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Članki in razprave 

Sto let provenienčnega načela - petdeset let Mednarodne 
arhivskega sveta 
JOŽE ŽONTAR 

ga 

Odkar se je dogajalo, da so lastniki skušali 
koncentrirati svoje arhivsko gradivo - prvi laki 
poskusi so bili /c v 16. stoletju - seje postavilo 
vprašanje združevanja gradiva različnega izvora. 
To vprašanje je poslak) še posebej aktualno ob 
upravnih reformah absolut i si i eni h vladarjev v 18. 
stoletju, predvsem pa je vprašanje združevanja 
gradiva različnih izvornih teles ter notranje ure- 
dil ve teh celot poslalo aktualno, ki) so zgo- 
dovinarji spoznali arhivsko gradivo kol temeljni 
vir za zgodovino in ga začeli - pri nas v prvi 
polovici 19. slolelja - v večji meri uporabljati. 
Tedaj so se zgodovinarji lotili urejanja arhivov. 
Pri tem so prevzeli dotedanje metode urejanja, 
posebno pozornost pa so posvečali zbiranju listin 
in rokopisnih knjig ter jih razvrščali v zbirke ne 
glede na njihov izvor. 

Trajalo je nekaj časa, da so začeli pod vpli- 
vom razvijajoče se zgodovinske znanosti izvorna 
arhivska tciesa obravnavati ne kol zbirke gra- 
diva, marveč kot organizme, zrasle v določenih 
okoliščinah. Iz legaje sledila zahteva, daje ireba 
te organizme ohraniti v obliki, kakršno so dobili 
v svojem razvoju. Tako je filozofsko-zgodo- 
vinski razred berlinske akademije znanosti že 
leta 1819 svaril pred lem, da bi arhive različnega 
izvora, glede na snovno pripadnost med seboj 
pomešali. Zavzemal se je, naj ostanejo arhivi 
različnih dežel, ustanov in samostanov med seboj 
ločeni, tudi če jih shranijo v skupnem depoju. 
Leta 1841 je uredba francoskega notranjega mi- 
nistrstva določila, da je treba ohraniti posamezna 
arhivska izvorna telesa kot eelote (Respect des 
fonds), medtem ko so morali le celote znotraj 
urediti po snovni shemi. Pravilnik tajnega dr- 
žavnega arhiva v Berlinu iz lela 1881 o ure- 
jevalnih delih v pruskih državnih arhivih pa je 
šel glede uporabe razvojne ideje še dlje in od- 
rejal, da je treba arhivskim telesom ohraniti 
strukturo, kakršno so dobila pri poslovanju ura- 
dov (Rcgislraturprin/.ip). S i sten) so končno kot 
načelo izvora še teoretično utemeljili nizozemski 
arhivarji Samuel M u lier, Johan A. Fcith in 
Robert Fruin v delu Hand let d ing voor hel 
ordenen en besehrijven van archiven, ki je izšlo v 
Groningenu lela 1898. To lelo štejemo kot lelo 
splošnega priznanja načela proven i enee, ki so ga 
nato priporočili še na na mednarodnem kongresu 

arhivarjev in bibliotekarjev v Bruslju leta 1910. 
Tudi v Avstriji je zgodovinska znanost, po- 

sebno še z utemeljiteljem dunajske šole Thco- 
dorjem von Steklom sicer že sredi 19. stoletja (v 
Sichlovih delih o dipl ornali ki) zagovarjala upo- 
rabo razvojne ideje pri arhivskih izvornih telesih, 
kot so sprva imenovali načelo provenience. Toda 
arhivi, tudi Avstrijski državni arhiv na Dunaju, 
so lem pobudam sledili šele pozno, še naprej so 
uporabljali umetne, racionalne sisteme urejanja, 
ki so imeli pri uradih že dolgo tradicijo. Ti so 
namreč začeli že v prvi polovici 18. stoletja, še 
preden so vpeljali sprotno odlaganje končanih 
spisov po snovnih skupinah, preurejali starejše 
kronološko urejene spise po snovi na shematski 
način. Pri tem so si prizadevali najti splošno 
veljavno shemo porazdelitve spisov. Tudi na 
Kranjskem sta Marko Jožef pi. Perizhoffer in sin 
Karel Scyfricd tako preurejala kranjski stanovski 
arhiv. V drugi polovici 18. stoletja so preuredili 
arhiv dveh odpravljenih uradov, kranjskega 
deželnega vicedoma ter reprezentance in komore 
na Kranjskem. 

