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Accessove podatkovne zbirke 
kot zgodovinarjevo orodje

Miha Seručnik*

IZVLEČEK
Relacijske podatkovne zbirke so v slovenskem zgodovinopisju do sedaj še neupora-
bljen metodološki pripomoček. Članek na konkretnem primeru dela na primarnem 
viru predstavi njihovo uporabnost. Podatkovne zbirke so posebej uporabne v pri-
merih, ko je treba obdelati večje količine podatkov.
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ABSTRACT
So far, relational databases have not been used as a methodological tool in 
Slovenian historiography. This article describes their application to a specific ex-
ample in which an original historical source is analyzed. Databases are especially 
useful in cases in which large amounts of data need to be managed.
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Zgodovinar se pri svojem delu pogosto srečuje z gradivom, ki vsebuje 
velike količine podatkov. Obseg dokumentov, ki so jih zapustili posamezni 
ustvarjalci, je začel hitro naraščati predvsem v 19. stoletju, ko se oblikujejo 
sodobni upravni organi.

Vzporedno z razvojem administracije se je postopoma oblikovala tudi 
uradna statistika. Že od leta 1829 je na Dunaju izhajala zbirka Tafeln zur 
Statistik der österreichischen Monarchie, ki pa je bila do štiridesetih let 19. 
stoletja tajna in nedosegljiva javnosti.1 Omenjena serija se je pozneje preime-
novala v Österreichische Statistik in omogoča raziskovalcu pogled od zgoraj 
na najrazličnejše vidike razvoja habsburške monarhije in njenih posame-
znih delov za skoraj celo stoletje. Pogled od zgoraj zato, ker gre za sumarne 
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podatke za posamezne dežele, od zadnjih desetletij stoletja pa lahko podatke 
spremljamo na ravni okrajnih glavarstev in celo sodnih okrajev.

Pri uradnih statističnih podatkih imamo seveda opraviti z gradivom, ki 
je šlo skozi proces zbiranja, preračunavanja ter odbiranja in končno objave. 
Zaradi tega je delo z uradnimi statistikami na eni strani omejujoče, po drugi 
pa statistike omogočajo generalne sodbe na podlagi uradnih podatkov. Se-
veda ne gre podcenjevati zapletov, do katerih hitro pride, ko želimo narediti 
primerjave za daljša časovna razdobja, saj so se v 19. stoletju zgodile številne 
politične in administrativne spremembe, reforme merskega sistema in me-
njave valute. Dodatne zaplete prinaša še širjenje tem in rubrik v statističnem 
gradivu. Zaradi tega so poznejše objave bolj povedne, a jih težko primerjamo 
s podatki iz zgodnejšega obdobja.

Precej bolj kompleksen vir predstavlja primarno različno gradivo po-
pisov. Za Ljubljano so se npr. ohranile naznanilnice popisov prebivalstva od 
1869 do 1910. Z njimi se je ukvarjal Andrej Studen, ki je na njihovi podlagi 
izdelal podrobno mikroštudijo bivanjskih razmer v Ljubljani.2

Nekoliko bolj obdelano in strukturirano gradivo predstavljajo spisi ze-
mljiškega katastra za posamezne katastrske občine. Za območje Kranjske jih 
hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani.3 Tu imamo opravka s pregledni-
cami, ki vsebujejo podatke o zemljiških posestnikih in njihovih nepremični-
nah. S tem virom sem se ukvarjal tudi sam, zato se mu bom v nadaljevanju 
podrobneje posvetil in na njegovem primeru pokazal, kako je mogoče upora-
biti podatkovno zbirko.

V obeh primerih gre za gradivo, ki vsebuje velike količine podatkov. Ti 
raziskovalca postavljajo pred problem, kako jih smiselno obdelati. Z vpra-
šanjem se soočimo vsakič, ko je ustvarjalec gradiva zbiral podatke oziroma 
vodil evidence, kot so na primer registri podjetij, zapuščinski inventarji ali 
župnijske matice. Pred podobne odločitve smo postavljeni tudi, če želimo 
statistično obdelati podatke iz periodičnih poročil, ki so bila pisana po usta-
ljenem vzorcu.

Če struktura podatkov ni preveč zapletena, se lahko odločimo za izde-
lavo tabel, za kar danes običajno uporabimo računalniški program Microsoft 
Excel. Ta nam omogoča, da številske podatke preračunavamo – seštevamo, 
izračunamo povprečja, za naprednejše uporabnike so na voljo tudi statistična 
orodja. Pri teh gre v bistvu za vnaprej pripravljene enačbe, s pomočjo katerih 
lahko analiziramo svoje podatke.

