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DOSTOP DO DIGITALIZIRANIH MATIČNIH KNJIG NA INTERNETU 

 

V zadnjem času smo prejeli večje število vprašanj glede dostopnosti digitaliziranih matičnih 

knjig na internetu. V Nadškofijskem arhivu Maribor razumemo želje uporabnikov, da bi 

lahko udobno, hitro in zanesljivo dostopali do arhivskega gradiva tudi s pomočjo sodobnih 

informacijskih tehnologij. To je tudi eden izmed razlogov, da smo pristopili k projektu  

MATRIKEN DIGITAL – Digitalizacija starih matičnih knjig (od začetkov zapisov do leta 

1939/41) Škofije Graz-Seckau in Nadškofije Maribor. Cilj projekta je bil, da so digitalizirane 

matične knjige na razpolago v čitalnici obeh arhivov. Knjige se lahko pregledujejo na posebej 

pripravljenih računalnikih. Ogled je brezplačen in ga omogočamo v skladu s pravili arhivov. 

Projekt Matriken Digital predstavlja le prvi korak k sodobnejšemu reševanju temeljnih 

vprašanj arhivske stroke, to je k varovanju in ohranjanju arhivskih virov ter omogočanju čim 

lažjega in širokega dostopa do arhivalij. V projektu ni bil načrtovan niti sofinanciran 

dostop do digitaliziranih matičnih knjig po internetu. 

 

Konec leta 2013 je vodilni partner v omenjenem projektu, škofija Graz-Seckau, v skladu s 

svojimi pristojnostmi in finančnimi zmožnostmi sprejela odločitev, da bo omogočila tudi 

internetni dostop do skeniranih knjig graške škofije. Internetni dostop je v testni fazi in ga 

financira in izvaja z lastnimi sredstvi. V fazi testiranja internetnega dostopa je bil zaradi 

povezanosti podatkovne infrastrukture obeh arhivov, občasno omogočen tudi omejen 

dostop do mariborskih knjig. 

 

Vprašanje internetnega dostopa do matičnih knjig v Sloveniji ni rešeno ne na načelni, ne na 

finančni in ne na tehnični ravni. Delovanje Cerkve in s tem cerkvenih arhivov v Sloveniji je v 

marsičem urejeno drugače kot v sosednji Avstriji, saj ima tam Cerkev večjo avtonomijo pri 

urejanju organizacijskih in finančnih vprašanj. Tudi v Sloveniji je za delovanje škofijskih 

arhivov v skladu z cerkvenim pravom v prvi vrsti odgovoren krajevni škof. Zaradi 



kompleksnosti arhivske stroke kot posvetovalno telo deluje Svet za arhive in cerkveno 

zgodovino pri Slovenski škofovski konferenci. Omenjeni svet za arhive je pristojen tudi za urejanje 

odnosov z državo. Država, konkretneje Ministrstvo za kulturo, namreč sofinancira delovanje 

škofijskih arhivov. Internetni dostop do matičnih knjig je kompleksno vprašanje, ki posega v 

dosedanjo organizacijsko strukturo arhivov, za katero je v prvi vrsti odgovoren škof 

ordinarij;  prav tako gre za strokovno še ne dorečeno vprašanje do katerega se svet za arhive 

še ni izrekel. In ne nazadnje - gre tudi za vprašanje financiranja začetnih in stalnih stroškov, 

do katerega se mora izreči tudi sofinancer cerkvene arhivske dejavnosti, to je Ministrstvo za 

kulturo.  

 

V Nadškofijskem arhivu Maribor zagovarjamo sodobne rešitve v arhivistiki in se trudimo 

uresničevati načela arhivske etike po čim lažjem in širšem dostopu do arhivskega gradiva. 

Ker pa obravnavano vprašanje internetne dostopnosti zahteva širšo koordinacijo in iskanje 

trajne, strokovne in usklajene rešitve, prosimo uporabnike arhivskega gradiva za 

razumevanje. Arhivsko gradivo je vedno prosto na razpolago v čitalnici arhiva, kjer bodo 

uporabniki deležni tudi strokovne pomoči in nasveta arhivistov. 
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