V arhivih so organsko zrasla arhivska telesa 
porazdelili med listi nske, spi sov ne in rokopisne 
oddelke, včasih so izvedli tako delitev samo 
znotraj fondov, včasih so razporedili gradivo v 
celoti časovni), ne glede na izvor (pri listinah), 
ali po izdajateljih in prejemnikih (pri spisih), ali 
po temah (pri spisih in rokopisih). V Avstrijskem 
državnem arhivu se je uveljavilo načelo pro- 
venience šele lik pred prvo svetovno vojno.1 

Podobno je bilo na Kranjskem. Tako je ab- 
solvent Instituía za raziskovanje avstrijske zgo- 
dovine na Dunaju Peter Skobicíski dva meseca in 
pol popisoval in spravljal v "arhivamo sistema- 
tični red" kranjski stanovski in vicedomski arhiv 
(1877). Čez deset let je nadaljeval dela v lem 
smislu • zdaj že v Kranjskem deželnem arhivu - 
gimnazijski profesor Jurij Wallncr, nato pa 
kustos deželnega muzeja Allons Miillncr. Prane 

Terry CiKik'. Archives, in the piisl-fuslodïal world: Imenici ¡on 
oí archivili theory and prati ice since the publication of the 
dutch manual in I«9«. Archivimi 43. 1••7, sir. 192-194. - 
Ludwig Dinner. Gcsamtin ventar des Wiener Haus-, Hof-, und 
Staatsarchivs, Inventare österreichischer staatlichen Archive 5, 
/v. I.Wien l'-•,str.9-37. 
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Ko mal ar, ki je v Iclih študija na Dunaju prav 
tako obiskoval Inštitut za raziskovanje avstrijske 
zgodovine, je leta 1904/5 objavil članek o mest- 
nem arhivu ljubljanskem. V njem je obžaloval, 
da se tedanji arhivar Anton Aškerc ni mogel 
odločili za razdelitev arhiva po posameznih te- 
mah, kar naj bi bila edina pravilna pol pri 
ureditvi arhivov. Priložil je shemo, kako si je 
zamišlja] vzorno ureditev mestnih in podobnih 
arhivov. Ne glede na to, da je predlagana Ko- 
malarjcva shema zelo pomanjkljiva in v mar- 
sičem tudi netočna, bi moral Aškerc, če bi se 
hotel ravnali po Komalarjcvcm nasvetu, razdreti 
skoraj vse svežnje in napravili docela nove. 
Zgodilo bi se tako, kakor se je zgodilo s sta- 
rejšim delom fonda kranjskih deželnih stanov, ko 
so ga začeli preurejali po snovi. Aškercu je zalo 
Ircba šteti za posebno zaslugo, da se ni ravnal po 
omenjenih nasvetih.2 Šele lela 1928 je Josip Mal 
v Kratkih navodilih za ohranile v arhivov zapisal, 
daje "vsak arhiv organizem zase, ki seje razvijal 
in rastel svojim določenim potrebam primerno 
1er je s svojimi dokumenti reagiral na življenje 
svoje okolice, kakor ona zopet nanj."3 

