois; pojem družina uporabljamo v primeru 
najožjih sorodnikov v krajšem časovnem obdobju (do 3 ali 4 generacije), 
rodbina pa v primeru širših sorodnikov in širšega časovnega obdobja. 

2 Naslov zbirke:  

• se oblikuje po imenu ustvarjalca/zbiralca gradiva, če ta ni znan, pa po 
predajniku gradiva; primera: a) Zbirka gradiva Ivana Waldhittra, b) Zbirka 
Petek, Slavko; 

• kadar niti ustvarjalec niti predajnik zbirke nista znana ali pa nista pomembna 
za oblikovanje naslova, poimenujemo zbirko po vsebini, vrsti oz. pojavni obliki 
popisnih enot, lahko tudi po kraju ali dogodku, na katerega se nanaša vsebina 
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dokumentov; primeri: a) Zbirka listin, b) Zbirka gradiva hranilnic in posojilnic, 
c) Zbirka Lokalne volitve 2010; 

• če hočemo poudariti tako ustvarjalca/predajnika zbirke kot vsebino oz. pojavno 
obliko gradiva, lahko v naslov vključimo oboje; primera: a) Zbirka fotografij 
Mirana Miša Hochstätterja, b) Zbirka Janeza Novaka o koroškem plebiscitu. 

3 Naslov serije/podserije: 

• povzema kriterij, po katerem smo oblikovali serijo oz. podserijo, ki mora biti 
vsebinsko ali pojavno zaključena celota; primera: a) Fotografije Novega mesta, 
b) Starejši posamični gradbeni načrti različnih objektov v Mariboru in okolici; 

• zaradi normativne kontrole ali boljšega razumevanja so velikokrat potrebni tudi 
dodatni kvalifikatorji, kot so ustvarjalec gradiva, čas nastanka ipd.; primeri: a) 
Zapisniki Mestnega odbora Osvobodilne fronte Ptuj, b) Mobilizacijski spisi 
Deželnega predsedstva za Kranjsko, c) Delovodniki Krajevnega ljudskega 
odbora Dekani, d) Korespondenca Pokrajinskega arhiva Maribor po delovodniku 
za leto 1952; 

• v naslovu naj ne bo kratic ali akronimov, razen če so sestavni del uradnega 
naziva ustvarjalca, npr. Zaključni računi Trgovskega podjetja Nama. 

4 Naslov zadeve, spisa ali dosjeja (združenih dokumentov): 

• upoštevamo formalni naslov zadeve ali spisa; pri formalnem naslovu 
upoštevamo dosledno transkripcijo, torej dobesedno, v jeziku, prav takem 
vrstnem redu besed in s prvotnim črkovanjem, kakor se odraža na popisni enoti; 
če gre za tujejezični formalni naslov (npr. Herrschaft Freysburg: C. 
Intabulations Urkundenbuch; B. G. Obradkersburg Nr. 54), zapišemo prevod v 
slovenski jezik v polje Drugi naslovi PE (v tem primeru Intabularna zemljiška 
knjiga gospoščine Freisburg); v primeru večjezičnega formalnega naslova 
upoštevamo vrstni red naslovov na izvornem viru informacij – prvi naslov 
vnesemo v scopeArchivu v polje Naslov PE, ostali naslovi pa se vpišejo v polje 
Drugi naslovi PE; v kolikor gre pri izvornem viru informacije za napako v 
črkovanju, napišemo takoj za besedo, ki vsebuje to napako, popravek v 
oglatem oklepaju (primer: Grdanja [tj. Gradnja] zadružnega doma v Vrtojbi: 
gradbena dokumentacija); izpuščeno črko pa prav tako dodamo v oglati oklepaj 
(primer: Poslovno in finančno poročilo up[r]avnega odbora Hranilnice in 
posojilnice Štore); kratice v formalnem naslovu izpišemo v oglatem oklepaju; 
če formalnega naslova ni ali je nezadosten za razumevanje vsebine združenih 
dokumentov, ustvarimo nadomestni naslov; 

• označuje vsebino združenih dokumentov, zato v nadomestnem naslovu ne 
navajamo pojavne oblike; primera: a) Registracijski akti Sivih panterjev, b) 
Skupinski portreti članov ljubljanskega Sokola; 