Zadeve se zapletejo, ko imamo pred seboj gradivo, ki vsebuje več različ-
nih, medsebojno povezanih vrst podatkov. Zadevo si oglejmo na konkretnem 
primeru franciscejskega katastra za katastrsko občino Kostanjevica. 

2 Studen, Pedenarca, ksel.
3 ARS, Fonda AS 176 in AS 181.
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Kot je vidno že na prvi pogled, imamo opravka s tabelo, ki vsebuje 
številne rubrike. Obrazec sicer na dveh straneh združuje celo vrsto podatkov, 
vendar imamo po drugi strani zaradi takšne organiziranosti tabele precejšnje 
težave, če želimo ugotoviti, koliko je na primer sadovnjakov ali pa kolikšna je 
bila njihova skupna površina v katastrski občini. To nalogo so sicer že v času 
nastanka katastra opravili davčni uradniki, ki so izračunavali skupne površi-
ne katastrskih kultur, vendar pa lahko iz parcelnih protokolov pridobimo še 
druge podatke, ki nam iz sumarnih evidenc niso na voljo.

Tako denimo želimo izvedeti, koliko je bilo davčnih zavezancev v po-
sameznem kraju ali kakšna je bila povprečna površina, ki jo je imel v lasti 
posamezen zemljiški posestnik.

Temeljna enota našega obrazca je zemljiška parcela, saj ima vsaka svojo 
številko in lastno vrstico. Stolpci tabele so namenjeni posameznim rubrikam, 
ki nam nudijo dodatne informacije o zemljišču. Toda če želimo dobiti odgo-
vore na pravkar našteta vprašanja, moramo podatke reorganizirati.

Prijem, ki omogoča, da preglednico pred nami razvozlamo, je, da ugo-
tovimo, katere so osnovne skupine podatkov (oziroma entitete), s katerimi 
imamo opravka, in jih nato ločimo. Če poenostavimo, sta na obrazcu dve 
skupini podatkov. Prva se nanaša na zemljiške parcele,4 druga pa na lastnika 
nepremičnine.5

4 Začenši z drugim stolpcem si sledijo ime ledine, številka parcele, in v štiri podrubrike raz-
deljena pravna lastnost zemljišča (dominikalno ali gosposko in rustikalno ali kmečko). Na 
desni strani pole se opis zemljišča nadaljuje z rubrikami o zemljiški kulturi, površini, boni-
tetnem razredu, čistem donosu in kapitalski vrednosti. 

5 Podatki o lastniku si sledijo takole: hišna številka bivališča, ime in priimek, stan, kraj bivanja.

Slika 1: Izsek iz parcelnega zapisnika (protokola) za katastrsko občino Kostanjevica 
na Krki (vir: ARS, AS 176, N132 – katastrska občina Kostanjevica)
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Slika 2: Organiziranost podatkov v zapisniku zemljiških parcel franciscejskega katastra

Če bi na primer želeli izvedeti, kdo vse je bil zemljiški lastnik v katastr-
ski občini Kostanjevica, bi se lahko lotili izdelave posebne tabele, v katero bi 
izpisovali vsa imena iz rubrike »Vor und Zuname«. Nekateri ljudje so imeli 
v lasti več parcel, zato se njihova imena v parcelnem zapisniku ponavljajo. 
Za naš namen je ponavljanje lastnikovega imena seveda nesmiselno, zato pa 
bi lahko ob ime dodali rubriko »število parcel v lasti«. Obe rubriki – ime in 
priimek ter število parcel – sta lastnosti oziroma atributa skupine podatkov 
oziroma entitete »zemljiški lastniki«.

Obrazec vsebuje tudi podatke o bivališču posameznega lastnika in če 
nas zanima, koliko različnih lastnikov je živelo v posameznem kraju, mo-
ramo pravkar opisani postopek ponoviti. S tem oblikujemo novo entiteto z 
imenom »bivališče«, ki vsebuje rubriki »kraj« in »število lastnikov«.

Z izločitvijo podatkov o lastnikih in njihovih bivališčih v ločeni tabeli 
nam v parcelnem zapisniku še vedno ostanejo podatki o nepremičninah. Sle-
dnji sestavljajo tretjo entiteto parcele, ki vsebuje rubrike »parcelna številka«, 
»površina parcele«, »katastrska kultura«, »katastrski donos«.