Načelo provenience je tudi v sedanji infor- 
macijski cri in dobi digitalnih dokumentov ob- 
držalo svojo veljavo kot temelj urejanja in po- 
pisovanja arhivskega gradiva. Prav zalo so bili 
polrebni posebni arhivski standardi za popiso- 
vanje in prav zalo arhivske vede ni mogoče šteli 
kot nekak specialni dodatek informatiki, kol bi 
nekateri radi. Še več, načelo provenience sc je 
razširilo od kažipota za raziskave prek funkcij 
ustvarjalca tudi na področje odbiranja arhivskega 
gradiva in je tako v resnici poslalo temeljno 
načelo arhivske vede, kot je pokazala konferenca 
o načelu provenience v S lock ho I m u lela 1993.4 

Letos se spominjamo še enega dogodka, po- 
vezanega z arhivi, in sicer mineva 50 let, odkar 
so 9. junija 1948 na posvetu v pariški zgradbi 
Uncsca arhivski strokovnjaki iz osmih držav 
sklenili, da ustanovijo Mednarodni arhivski s vel. 
Ta se je nato dve leti pozneje, na prvem med- 
narodnem arhivskem kongresu, prav tako v 
Parizu, formalno tudi konstituiral. To je bilo 
obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko je 
obstajalo upanje, da bo mogoče z različnimi 
oblikami sodelovanja prili do mirnega sožitja 
med narodi. Posvet je nastal na ameriško po- 
budo, potem ko so zastopniki ZDA že na prvi 
generalni konferenci Uncsca v Parizu lela 1946 
predlagali   ustanovitev   mednarodne   poklicne 

Jože Žontar, Delovanje Centralne komisije /a umetnostne in 
zgodovinske spomenike in Arhivskega svela 1er arhivi na 
Kranjskem, Arhivi 11. Ljuhljana 19KB. str. 23-24. 
Josip Mal, Ohranitev arhivov. Časopis /a zgodovino in na- 
rodopisje 13, Marihor ••,•1•. 175-179. 
The Principle of Provenance: Kcporl from the l-irst Stockholm 
Conference on Archival Thcoiy anil the Principle of Pro- 
venance 2-3 September 1•93, Skrifler utgivna av S venska 
Riksarkivet 10. Stockholm 1994. 

organizacije arhivarjev. Glede na svoj nastanek 
pod pokroviteljstvom Uncsca je Mednarodni 
arhivski svet od svoje ustanovitve lesno povezan 
s to organizacijo Združenih narodov.5 

Po sestavu svojih članov je Mednarodni ar- 
hivski s ve l mešanica zveze institucij in oseb. Ob 
svoji ustanovitvi je štel 17 članov, ich je do 
letošnjega lela naraslo na 1569 v 176 državah. 
To število članov obstoji iz zastopnikov nacio- 
nalnih arhivskih institucij (kategorija A), poklic- 
nih združenj (kategorija B), regionalnih in lo- 
kalnih arhivskih institucij, tako javnih kol pri- 
vami h (kategorija C), ter posameznih (kategorija 
D) in honorarnih članov (kategorija E)/' 

Poleg mednarodnih kongresov, ki so organi- 
zirani na štiri leta, prireja Mednarodni arhivski 
svet v Iclih med kongresi mednarodne konfe- 
rence Okrogle mize arhivov.7 Okrogla miza 
arhivov je bila ustanovljena leta 1953 na pobudo 
takratnega predsednika Mednarodnega arhiv- 
skega sveta Char I cs a Braibanla z namenom, da bi 
spodbujala izmenjavo mnenj in izkušenj zastop- 
nikov arhivskih uprav oziroma nacionalnih arhi- 
vov 1er nacionalnih strokovnih združenj. Od kon- 
gresa arhivov v Bruslju leta 1964 paje vključena 
v Mednarodni arhivski svet. 