• lahko je sestavljen zgolj iz samostalnikov, lahko pa vsebuje tudi povedek, 
prislovna določila ali pridevnike, vendar tako, da so jasno opisane semantične 
relacije med deli naslova, npr.: a) Spisi Matija Ljubša7 o moški kaznilnici Karlau 
v Gradcu ALI Spisi Matija Ljubša, ki se nanašajo na moško kaznilnico Karlau v 
Gradcu ALI Moška kaznilnica Karlau (Gradec) – spisi Matija Ljubša; b) Seznami 

                                                 
7  Po jezikovnih pravilih je lahko tudi Matije Ljubše. 
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dijakinj Višje dekliške šole Huga Wolfa v Mariboru 1943–1945 ALI Seznami 
dijakinj, ki so obiskovale Višjo dekliško šolo Huga Wolfa v Mariboru 1943–1945; 

• zaradi normativne kontrole ali boljšega razumevanja so velikokrat potrebni tudi 
dodatni kvalifikatorji, kot so ustvarjalec gradiva oz. avtor popisne enote (ali 
oseba, odgovorna za nastanek ali akumulacijo popisne enote), čas nastanka 
ipd.; primera: a) Gradivo 3. seje Mestnega odbora Osvobodilne fronte Ptuj, b) 
Finančno in poslovno poročilo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici za leto 1992; 

• na koncu naslova ne pišemo ločil, uporaba ločil znotraj naslova pa naj sledi 
logiki pravopisa (Slovenski pravopis, 2001): 

• po njej je nestični pomišljaj (X – Y) ločilo, ki napove dodatno pojasnilo 
(npr. stari del Maribora – Lent), začne in konča vrinjeni stavek ali opisuje 
nasprotno relacijo med enotami besedila (npr. tekma Olimpija – Hajduk); 
stični pomišljaj (X–Y) pa služi namesto predlogov od … do (npr. železnica 
Dunaj–Trst, 13.–15. aprila 1967, 1. 9. 1957–23. 6. 1958, v letih 1989–
1991); 

• stični (kratki) vezaj (X-Y) se rabi namesto veznika in za povezavo med deli 
zloženih besed (npr. črno-bela fotografija, slovensko-hrvaški odnosi) ter 
med deli zloženk, kjer je na prvem mestu številka oz. črka/kratica (npr. 
25-letnica, 100-odstoten, C-vitamin, RTV-prispevek), tudi v zloženki le-ta 
(le-tega itd.); nestični vezaj pa se uporablja tam, kjer je krajevno ime 
sestavljeno iz imen dveh krajev (npr. Šmarje - Sap, Gozd - Martuljek, 
Hrastje - Mota) ali ima dodatek del (npr. katastrska občina Rdeči Breg - 
del); ni pa pravilno uporabljati vezaja pri imenih, kot so Ljubljana 
Bežigrad, Maribor Tabor ipd. (saj je Bežigrad del Ljubljane in Tabor del 
Maribora), tudi ne pri izrazih kot Celje okolica, Kranj zahod, Slovenska 
Bistrica jug; 

• levostično dvopičje označuje dodatno pojasnilo, kaj vsebuje pojem ali 
besedna zveza ali stavek, ki stoji pred dvopičjem (npr. popisni elementi 
so: signatura, naslov, čas …); nestično dvopičje pa izraža pomen "proti" 
(npr. merilo 3 : 1) ali "v nasprotju z" (npr. noč : dan); 

• podpičje se rabi za ločevanje posameznih delov besedil, in sicer krepkeje 
kot vejica in šibkeje kot pika; rabi se tudi ob koncu alinej; 

• oklepaj omejuje vrinjene stavke in dodatna pojasnila; rabi se tudi za 
razne opombe in navedbe virov med besedilom; za dodatne kvalifikatorje 
ali kakršnekoli dodatke in opombe v formalnih naslovih popisnih enot 
mednarodni arhivski standardi določajo oglati oklepaj (npr. Akcija NNNP 
[tj. Nič nas ne sme presenetiti] '79); v nadomestnem naslovu lahko 
uporabimo okrogli oklepaj (X); 