S takšno reorganizacijo postanejo podatki parcelnega zapisnika precej 
bolj obvladljivi in nam nudijo odgovore na zastavljena vprašanja. Toda pre-
dlagani postopek je še vedno daleč od idealne rešitve. Predvsem je problema-
tično, da se podatki iz tabel nanašajo drug na drugega, tabele pa so ločene. 
Poleg tega smo na primer število parcel v lasti posamezne osebe pridobili z 
ročnim seštevanjem. To zagato rešujejo relacijske zbirke podatkov, ki nam 
omogočajo, da tabele oziroma entitete med seboj povežemo in s tem dobi-
mo potrebno fleksibilnost. Računalniški program, s katerim lahko izdelamo 
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takšno zbirko podatkov, je vključen v programski paket Microsoft Office 
Professional in se imenuje Microsoft Access.6

Reorganizacija podatkov v smiselne entitete je dejansko prvi korak pri 
zasnovi podatkovne zbirke. Priporočljivo je, da si strukturo nastajajoče zbir-
ke podatkov skiciramo na list papirja. Odločimo se, katere tabele bomo obli-
kovali in kakšne rubrike bodo vsebovale. Obenem ugotovimo, v kakšnem 
hierarhičnem razmerju so tabele med seboj.

V našem primeru najdemo v kraju Kostanjevica številne lastnike ze-
mljiških parcel. Za Kostanjevico potrebujemo v tabeli Kraji en sam vnos. Na 
drugi strani bo v tabeli Lastniki veliko vnosov – za vsako osebo po eden –, ki 
se bodo sklicevali na mesto vnosa »Kostanjevica« v tabeli Kraji. Pravimo, da 
sta tabeli v odnosu oziroma relaciji ena proti mnogo.

Dobra orientacija pri snovanju tabel so vnosi, ki se v viru ponavljajo. V 
takih primerih vemo, da jim je treba dodeliti samostojno tabelo v podatkovni 
zbirki. Nova tabela bo tako nadrejena podatkom, ki so ostali v prvotni tabeli.

Slika 3: Prikaz relacij med podatki v povezanih tabelah

Kot je razvidno s Slike 3, smo podatkom dodali rubriki »IDkraj« in 
»IDlast«, ki ju v viru ni. Dodani stolpec se v žargonu MS Accessa imenuje 
primarni ključ. Primarni ključ je poseben identifikator, ki programu omogo-
ča, da v tabeli najde želeni vnos. Zaradi tega mora biti unikaten, to je, znotraj 

6 Seveda Access ni edino programsko orodje za izdelavo relacijskih zbirk podatkov. Od števil-
nih programov omenimo še odprtokodni (in torej brezplačen) paket Open Office, ki vklju-
čuje program Base. Prednost Microsoftovega programa je predvsem v podpori, saj je poleg 
namenskih spletnih forumov uporabnikom na voljo tudi obširna literatura v obliki učbeni-
kov oziroma priročnikov.
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svoje tabele se ne sme ponavljati (namesto naraščajočih števil bi lahko upora-
bili tudi unikatno zaporedje črk ali kombinacijo števil in črk).

S tem smo že prišli do bistvenega dela priprav: tabele moramo namreč 
med seboj povezati. To storimo tako, da v podrejeni tabeli ustvarimo stolpec, 
v katerega bomo vnašali sklice na primarne ključe nadrejene tabele. S tem 
dobimo v podrejeni tabeli situacijo, ki spominja na tabelo v obrazcu zemlji-
škega protokola, le da se namesto besed ponavljajo številke.

Ko odpremo tabelo Kraj, ki je v naši podatkovni zbirki najvišje, lahko iz 
nje odpiramo tabele, ki so z njo v relaciji in jih program prikaže kot gnezdene 
v glavno tabelo.

Slika 4: Gnezdene tabele

Na Sliki 4 vidimo zbirko z že vnesenimi podatki. Na vrhu je kraj »Ko-
stanjevica«, v katerem so bili doma številni lastniki. S poudarjenimi robovi 
sta zamejeni gnezdeni tabeli Lastniki in Parcele. Eden od posestnikov je bil 
Janez Bučar, lastnik več različnih parcel. Slednje so prikazane v drugi gnez-
deni tabeli, kjer vidimo podatke o površini, katastrski kulturi itd.