Veliko povečanje članov zunaj evropskih dr- 
žav 1er njihovi specifični problemi so imeli za 
posledico ustanavljanje regionalnih enot, kol 
prvo za Karibc leta 1965 (CARIBICA), v prihod- 
njih letih za jugovzhodno Azijo 1er vzhodno in 
južno Afriko (ES AR BICA), v sedemdesetih letih 
za arabske države (ARBICA), Latinsko Ameriko 
(ALA), južno in zahodno Azijo (SWARBICA) 
1er zahodno Afriko (WARBICA), v osemdesetih 
Iclih za Pacifik (PAR • ICA) 1er centralno Afriko 
(CENARBICA) in kol zadnjo leta 1993 za 
vzhodno Azijo (EAST1CA). Za Evropo je eksc- 
kulivni komite Mednarodnega arhivskega svela 
leta 1992 ustanovil koordinacijski svet za evrop- 
ske programe (ICA/EUR), z nalogo pospeševali 
sodelovanje z arhivi in arhivskimi upravami v 
Skupnosti neodvisnih držav in drugih deželah 
srednje in vzhodne Evrope. Že čez nekaj let je la 
svet prcraslcl v organ za bilateralne in m u I li- 
la lera Ine dejavnosti evropskih arhivov. Od leta 
1985 povezujejo evropske arhivske konference 
strokovnjake dežel v okviru evropske regije, kol 
jo razumeva Unesco, da bi razpravljali o stro- 
kovnih vprašanjih. Zadnja laka konferenca je bila 

Leopold Alicr. Struktur und Aufsahen des  Internationalen 
Archivralcs, .Scrimino 4(1, Wien  19X9. sir. 433-441, in lain 
navedena literatura. 
Poročilo na 33. inclinan »Ini konferenci Okrogle ini/c arhivov 
v Siockholinu scptcmhra 1998. 
Ohravnave na arhivskih med narodni h kongresih so ohjavljcne 
v Časopisu Archivimi, /a /adnji,  13. kongres v Pekingu v 
Archi vuni 43, 1997, ohravnave na mednarodnih konferencah 
Okrogle mi/c arhivov pa v seriji Aeles des konfćrcnccs, kot 
/adnjc /a 31. mednarodno konferenco v Washinglonu lela 
I99S. 
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v Barceloni maja 1997." 
Na podlagi skupnega poklicnega interesa ali 

poklicnih dejavnosti podobne narave se arhivi ali 
arhivisti združujejo v sekcije. Kot prvi so svojo 
sekcijo ustanovili arhivska poklicna /.druženja ter 
arhivisti mednarodnih organizacij, leta 1988 so 
jim sledili mestni arhivi, zdaj imamo še sekcijo 
za arhivsko šolanje (razvila sc je iz komiteja), 
sekcijo za arhive gospodarstva in dela. za arhive 
Cerkva in verskih skupnosti, za arhive parla- 
mentov in političnih strank, za arhive univerz in 
raziskovalnih institucij ter provi zori eno sekcijo 
za vojaške arhive.'^ 

Strokovno delo Mednarodnega arhivskega 
sveta je potekalo ne le v regionalnih enotah in 
sekcijah, marveč so bili za to ustanovljeni tudi 
različni komiteji, delovne skupine ali projekti. 
Nekateri izmed njih segajo nazaj v prva leta 
Mednarodnega arhivskega sveta (npr. komite za 
terminologijo, ki je obstajal med letoma 1956- 
1964). Leta 1960 je bil na kongresu v Slock- 
holmu ustanovljen komite za s ig i logra fijo, kol 
prvi stalni strokovni organ Mednarodnega arhiv- 
skega sveta. Trenutno obstaja 14 lakih komitejev 
in delovnih skupin (za arhivske stavbe in 
opremo, za standarde za popisovanje, za elek- 
tronsko in drugo dokumentarno gradivo, za 
informacijsko tehnologijo, za pravna vprašanja, 
ki se nanašajo na arhive, za kon servaci jo in 
restavracijo arhivskega gradiva, za sigi logra fijo, 
za terminologijo, za arhitekturne dokumente, za 
a veli o-vizua Ine arhive, za zaščito arhivov v pri- 
meru oboroženih spopadov in drugih katastrof, 
za literarne in umetniške arhive, z,a kompju- 
terizacijo arhiva Komintcrnc). Precej dolgo je bil 
zelo dejaven leta 1970 v Parizu ustanovljeni 
mikrofilmski komite."1 

Po izrednem arhivskem kongresu v Washing- 
tonii leta 1966 seje začela zmanjševati evropska 
prevlada v sekcijah in komitejih, tako da lahko 
trdimo, da je Mednarodni arhivski svet odtlej 
resnično poslal vsesvelovna organizacija. Sočas- 
no je bila na washingtonskem kongresu ustanov- 
ljena delovna skupina za pomoč deželam v 
razvoju na arhivskem področju - leta 1971 sc je 
preoblikovala v komisijo; leta 1975 pa je bil 
ustanovljen še mednarodni arhivski razvojni 
fond. 