• če se nam nekaj zdi vsebinsko pomembno in to želimo izpostaviti ali poudariti, 
potem to zapišemo na začetku naslova; primeri: a) Acman, Ivana – zapisniki o 
teoretičnih in praktičnih izpitih (šola za odrasle), Medicinska srednja šola 
Maribor, b) Žohar, Marija – zapuščinski spis, c) Organizacija medobčinskih 
tekmovanj mladine s področja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite – gradivo Medobčinskega sveta Socialistične zveze delovnega 
ljudstva za Podravje, d) Dessenffans D'Avernas, Marija – gradnja viničarije na 
posesti v župniji Zgornja Kungota; 



B. Zajšek: Oblikovanje naslovov popisnih enot glede na mednarodne arhivske standarde… 

 600 

• v naslovu naj ne bo kratic ali akronimov, razen če so sestavni del uradnega 
naziva ustvarjalca, npr. Finančno in poslovno poročilo Trgovskega podjetja 
Nama za leto 1982. 

5 Naslov posameznega dokumenta: 

• upoštevamo formalni naslov dokumenta; če tega ni ali je nezadosten za 
razumevanje vsebine dokumenta, ustvarimo nadomestni naslov; pri formalnem 
naslovu upoštevamo dosledno transkripcijo, torej dobesedno, v jeziku, prav 
takem vrstnem redu besed in s prvotnim črkovanjem, kakor se odraža na 
popisni enoti; v kolikor gre pri izvornem viru informacije za napako v 
črkovanju, napišemo takoj za besedo, ki vsebuje to napako, popravek v 
oglatem oklepaju (primer: Zapsinik [tj. Zapisnik] 3. seje Mestnega odbora 
Osvobodilne fronte Ptuj), izpuščeno črko pa prav tako dodamo v oglati oklepaj 
(primer: Poročilo up[r]avnega odbora Hranilnice in posojilnice Štore); 

• če gre za tujejezični formalni naslov, zapišemo prevod v slovenski jezik v polje 
Drugi naslovi PE; v primeru večjezičnega formalnega naslova upoštevamo vrstni 
red naslovov na izvornem viru informacij – prvi naslov vnesemo v scopeArchivu 
v polje Naslov PE, ostali naslovi pa se vpišejo v polje Drugi naslovi PE; 

• ko gre za nadomestni naslov, mora biti zapisan tako, da je moč iz njega 
razbrati vsebino dokumenta in relacije znotraj vsebine (npr. kdo, komu, kaj/o 
čem); lahko je sestavljen zgolj iz samostalnikov, lahko pa vsebuje tudi povedek 
(več o tem glej predloge smernic pri združenih dokumentih); 

• označuje vsebino dokumenta, zato v nadomestnem naslovu ne navajamo 
pojavne oblike; primeri: a) Poravnava med bamberškim in briksenškim škofom 
glede otrok Friderika in Rikarde z Bleda, b) Dopis Okrajnega ljudskega odbora 
Maribor okolica Krajevnemu ljudskemu odboru Fram v zvezi z jesensko žetvijo, 
c) Popis živine na območju Krajevnega ljudskega odbora Bela Cerkev, d) 
Delavsko pevsko društvo Frohsinn Maribor (skupinski portret); 

• če se nam nekaj zdi vsebinsko pomembno in to želimo izpostaviti ali poudariti, 
potem to zapišemo na začetku naslova; 

• zaradi normativne kontrole, možnosti urejanja in razvrščanja podatkov ali 
boljšega razumevanja lahko v naslovu dodamo tudi dodatne kvalifikatorje, kot 
so čas, lokacija, dogodek, vrsta interakcije/relacije; primeri: a) Pogodba med 
župnikom pri cerkvi svetega Jurija v Konjicah in studeniškim samostanom o 
menjavi župnij v Poljčanah in Laporju za samostanski župniji svetega 
Venčeslava in Tinje, b) Letno poročilo o delu Kmetijske zadruge Kisovec 1951, 
c) Zapisnik sestanka celice Komunistične partije Slovenije "Živinoodkup" 
Maribor 22. 12. 1949, poslan Okrajnemu komiteju Komunistične partije 
Slovenije Maribor okolica; 

• glede pravopisa upoštevamo navodila, ki so podana za oblikovanje naslova pri 
združenih dokumentih.  