Na tej stopnji bi se že lahko lotili vnašanja podatkov, toda v Accessu 
nam je na voljo precej boljši način. Za vnos podatkov si namreč lahko obli-
kujemo obrazce, s pomočjo katerih omejimo število motečih elementov na 
zaslonu in se tako izognemo možnim napakam.

Miha Seručnik
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Slika 5: Obrazec za vnos podatkov

Obrazec na Sliki 5 sledi zaporedju rubrik v parcelnem zapisniku. Oseb-
ne podatke o lastnikih bi morali v našem primeru vnašati na ločenem obraz-
cu, nato pa bi se lotili vnašanja podatkov o posameznih parcelah. Pri vnosu 
imena lastnika določene parcele je tega treba le še izbrati s spustnega se-
znama. Na tej točki že lahko rečemo, da delamo z aplikacijo, ki je sicer pre-
cej osnovna, toda zadošča našim potrebam. Sledi najbolj monotona naloga 
– vnašanje podatkov.

Ko s slednjim zaključimo, pride na vrsto analiza. Tedaj se nam ves 
vloženi trud prične obrestovati. Access vključuje orodje za oblikovanje 
poizvedb. S slednjimi lahko na presenetljivo veliko načinov prikličemo 
podatke iz zbirke, jih kombiniramo in preračunavamo.

Zaporedje stolpcev oziroma rubrik v poizvedbi ni odvisno od tega, v 
kateri tabeli se nahajajo njihovi izvorni podatki. Z uporabo dveh enačb na 
primeru s Slike 6 je program preračunal vrednosti skupnih površin nepre-
mičnin, razdeljenih glede na lastnike in tip katastrske kulture. Pri vnašanju 
podatkov o površini v zbirko smo uporabili orale in kvadratne sežnje, ki so 
bili v habsburški monarhiji v veljavi pred vpeljavo metričnega sistema. Ker 
stare avstrijske mere niso bile zasnovane na desetiškem sistemu, manjših 
enot (kvadratnih sežnjev) ne moremo preprosto spremeniti v večje (orale) s 
premikanjem decimalne vejice, zato je potrebno podatke za obe enoti vnašati 
v ločena stolpca. Vsoto v poizvedbi je zato program izračunal s pomočjo 
posebne enačbe. Rezultati so vidni na Sliki 6 v drugem stolpcu z desne. V 
skrajnem desnem stolpcu so prikazane iste površine, preračunane v are.

Accessove podatkovne zbirke kot zgodovinarjevo orodje
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Slika 6: Poizvedba, ki prikazuje skupne površine zemljišč posameznega lastnika ne glede 
na katastrsko kulturo

Če iz poizvedbe izključimo rubriko »katastrska kultura«, se število iz-
pisanih vrstic zmanjša – za vsakega lastnika dobimo po en zapis. Z uporabo 
iste enačbe kot v predhodnem primeru je program izračunal skupno vre-
dnost vseh površin posameznega lastnika, ne glede na katastrsko kulturo. 
V zadnjem stolpcu je prikazana informacija, koliko parcel ima posamezen 
lastnik.

Izračunali bi lahko tudi povprečno vrednost parcel, prikazali samo naj-
večjo ali najmanjšo vrednost, samo parcele večje od četrt in manjše od pol 
hektara itd. Prav tako lahko izračunamo število posestnikov po posameznih 
vaseh, prebivalci katerega kraja so imeli največja zemljišča in drugo.

Podatkovna zbirka torej ponuja močno orodje za obvladovanje in fleksi-
bilno analizo velikih količin podatkov, pri čemer nas do določene mere sicer 
omejujejo zakonitosti podatkovne zbirke, toda precej je odvisno predvsem od 
povednosti vira ter naše domiselnosti.

Vsekakor se lahko pripeti, da računalniška obdelava podatkov izpostavi 
pomanjkljivosti vira, ki pred tem niso bile vidne. V okviru svojega doktor-
skega dela7 je avtor izdelal mikroštudijo manjšega vinogradniškega območja 
v okolici Velike Doline8 na vzhodnem Dolenjskem. Povod za mikroštudijo je 
bila želja preveriti, kako velika je bila posest ljudi, ki so bili v zadnji četrtini 
19. stoletja lastniki vinogradov in kolikšen delež njihove skupne posesti so ti 
predstavljali.