V statutu določene naloge Mednarodnega 
arhivskega sveta so izvajali njegovi organi v 
sodelovanju z organizacijami Združenih narodov 
in nevladnimi organizacijami, s pošiljanjem misij 
v dežele Tretjega sveta ter z. raznovrstnim pro- 
gramom prireditev in publikacij. Za zadnje sla na 

10 

Directory lei bulletin, ki ju vsak» leto i/daja Mednarodni 
arhivski s vel. Directory je dostopen ludi n:i in tenie tu: 
http://www.areh i vcs.ea/ica/.  -  Me ling of the Co-ordinating 
Hoard for the European lYogmmmc (ICA/EUR), ICA lini Idi • 
40, 1993. str. 23-24, 
ICA Directory ter Bulletin. 
ICA Directory ter Hulk tin. 

razpolago časopisa Archi vu m (od leta 1951) in 
Janus (od lela 1983, potem koje bil slednji prva 
leta glasilo sekcije za poklicna arhivska zdru- 
ženja) 1er dve seriji publikacij: Studies (od leta 
1973) in Handbooks (od leta 1977). Posamezna 
telesa Mednarodnega arhivskega sveta izdajajo 
tudi svoja glasila. 

Do prvega velikega projekta Mednarodnega 
arhivskega sveta je prišlo v povezavi s priza- 
devanji Un esca za varstvo kulturne dediščine. 
Prvo vzpodbudo ¡c dal praktični cilj zaščilc ar- 
hivskih fondov Latinske Amerike. Obenem z 
dekolonizacijo so vse bolj v ospredje stopala tudi 
prizadevanja za arhivsko gradivo za zgodovino 
teh dežel, med drugim ludi prizadevanje za 
zagotovitev dostopa novim neodvisnim državam 
Afrike in Azije do virov njihove zgodovine, ki so 
v veliki meri v evropskih arhivih. Leta 1958 je 
hil na 10. generalni konferenci Uncsca sprejel 
sklep o evidentiranju virov za Latinsko Ameriko, 
leta 1963 za Afriko južno od Sahare in čez. tri 
lela za severno Afriko, Azijo in Oceanijo v 
evropskih arhivih. Iz. teh začetkov je zrasel 
projekt "Guide io ihc sources of the history of 
nations". Omenjeni projcki je izvajal Medna- 
rodni arhivski s vel s finančno podporo Uncsca. 
Doslej je v treh serijah (za Latinsko Ameriko, za 
Afriko južno od Sahare, za severno Afriko. Azijo 
in Oceanijo) izšlo 45 knjig popisov virov za 
zgodovino teh dežel v evropskih arhivih in 
bibliotekah. Tudi slovenski arhivi so bili, skupaj 
z arhivi v preostalih tedanjih jugoslovanskih re- 
publikah, udeleženi pri 10. zvezku serije Virov 
za zgodovino severne Afrike, Azije in Oceanije v 
Jugoslaviji (izšlo 1991). Leta 1977 je prišlo do 
razširitve projekta evidentiranja virov za zgodo- 
vino Azije v azijskih (doslej 10 knjig v an- 
gleškem in 5 knjig v nacionalnih jezikih) in za 
zgodovino Afrike v azijskih in latinskoamcriških 
arhivih. Po drugi strani se je v sodelovanju z 
Uncscom razvil tudi mednarodni mikrofilmski 
program za dežele v razvoju." 

