
RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA ARHIVISTIKO 
 

Predstojnik raziskovalnega središča: 

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc 

Elektronska pošta: peter.klasinc@guest.arnes.si 

 
Raziskovalno središče za arhivistiko raziskuje na vseh področjih upravljanja z arhivskim in 
dokumentarnim gradivom. Raziskuje področja upravljanje in celovitega obvladovanja 
dokumentov v najrazličnejših informacijskih sistemih. 

Redno zaposleni sodelavci: prof. dr. Miroslav Novak, doc. dr. Tatjana Hajtnik, doc. dr. Matevž 
Košir, doc. dr. Gregor Jenuš, doc. dr. Pavlina Bobič 

Zunanji sodelavci: izr. prof. dr. Zdenka Semlič Rajh, izr. prof. dr. Jelka Melik, red. prof. dr. Jedert 
Vodopivec (vsi Slovenija), doc. dr. Elisabeth Schoggl-Ernst (Avstrija), prof. dr. Charles Farrugia 
(Malta), prof. ddr. Azem Kožar (BiH), prof. dr. Dieter Schlenker (Italija), doc. dr. Pekka Henttonen 
(Finska), prof. dr. Grigoriy Lanskoy (Rusija), doc. dr. Bogdan-Florin Popovici (Romunija) 

 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

 
1. 

Mednarodna revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso - ATLANTI 

in  

Mednarodna znanstvena revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso - ATLANTI+ (samo v 
angleškem jeziku) 

Vodja: izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc 

Sodelavci: glej uredniški odbor ATLANTI in mednarodni uredniški odbor ATLANTI+ 

 
2.   

Arhivistika je nova veda, ki jo deklariramo kot samostojno akademsko, multidisciplinarno in 
interdisciplinarno znanost, ki zadostuje vsem pogojem, ki jih znanost mora izpolnjevati. Teme 
raziskovanja so glede na zgornjo citacijo zelo obširne, saj segajo od klasičnega do digitalnega 
poslovanja z arhivskim gradivom.  

Evidentirani so bili različni pogledi na poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom pri 
ustvarjalcih arhivskega gradiva, ki ga ustvarjalci odbirajo iz dokumentarnega gradiva. Ti procesi 
so zajeti v arhivski znanosti in so povezani z zelo različnimi zgodovinskimi pogledi predvsem na 
ustvarjalce fondov (ustvarjalcev), ki so bili v različnih časovnih obdobjih obdelani v času in 
prostoru pri posameznih ustvarjalcih. 

3.  

V arhivskem gradivu sledimo vplivom družbenih sprememb na arhivsko teorijo in prakso, glede 
na primerno zaščito (materialno varstvo), arhivsko strokovno urejanje in popisovanje (v 
profesionalnih arhivskih ustanovah), aktualiziranju baz podatkov pri katerih v zadnjem času igra 



posebno vlogo Uredba o zaščiti osebnih podatkov, spoštovanju zasebnosti, varovanju občutljivih 
podatkov ter pravna vprašanja. Osnova tega pa je predpisana v ZVDAG v členih, ki jih arhivisti 
moramo upoštevati pri izvajanju elementov sodobne arhivske teorije in prakse. 

 
4.  

Naloga objavljanja prispevkov je spodbujati znanstveno-raziskovalno in študijsko delo tako 
profesorjev kakor tudi študentov arhivistike.   

Ta aktivnost je namenjena tudi izdelavi analiz in postopkov z željo, da se bo izboljšal položaj 
arhivov v Sloveniji in po svetu, predvsem pa, da se predpisi Etičnega kodeksa vnesejo v 
nacionalne in internacionalne arhivske zakone in da se tudi tako omogoči čim bolj odprt dostop 
do arhivskega gradiva, pri čemer je treba reševati vprašanja arhivske znanosti v družbenih 
spremembah po zasebnosti, avtorskih pravic in pravic kopiranja gradiva ter dolgodobnega 
vzdrževanja (long term preservation) gradiva, ki je bilo digitalizirano ali je že nastalo v digitalni 
obliki. Nadaljevati je potrebno projekt digitalne transformacije arhivske znanosti, arhivske 
teorije in prakse in pri tem upoštevati možnosti, ki jih nudi blockchain tehnologija in umetna 
inteligenca. 

 
MEDNARODNI PROJEKTI 

1. Delovanje Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst - Maribor - IIAS (s sedežem v 
Trstu) s katerim Alma Mater Evropaea  že vrsto let sodeluje.  

Temelj tega mednarodnega sodelovanja so rezultati vsakoletnih raziskav, ki jih določi 
skupščina članov IIAS in jih uradno imenovani člani iz preko 20 držav raziskujejo in 
rezultate svojih razisklav objavijo na vsakokratni konferenci Mednarodni arhivski dan. 

1. Spremljanje priprave dispozicij doktorskih nalog iz različnih držav pri čemer 
ugotavljamo pomembnost raziskav na nivoju doktorskih nalog. Konec meseca januarja 
smo organizirali simpozij, ki se ga je udeležilo 10 držav z predstavitvijo 16ih dispozicij. 

2. Digitalna transformacija arhivske znanosti in arhivske teorije in prakse pri čemer 
pomembno vlogo igrajo študentje 2. in 3. stopnje arhivistike, ki svoje raziskave 
(magisterije in doktorate) usmerjajo na ta področja. 

3. Projekt priprave novega ali obnovljenega Etičnega kodeksa v dogovoru z Mednarodnim 
arhivskim svetom s sedežem v Parizu. 

 
PUBLIKACIJE 

ATLANTI (v pripravi 32. številka, možnost ogleda v AMEU Press) in  

ATLANTI+ (vsako leto 2 številki v angleškem jeziku, priprava 2. številke za leto 2022, možnost 
ogleda v AMEU Press). 

ARHIVSKI SIMPOZIJ (v pripravi je 7 letnik) prinaša recenzirane članke profesorjev in študentov 
arhivistike na AMEU, ki so bili predstavljeni v okviru 10. znanstvene konference AMEU. 

 
ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC 

1. Konferenca Mednarodni arhivski dan, vsako leto jeseni kot plod sodelovanja med IIAS in 
AMEU-ECM 

2. Organizacija in izvedba Mednarodne arhivske šole v jeseni v sodelovanju med IIAS in 
AMEU 



3. Priprava in izvedba samostojnega Mednarodnega arhivskega simpozija v okviru 
Znanstvene konference AMEU v angleškem jeziku 

4. Priprava in izvedba Arhivskega simpozija v okviru Znanstvene konference AMEU za 
profesorje in študente arhivistike na AMEU 

5. Katedra za Arhivistiko skozi celo leto pripravlja krajša ali daljša srečanja na katerih 
obravnavamo aktualne probleme arhivske znanosti in arhivske teorije in prakse. 

6. Sodelovanje na posvetih, ki jih organizirajo drugi deležniki kot so Pokrajinski arhiv 
Maribor (Radenci), ZAUH online, LANCOM online, Arhivsko društvo Slovenije, itd. 

 