Vir za študijo je predstavljalo gradivo reambulančnega katastra za Kranj-
sko iz zadnje četrtine 19. stoletja in se po strukturiranosti v marsičem razli-
kuje od svojega predhodnika (franciscejskega katastra), ki je nastal skoraj pol 

7 Seručnik, Trtna uš in njeni vplivi.
8 Izg. Velika Dólina.
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stoletja prej. Najbolj opazna razlika je, da v parcelnem zapisniku ni nobenih 
podatkov o lastniku posamezne nepremičnine. Iz omenjenih zapisnikov iz-
vemo le parcelno številko, katastrsko kulturo, površino in čisti donos parcele. 
Za podatke o lastnikih je treba odpreti ločene zapisnike zemljiških lastnikov. 
V njih najdemo poleg osebnih podatkov lastnika še parcelne številke in izra-
čuna skupne površine in čistega donosa vseh parcel.

Slika 7: Levo izsek iz parcelnega zapisnika, desno izsek iz zapisnika zemljiških lastnikov 
(vir: ARS, AS 181, N71 – k. o. Velika Dolina)

Po združitvi podatkov obeh zapisnikov se je pokazalo, da je določen 
delež parcel ostal brez lastnika. Pri tem je treba poudariti, da so zapisni-
ki uradne evidence, na podlagi katerih so izračunali skupne površine posa-
meznih katastrskih kultur, razdeljene po bonitetnih razredih. Te podatke so 
okrajni davčni uradi preko Ljubljane poslali v posebej predpisanih seznamih 
na Dunaj, kjer so na njihovi osnovi določili novi zemljiški davek. Na podlagi 
popisa lastnikov bi na drugi strani morala biti določena obdavčitev posame-
znih lastnikov kmetijskih zemljišč.9

Zakon je od lastnikov sicer terjal, da sporočijo neujemanje z dejanskim 
stanjem, kot tudi vse tekoče spremembe, toda primerjava katastrskih evidenc 
z župnijskim zapisnikom duš (status animarum)10 je v številnih primerih iz-
kazala precejšnje neujemanje. Nekajkrat se je pokazalo, da je bil v katastru 
navedeni lastnik že dlje časa mrtev. To se ni dogajalo le pri posesti navadnih 
kmetov. V parcelnem zapisniku katastrske občine Velika Dolina, ki je dati-
ran z 19. oktobrom 1880, najdemo barona Gustava Auersperga, umrlega že 
konec januarja istega leta.11

Če je mogoče argumentirati, da je od baronove smrti minilo premalo 

9 O pripravi reambulančnega katastra glej Seručnik, Reambulančni kataster, str. 491–504; Go-
lec, Zemljiški katastri, str. 339–396.

10 NŠAL, Status animarum župnije Velika Dolina, 1881–1904.
11 ARS, AS 181, N71 – k. o. Velika Dolina, zapisnik posestnikov; Preinfalk, Auerspergi, str. 

442.
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časa, da bi uradnikom kostanjeviškega davčnega urada uspelo vnesti poprav-
ke v novo nastajajoče evidence, je to teže storiti za Matijo Unetiča, kmeta iz 
Velike Doline, ki je bil v času, ko so zaključili zemljiški zapisnik, mrtev že 
najmanj deset let.12

Primerjava zemljiškega katastra in župnijskega zapisnika duš je nadalje 
v določenem številu primerov pokazala, da je hišni gospodar, ki ga navaja 
popis duš, že pripadal mlajši generaciji in osebo iz katastra najdemo vpisano 
med ostalimi prebivalci gospodinjstva, ki niso bili člani jedrne družine go-
spodarja (mož, žena in otroci). V teh primerih gre torej za očeta, ki je kmetijo 
predal sinu (dejanskemu hišnemu gospodarju), česar pa evidenca zemljiškega 
katastra ni zabeležila.

Omenjene nekonsistentnosti so najverjetneje posledica prevelikega za-
našanja na predhodne katastrske evidence in zemljiško knjigo. Za tak pristop 
so se snovalci reambulančnega katastra verjetno odločili, ker niso želeli po-
noviti izkušnje s fanciscejskim katastrom, ki je začel nastajati v dvajsetih 
letih 19. stoletja, v veljavo pa je stopil šele dve desetletji pozneje.13

Zaradi povedanega lahko sklenemo, da analizirani podatki ne morejo 
dati točne slike zemljiških razmerij v trenutku nastanka reambulančnega ka-
tastra. Podatki, ki jih dosegljive evidence vsebujejo, so vsaj pri lastništvu 
nepremičnin izrazito diahrone narave.