Mednarodni arhivski svet je nadalje objavil 
tudi specialne vodnike po arhivih mednarodnih 
organizacij, po arhitekturnih virih za evropska 
glavna mesta in druge. Pomoč raziskovalcem so 
tudi mednarodni arhivski adresarji, zadnji iz leta 
1992. Prizadevanja Mednarodnega arhivskega 
sveta so bila nadalje usmerjena tudi na temeljne 
arhivske bibliografske in terminološke pripo- 
močke.12 

12 

Leopold Aucr. Guide des sources de l'histoire dei. nations. 
Miscellanea in honorem Caroli KccsKcnićli. Bruxelles 1998, 
str. 25-6. - Se/nani publikacij na internetu: 
http://www.arcliivcs.ca/ica/pub/gshn_c.hlml. 
Guide lo the ani) i ves ol' international organizations: The 
United Nationen .system, Unesco 19X4. - The Capitals of 
Europe: Guide to llic Sources for the Hislory of their Ar- 
chitecture and Construction. Corvina 1980. - International 
Directory of Archives, Archivimi 3S, 1992. • Basic 
International    Bibliography    of    Archive    Administration, 
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Več mednarodnih arhivskih kongresov in 
mednarodnih ••••••••• Okrogle mize arhivov se 
je ukvarjalo i vprašanji upravljanja arhivov, 
dostopa do arhivov, arhivske zakonodaje ter 
državnega nasledstva arhivov. V časopisu Ar- 
ch i vu m so izšle z.hirkc nacionalnih arhivskih 
zakonov. Prizadevanja Mednarodnega arhivske- 
ga sveta na področju arhivske tehnike so bila 
prav tako pomembna. Leta 1966 je prvič izšla 
knjiga Michela Duchcina o arhivskih stavbah, 
tem je bila posvečena tudi številka Archivuma 
leta 1985. Omeniti je treba nadalje temeljne 
objave na področju arhivske reprografie in ob- 
delave podatkov. Na mednarodnem kongresu 
arhivov v Parizu leta 1988 je informatika stopila 
zelo v ospredje zanimanja Mednarodnega arhiv- 
skega sveta, to pa je pospešilo tudi izdelavo med- 
narodnih arhivskih standardov za popisovanje.13 

Mednarodni arhivski svet je položil temelje 
arhivskemu šolanju v državah Tretjega sveta z. 
ustanovitvijo arhivskih Šol v Akri in Dakarju in s 
podporo obstoječim institucijam (arhivska šola v 
Cordobi). Leta 1988 je bil zvezek časopisa 
Archivum posvečen vprašanjem poklicnega iz- 
obraževanj a a rh i va rj • v.'4 

Med dejavnostmi Mednarodnega arhivskega 
sveta ne smemo pozabiti na del dejavnosti, kjer 
je bil Svet udclcz.cn pri programih drugih 
mednarodnih organizacij. V prvi vrsti je treha 
omeniti Unesco in njegov Records and Archives 
Management Programme (RAMP), ki ga je 
začela izvajati leta 1977 novo ustanovljena 
Division (or the General Information Programme 
(PGI), zdaj Information and Informatics Divi- 
sion, Sector of Communication, Information and 
informatics. Temeljni namen programa je po- 
speševati razumevanje za vrednost in koristi 
urejenih arhivov kot temeljnih informacijskih 
sredstev, posebno glede načrtovanja in razvoja, 
ter podpirali države članice pri izgradnji arhivske 
službe. O izvajanju programa sklepajo na 
posvetovanjih strokovnjakov, ki se scslancjo 
enkrat na leto. Doslej je bilo ohjavljcnih več kot 
petdeset RAMP študij, ki .se nanašajo na vsa 
področja arhivske dejavnosti.15 

Drugi Unes co v program je Memory of the 
World. Unesco gaje ustanovil leta 1992 z na- 
menom identificirali 1er ohranili knjige in arhive 