Morda bo nekdo porekel, da v primerih, ko tako pri višjih kot pri nižjih nivojih 
popisovanja za vsako popisno enoto navedemo njenega avtorja, gre za ponavljanje 
informacij, čemur bi se naj po določilih mednarodnih arhivskih standardov pri 
večnivojskem popisovanju izognili. Vendar je treba dodati, da arhivist ne podaja istih 
informacij, temveč podaja samo nekatere enake podatke, le-ti pa tistemu, ki 
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poizveduje po gradivu, nudijo – gledano z vidika celotnega naslova popisne enote – 
drugačne informacije, torej ne istih. Podatek in informacija namreč nista eno in isto. 

Na osnovi vsega napisanega bi bilo moč standardizirati oblikovanje 
nadomestnih naslovov na nivoju dokumentov/združenih dokumentov za naslednje 
zvrsti arhivskega gradiva oz. vrste dokumentov: 

• fotografije/slikovni zapisi (primer 1: Pogled na Maribor: stari most, Trg 
revolucije � za dvopičjem smo navedli, kaj vse vsebuje navedeni pojem 
Maribor; primer 2: Ljubljana – panoramski pogled z Ljubljanskega gradu � za 
pomišljajem smo pojasnili vrsto upodobitve; primer 3: Portret Ivana Hribarja 
ALI Hribar, Ivan – portret); 

• zvočni/filmski zapisi (primer: Hraniti in ohraniti. Pokrajinski arhiv Maribor 
1903–1933–2003); 

• zemljiške/matične knjige/delovodniki (primer 1: Krstna, poročna, mrliška 
matična knjiga Bodonci (evangeličanska); primer 2: Zemljiška knjiga Ptuj; 
primer 3: Delovodnik Okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica za leto 
1953); 

• srednjeveške/novoveške listine � na kratko povzamemo (pravno) zadevo, lahko 
tudi udeležence (primer 1: Pogodba med župnikom pri cerkvi svetega Jurija v 
Konjicah in studeniškim samostanom o menjavi župnij v Poljčanah in Laporju 
za samostanski župniji svetega Venčeslava in Tinje; primer 2: Ustanovna listina 
jezuitskega samostana v Ljubljani); 

• sodni spisi: 

a) ko je fokus na vrsti zadeve � poudarimo, za katero zadevo gre, in za 
dvopičjem pojasnimo, kaj zadeva vsebuje (primer: Kazenska zadeva: 
Jurkovič Viktor in 8 soobdolžencev); 

b) ko je fokus na osebi � v ospredju je ime osebe (ki lahko v oklepaju 
vsebuje dodatni identifikator), s pomišljajem pa dajemo pojasnilo, za 
kakšne dokumente v zvezi z omenjeno osebo gre (primer: Majdič, Marija 
(Kranj) – zapuščinski spis); 

• šolski matični listi, spričevala ipd. – fokus je na osebi (Primer: Acman, Ivana – 
zapisniki o teoretičnih in praktičnih izpitih (šola za odrasle), Medicinska 
srednja šola Maribor � na začetku naslova je ime osebe (v oklepaju lahko 
dodamo kraj ali katero drugo dodatno pojasnilo o osebi), s pomišljajem pa 
dajemo pojasnilo, za kakšne dokumente v zvezi z omenjeno osebo gre); 

• korespondenca � navedemo, kdo piše komu ter kaj/o čem (primer 1 – nivo 
dokumenta: Dopis Okrajne higienske postaje Maribor okolica (sanitarne 
inšpekcije) Komunalnemu podjetju Slovenska Bistrica glede ureditve mrtvašnic 
in dezinfekcijskih sredstev ALI Ureditev mrtvašnic in dezinfekcijska sredstva –  
dopis Okrajne higienske postaje Maribor okolica (sanitarne inšpekcije) 
Komunalnemu podjetju Slovenska Bistrica; primer 2 – nivo dokumenta: Dopis 
Okrajnega komiteja Komunistične partije Slovenije Maribor okolica partijski 
celici Svečina: obvestilo o obisku okrajnega sekretarja ALI Obvestilo o obisku 
okrajnega sekretarja – dopis Okrajnega komiteja Komunistične partije 
Slovenije Maribor okolica partijski celici Svečina; primer 3 – nivo združenih 
dokumentov: Korespondenca med Kraljevsko bansko upravo Dravske banovine 
in Banovinskim arhivom Maribor glede prostorov za banovinski arhiv ALI 