Po drugi strani je treba opozoriti, da gre za gradivo, na podlagi katerega 
so v devetnajstem stoletju ne le izračunavali zemljiški davek, ampak so ti 
podatki našli svoje mesto tudi v uradnih statistikah tistega časa. Na njihovi 
podlagi temeljijo analize gospodarskih razmerij, ki so jih opravili že v 19. 
stoletju, in poznejše sodbe zgodovinarjev na podlagi uradne statistike.

Zaradi tega je opravljena mikroštudija tudi potrdila sliko izrazite raz-
drobljenosti kmečke posesti, kot so jo ugotavljali že sodobniki. Največ skrbi 
je zbujala prevlada posestev, ki niso mogla preživljati družin svojih lastnikov. 
Če k temu prištejemo še naraščanje prebivalstva in pomanjkanje industrij-
skih središč, v katerih bi se ljudje lahko zaposlili, ter kronično zadolženost 

12 Matija Unetič je v katastru naveden kot zemljiški posestnik na naslovu Velika Dolina 2. 
V župnijskem zapisniku duš (status animarum) na drugi strani najdemo na tem naslovu 
četrtinskega kmeta Jožefa Vovka, ki se je 1870 poročil z vdovo Katarino Unetič, rojeno 
Bukovinski. Katarinin sin iz prvega zakona, Jure Unetič, je po očimovi smrti postal novi 
gospodar kmetije. ARS, AS 181, N71 – k. o. Velika Dolina, zapisnik posestnikov; NŠAL, 
Status animarum župnije Velika Dolina, 1881–1904, str. 120.

13 Temu v prid govori tudi dejstvo, da so se dela v zvezi z reambulančnim katastrom sprva 
odvijala precej počasi. Od zakona, ki je leta 1869 odrejal revizijo zemljiškega davka, je na 
Kranjskem posebna deželna komisija potrebovala do pomladi 1875 za določitev klasifikacij-
skih tarif – torej za pripravljalna dela. Šele nato so lahko lokalni davčni uslužbenci pristo-
pili k cenitvi donosov zemljišč po katastrskih občinah. Oblasti na Dunaju so nato postopke 
pospešile z dvema zakonoma v letih 1879 in 1880, s pomočjo katerih so zadeve zaključili 
do konca leta 1880. Takšen razvoj dogodkov je verjetno tudi pustil posledice na kakovosti 
opravljenega dela. Prim. Seručnik, Reambulančni kataster, str. 491–504.
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zemljiških lastnikov, postane jasno, zakaj so se ob izteku 19. stoletja ljudje 
tako množično izseljevali v tujino.

Grafikon 1: Primerjava številčnosti kmetij glede na njihovo velikost in povprečni čisti 
katastrski donos na območju župnije Velika Dolina

Na koncu s pomočjo dveh grafičnih ponazoritev še na kratko prikažimo 
rezultate opisane mikroštudije. V primerjavo, prikazano na Grafikonu 1, so 
bile vključene kmetije lastnikov, ki so imeli stalno bivališče na območju žu-
pnije Velika Dolina. Izločene so bile nepremičnine v lasti cerkve (župnija in 
podružnične cerkve) in občine (ceste ipd.). Najbolj izstopajo zelo majhna po-
sestva, ki niso omogočala kakih realnih dohodkov. Povprečni čisti katastrski 
donos kmetij s površino od 5 do 10 hektarov je znašal 37,20 gld.14 Pod to mejo 
so povprečni donosi čedalje manjši in pri najmanjših posestih niso dosegali 
niti enega goldinarja na leto.

Analiza podatkov o deležu vinogradniških površin znotraj posameznih 
kmetij je dala naslednje rezultate: vinograde je imelo kar 86 % v primerja-
vo vključenih kmetij. Na Grafikonu 2 je jasno izražen velik pomen, ki so 
ga imeli vinogradi za najmanjše posesti, saj so ustvarili znatne katastrske 
donose. Relativne vrednosti donosov so bile vselej višje od deleža vinogra-
dniških površin znotraj posamične kmetije. Obenem dosegata oba kazalca 
najvišje vrednosti pri najmanjših skupinah kmetij. Večje kmetije so namreč 