13 

Archivum 25, I97X. • Dictionary nf Archival Terminology, 
ICA Handbooks Scries 7, 19X8' (v pripravi je 3. i/daja) 
Modern Buildings of National Archives. Archivum 31. 1985. - 
Manual of Archival Reprography, ICA lhindh<x>ks Scries 5, 
1989. • General International standard archival description 
(ISAD/G). Ottawa 1994. • International standard archival 
authority record lor corporate hod ics, persons and families 
(ISAAR/CPF). Ottawa 199ft. - V i/daji Arhiva Rcpuhlikc Slo- 
venije so ohoji standardi na voljo tudi v slovenske in prevodu 
(Ljubljana 1998). 
Professional Training of Archivisis. Archivum 34. I9XX. 

15   Frank" •. F-vans, UNESCO RAMP anil related d<Kumcnts: a 
chronological checklist and index na intcrcntu: 
hllp://www.uncsco. org. Avchworld/ranip/rnips(d_l.htm. 

svetovnega pomena pred nevarnostjo uničenja ali 
propada, širiti zavest o tem prohlcmu širom po 
svetu pri vladah in javnosti, pomagati, kjer je 
mogoče, pri varovanju originalov in pospeševali 
dostop do informacij, ki jih vsebujejo. Leta 1996 
je bil zvezek časopisa Archivum posvečen 
uničenjem arhivov po svciu v tem stoletju."" 

Mednarodni arhivski svet si je skupaj z dru- 
gimi nevladnimi organizacijami prizadeva, tudi 
za uresničevanje načel Haaškc konvencije iz leta 
1954 v primeru oboroženega spopada. Zalo so 
Mednarodni arhivski svet (ICA), Mednarodni 
muzejski svet (1COM), Mednarodni svet za spo- 
menike in območja (I COM OS) ter Mednarodna 
zveza bibliotekarskih društev in organizacij 
(I FL A) leta 1996 ustanovili Mednarodni komite 
Modrega Ščita. Namen komiteja, le-ta je prevzel 
v svoj naziv emblem Haaškc konvencije, je zbi- 
rati in razširjati informacije in koordinirati akcije 
v okoliščinah, ki bi lahko prizadele kulturno 
dediščino.17 

Velike vrzeli v svetovnih centrih podatkov o 
klimatskih dogodkih v preteklosti ter potreba po 
bolj kompletnih serijah takih podatkov in serijah 
za daljša časovna obdobja, ki hi omogočile 
izboljšali tekoče cenitve klimatskih sprememb, 
so leta 1988 združile arhiviste in klimalologc. 
Projekt Arhivski pregled klimatske zgodovine 
(ARCH1SS) so ustanovili Mednarodni arhivski 
svet, Mednarodni svet znanstvenih zvez, Unesco 
ter Svetovna meteorološka organizacija.Ix 

Razen tega Mednarodni arhivski svet sodeluje 
tudi s Svetom Evrope ter drugimi nevladnimi 
organizacijami, na primer z Mednarodno federa- 
cijo za dokumentacijo (FlD). Mednarodno fede- 
racijo filmskih arhivov (FI A F) in d rugi mi.,v V 
dneh Mednarodnega kongresa v Pekingu leta 
1996 sla Mednarodna zveza bibliotekarskih dru- 
štev in organizacij ter Mednarodni arhivski svet 
sklenila poseben sporazum o sodelovanju. Vse 
večji vpliv tehnologije v obeh poklicih ter spre- 
minjajoči se značaj in vloga nevladnih orga- 
nizacij ter njihovega okolja naj bi okrepili po- 
trebo po tem, da bi obe organizaciji tesneje so- 
delovali ter da hi se združeno odzvali na tehnični 
in organizacijski razvoj. Sklenitev skupnega 
sporazuma o sodelovanju je predvidena tudi z 
Združenjem upravlja Ice v in ustvarjalcev spisov 
(ARMA)  1er Mednarodno ustanovo  za  uprav- 

