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Pokrajinski arhiv Maribor je v skladu s programom dela za leto 2012 tudi tokrat
pripravil skupaj s partnerji, zunanjimi sodelavci in sponzorji množico strokovnih,
znanstvenih in drugih aktivnosti, ki jih s skupnim imenom označujemo kot »Tehnični
in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja«. Sama organizacija
posvetovanja ima v mariborskem arhivu že več kot 30-letno tradicijo. Prav zaradi
tega predstavlja za institucijo poseben organizacijski, izvedbeni ter intelektualni
napor in s tem tudi vedno znova velik vsestranski izziv.
Pogled v preteklost daje zanimivo ter barvito podobo dogajanj in aktivnosti v
zvezi z organizacijo in izvedbo celotnega dogodka. Tako z arhivskega strokovnega
stališča lahko sledimo izrednemu napredku arhivskega strokovnega razvoja. Ta je bil
sprva usmerjen v tehnične probleme s področja arhivske dejavnosti, pozneje pa se je
aktivnost razširila tudi na druga arhivska strokovna področja. Danes je še posebej
občudovanja vredno to, da napredek ni bil omejen zgolj na pristojno območje
Pokrajinskega arhiva Maribor in tudi ne samo na območje Slovenije, ampak sega
daleč preko meja naše domovine v širše območje Srednje Evrope. Pomembno je tudi
dejstvo, da med referenti in avtorji prispevkov najdemo veliko množico domačih in
tujih strokovnjakov, med njimi mnoge strokovne avtoritete mednarodnega slovesa.
Opravljeno delo predhodnikov na področju organizacije, izvedbe in promocije
samega posvetovanja je bilo vizionarsko, obsežno in kvalitetno. To pomeni, da
imamo dobre osnove za nadaljnji razvoj tako na področju same izvedbe posvetovanja
kot tudi priprave in izdelave publikacije. Hkrati pa nas to dejstvo obvezuje k
inovativnosti, razmišljanju in potrebnim dodatnim aktivnostim organiziranja
celotnega letošnjega dogodka.
Osnovno usmeritev organizacije letošnjega posvetovanja predstavljajo nekatere
spremembe in izboljšave, med katere uvrščamo večji poudarek na delu v vzporednih
sekcijah. S tem pristopom želimo doseči večje osredotočenje na posamezne arhivske
strokovne probleme, ki jih predstavljajo referenti. Hkrati pa želimo omogočiti
udeležencem posvetovanja tudi večjo neposredno vključenost v strokovne razprave in
izmenjave različnih mnenj in stališč.
Drugi sklop sprememb predstavlja poskus izboljšanja kvalitete vsebin
objavljenih prispevkov. V uredniškem odboru smo se odločili, da ne bomo spreminjali
podobe same publikacije, temveč da jo bomo nadgradili v zbornik recenziranih
znanstvenih prispevkov mednarodnega posvetovanja. Ta na videz majhna
sprememba pa je zahtevala velike in dolgotrajne organizacijske, vsebinske in
postopkovne spremembe.
Z uvajanjem recenzijskega postopka za vse prispevke se je povečal obseg dela
tako avtorjev prispevkov kakor tudi celotnega uredniškega odbora. Pri zasnovi in
izvedbi postopka smo se srečevali z mnogimi dilemami, vprašanji in odločitvami.
Mednje gotovo spada izbira recenzentov in odločitev za uvedbo tako imenovanega
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anonimnega postopka. Glede na število prispelih prispevkov je že sama koordinacija
postopka zahtevala veliko usklajevanja in komunikacije med recenzenti in avtorji ter
uredniškim odborom.
Ocenjujem, da so zaradi izvedenih recenzijskih postopkov prispevki že letos
pripravljeni na višji strokovni ravni, v prihodnje pa pričakujemo, da se bo nabor
objavljenih znanstvenih prispevkov še povečal. Za opravljeno delo se posebej
zahvaljujem recenzentom, avtorjem pa za razumevanje in pripravljenost, da so
sledili usmeritvam recenzentov.
Obenem smo uvedli določene spremembe tudi v vsebinski zasnovi publikacije.
To pomeni, da bodo zborniki posvetovanj postali tematski. Ne glede na to
spremembo bomo tematske zbornike še naprej uvrščali v zbirko Tehnični in vsebinski
problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Letošnji tematski zbornik tako nosi
naslov Arhivistika in informatika.
Kljub povečanju obsega dela se je uredniški odbor zavestno in načrtno odločil
za omenjene dodatne aktivnosti. Pri tem ga je vodila osnovna ideja, da skuša vsaj v
določenem delu dvigniti že doseženi nivo kvalitete objavljenih prispevkov v
publikaciji na nivo znanstvenih prispevkov. S tem želimo neposredno vplivati in
prispevati k boljši metodologiji dela in obravnavanja arhivskih strokovnih problemov.
Zdi se, da je ta v tehnološko-tehničnih, organizacijskih, informacijskih in teoretičnih
segmentih nekako obtičala na nivoju strokovnih predstavitev problemov oz. njihovih
rešitev, vendar pogosto brez zadostnega teoretičnega, kritičnega ali znanstvenoraziskovalnega ozadja.
Z novimi pristopi želimo promovirati znanstveni pristop k reševanju množice
arhivskih strokovnih problemov ne glede na to, ali se ti pojavljajo pri ustvarjalcih
arhivskega in dokumentarnega gradiva ali pa v arhivskih profesionalnih in drugih
institucijah, ki opravljajo dejavnost ohranjanja arhivskega ali dokumentarnega
gradiva. Ob tem želimo vzpodbujati izmenjavo znanstvenih informacij na
nacionalnem in nadnacionalnem nivoju. K ciljem novih usmeritev prištevamo tudi
dolgoročno racionalizacijo razpoložljivih človeških virov na področju znanstvenega
raziskovanja arhivskih strokovnih problemov tako na širšem področju arhivistike kakor
tudi na področju z njo povezanih dopolnjujočih oziroma sorodnih znanosti.
Pomembno mesto v nadaljnjem razvoju arhivske dejavnosti predstavlja tudi
promocija arhivistike kot pomembne znanstvene discipline v sodobni družbi.
Pri pripravi in izdelavi Zbornika v papirni in elektronski obliki je sodelovalo
veliko število različnih sodelavcev. Vsem, še posebej pa članom uredniškega odbora
se za opravljeno delo lepo zahvaljujem. Bralcem in uporabnikom pa želim obilo
strokovnih vzpodbud in rešitev na podlagi tukaj objavljenih vsebin. Ob tem jih vabim,
da s primerno mero kritičnosti do predstavljenih strokovnih rešitev in spoznanj
pripomorejo k nadaljnjemu razvoju. Menim, da bo le tako mogoče zagotoviti
kakovost in napredek te publikacije ter celotnega posvetovanja v vsebinskem smislu.
Hkrati s tem pa bomo skupaj pripomogli tudi k razvoju arhivistike kot strokovnega in
znanstvenega segmenta sodobne družbe.
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