14 Pet hektarov je meja, nad katero je kmetija po izračunih Jožeta Mačka zmogla preživljati eno 
družino. Prim. Maček, Uvajanje dosežkov, str. 15–19.
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vključevale obsežnejše sklope drugih katastrskih kultur, tako da je večji 
delež katastrskih donosov izviral od njiv in gozdov.15

Grafikon 2: Povprečni deleži vinogradov glede na njihovo skupno velikost in povprečne 
deleže njihovih katastrskih donosov na posameznih kmetijah

Naj sklenem: podatkovna zbirka predstavlja močno orodje, s pomočjo 
katerega lahko zgodovinar obdela velike količine med seboj povezanih po-
datkov. Razen opisanega primera, na katerem smo analizirali katastrsko gra-
divo, je podatkovna zbirka lahko v pomoč v številnih primerih. Tako si lahko 
z njo pomagamo pri raziskovalnem delu iz historične topografije. V tem pri-
meru nam je v pomoč pri vzporejanju sodobnih krajevnih in ledinskih imen z 
zgodovinsko izpričanimi oblikami, h katerim lahko nato dodamo še podatke 
o viru in dataciji. Druga možnost je na primer delo s podatki o članih različ-
nih družb in društev, ali pa s seznami vojnih žrtev itd. Prav tako se odpirajo 
številne možnosti na področju gospodarske zgodovine.

Podatkovne zbirke so dandanes vsesplošno v uporabi na številnih po-
dročjih od trgovinskih blagajn do specializiranih zbirk raziskovalnih institu-
cij, da niti ne omenjamo raznih varnostnih služb ali državnih institucij. Laik 
se z njimi najhitreje sreča ob uporabi svetovnega spleta, pa naj je to nakup 

15 Slednji so imeli največji pomen pri velikih kmetijah, ki niso vključene v primerjavo na Gra-
fikonu 2.
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preko spletne trgovine ali brskanje po knjižničnem katalogu. Kot zgodovi-
narjevo metodološko orodje podatkovne zbirke – vsaj po avtorjevem védenju 
– še niso bile uporabljene. To je bržkone posledica dejstva, da se zgodovi-
narji osredotočamo predvsem na iskanje in interpretacijo virov. Slednji so 
za vsako zgodovinsko obdobje specifični in zgodovinarji moramo vložiti kar 
nekaj truda, preden zmoremo tekoče brati gradivo. Ob tem zna marsikdaj 
trpeti seznanjenost z možnostmi, ki jih ponuja računalniška oziroma infor-
macijska tehnologija.

Računalniška obdelava podatkov zgodovinarju omogoča analize, ki v 
preteklosti niso bile mogoče. Ob tem je treba še enkrat opozoriti na možnost, 
da po opravljenem delu ugotovimo manjšo zanesljivost gradiva, kot smo pr-
votno predvidevali. Po drugi strani pa je tudi razkritje tovrstne nezanesljivo-
sti primarnega gradiva že samo po sebi pomemben podatek.
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Microsoft Access Databases as a Historian’s Tool

Summary

Historians often encounter sources containing large quantities of data. 
Throughout the nineteenth century, the modern apparatus of government slo-
wly developed in the Habsburg Empire. As a result, the amount of documents 
created by various administrative bodies grew steadily. Managing the large 
amounts of data contained in these materials can pose a real problem for the 
researcher. One possible solution is organizing the data in a database.

The first part of this article describes the basic concepts of creating a 
database and discusses its application to a case study conducted by the author 
on material from a late nineteenth-century cadastre. The second part of the 
article consists of an abridged presentation of the findings. The goal of the 
case study was to verify the structure of land ownership among the peasants 
in a winegrowing region in nineteenth-century Carniola and the degree to 
which their farms consisted of vineyards. The study confirmed extreme fra-
gmentation of land ownership, which was a problem observed by contempo-
raries even in the nineteenth century. The analysis showed that as many as 
86% of the farms compared had vineyards. The significance of winegrowing 
was greatest for the smallest farms, which earned the greater part of their 
land income from it. Larger farm owners had real estate that mostly consisted 
of fields and forest, from which they gained the majority of their income.

Finally, the article discusses some of the problems encountered while 
working with historical sources. The cross-referencing of data from the ca-
dastre with the parish registry known as the Status Animarum revealed in-
consistencies. In several cases it appeared that the officials that took part in 
creating the cadastre had entered outdated data. Thus, according to the parish 
registry, quite a few land owners in the cadastre were already dead at the time 
when the final protocols of the cadastre were completed.
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