B. Zajšek: Oblikovanje naslovov popisnih enot glede na mednarodne arhivske standarde… 

 602 

Prostori za banovinski arhiv – korespondenca med Kraljevsko bansko upravo 
Dravske banovine in Banovinskim arhivom Maribor); 

• zapisniki, poročila, analize ipd. � zapisnik/analiza česa in koga oz. poročilo 
koga o čem ipd. (primer 1: Zapisnik 5. seje Mestnega odbora Osvobodilne 
fronte Ptuj; primer 2: Poročilo Krajevnega odbora Stranke Sivih panterjev 
Slovenska Bistrica o poteku volitev v Skupščino Republike Slovenije); 

• arhitekturni načrti/risbe (primer 1: Vzdolžni profil mestne župnijske cerkve v 
Slovenski Bistrici ALI Mestna župnijska cerkev v Slovenski Bistrici – vzdolžni 
profil; primer 2: Leskovec, Marija (Javornik) – gradbeni načrt gostilne ALI 
Gradbeni načrt gostilne Marije Leskovec v Javorniku; primer 3:  Grobelnik, 
Anton (Zgornje Prebukovje) – odločba o ustavitvi gradbenih del na stanovanjski 
hiši do pridobitve gradbene dokumentacije). 

ZAKLJUČEK 

V prispevku so podani predlogi za oblikovanje naslovov popisnih enot. V kolikšni 
meri bodo predlogi naleteli na odobravanje v arhivski stroki, je odvisno od več 
dejavnikov. Vsekakor predlogi v marsičem pomenijo odstopanje od dolgoletne 
prakse, navada pa je – kot pravi rek – železna srajca. Drugi dejavnik je preseganje 
egocentričnega vidika arhivista – arhivist ne bi smel razmišljati, kot da popisuje 
arhivsko gradivo zase, zato njegova praksa poizvedovanja po arhivskem 
informacijskem sistemu ne sme biti nekakšna "sveta krava" oz. edini kriterij, po 
katerem oblikuje naslove popisnih enot, temveč se mora postaviti tudi v vlogo 
poizvedovalca-laika (nearhivista), ki ima lahko (in večkrat tudi ima) povsem drugo 
logiko iskanja, ki mu torej nekatere stvari, ki jih arhivist šteje za samoumevne ali 
logične, niso jasne. In takih uporabnikov našega informacijskega sistema bo iz dneva 
v dan več. 
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SUMMARY 

FORMING TITLES OF DESCRIPTION UNITS WITH REGARD TO THE INTERNATIONAL  
ARCHIVAL STANDARDS, THE NEW INFORMATION SYSTEMS OF SLOVENIAN PUBLIC 

ARCHIVES AND THEIR USERS 

In the article the author focuses on the triangle: information system – archives – 
system user. 

 
The author presents the importance of clearly, accurately and reasonably 

formed description units’ titles for an archivist as also for a non-archivist user who 
searches the archives through the Internet. There are certain discrepancies among 
international archival standards and the Slovene archival practice; however the most 
problematic is the fact that Slovene archivists, due to the lack of standardization, 
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resort to various different solutions of same problems. Consequently, the (mutual) 
archival information system is unclear and unsystematic and does not offer quality 
information to the end users. Therefore, the author suggests some guidelines as a 
base for a wider professional debate which would lead to adopting all-Slovene 
archival standards for the formation of description units’ titles. Suggested guidelines 
consider experiences from the work with scopeArchiv software, characteristics and 
needs of information systems or databases, users’ viewpoint, international standards 
and linguistic rules of the Slovene language. The author therefore suggests a 
consistent copying of documents’ original titles. For supplied titles, which are the 
most common at archival description, he suggests the formation of titles on the basis 
of concrete (actual or imaginary) examples.   

 

 

 