io 

14 

17 

IX 
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The UNESCO Memory of the World Programme, ICA Bul- 
letin 48, 1998-1, sir. 19. - Slovenska nacionalna kombija ima 
v programu sodelovanje pri tcui projektu, /a koordinacijo pa je 
¿adol?cna Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljuhljani. - 
Memory of the World ¡it Risk: Archives Destroyed, Archives 
Reconstituted, Archivum 42, 199ft. 
Christiane Logic, "F.l surtout, le Bouclier Hicu a prouvé i|iic le 
pa trillion ic cultural est un": Selling up a national H lue Shield 
coin milice: the Belgian attempt. Miscellanea in honorem 
Caroli Kccskcméli, Bruxelles 1998, Mr. 305-312. 
The Archival Climate History Survey (ARCIIISS). ICA Bul- 
letin 48. 1998-1, Mr. 19-21). 
ICA Bulletin 38, 1992, Mr. I 1-35. 
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I ja nje s spisi (IR M T), s katero sodeluje Medna- 
rodni arhivski svel že pri njenem projektu 
upravljanja s spisi javnega sektorja.20 Morda je 
največja zasluga dolgoletnega generalnega sekre- 
tarja Mednarodnega arhivskega sveta C liarles a 
Kccskcmćlija prav v tem, da je znal na podlagi 
povezave z drugimi organizacijami najti prave 
odgovore na izzive, ki jih je postavljal čas za 
arhivsko skupnost. 

Slovenski arhivi že dolgo sodelujejo z Med- 
narodnim arhivskim svetom. Začetki segajo v 
leto 1969, ko je bila v ta Svet sprejeta takratna 
Skupnost arhivov Slovenije. Od tedaj srečamo 
Slovence tudi v organih Sveta. Dr. Sergij Vilfan 
je bil član komisije za pomoč deželam v razvoju 
(1969-1972), dr. Peter Pavel Klasinc svetnik pri 
mednarodni konferenci Okrogle mize arhivov ter 
član vodstva sekcije za poklicna strokovna 
združenja (1988-1992), sam sem bil član vodstva 
sekcije za šolanje (1988-1996), mag. Jcdcrl 
Vodopivcc je članica vodstva sekcije za kon- 
scrvaeijo in restavracijo arhivskega gradiva (od 
lela 1996).21 Omeniti je treba še referat o 
arhivskih pripomočkih v službi znanosti, ki gaje 
pripravil dr. Sergij Vilfan skupaj s Fra njem 
Biljanom in Milošem Miloše vi écm za medna- 
rodni kongres arhivov v Moskvi leta 1972 in ki 
je naletel na velik odmev.22 

Naj zaključimo z besedami Wang Ganga, 
predsednika Mednarodnega arhivskega sveta: "V 
teh petdesetih letih je Mednarodni arhivski svet 
deloval po vsem svetu tako, da je promovi ral 
arhive z mednarodnim sodelovanjem in izme- 
njave izkušenj. Na ta način je deloval za va- 
rovanje, obogatitev in razvoj zgodovinske dedi- 
ščine človeštva in za boljše vedenje o njej. Cilji 
Mednarodnega arhivskega svela so ostali isti, 
organizacija se je prilagodila globa li zaci ji, ki 
danes povsod prevladuje."23 

20 

21 

22 

2.1 

ICA »ullclin 4K. J99R-I, »ir. 4-5. - Gradivo za 33. medna- 
rodno konferenco Okrogle ini/c arhivov v Stockholm« sep- 
tembra 1998. 
l""ranjo lliljan. Zasedanje i/vršnog komitetu Međunarodnog 
arhivskog savela u Ucogradu, Arhivist 19/I969. si. 2. sir. 54. • 
ICA Directory. 
Objava referata Les insinuiteli)* de recherche des archives au 
service île la science. Archivimi 24, 1974, sir. 153-16X, kjer pa 
Vil Innovo i nie sploh ni omenjeno. 
ICA liu I Ici in 48, 1998-I.Mr. 3. 

ZUSAMMENFASSUNG 

HUNDERT JAHRE  PROVENIENZPRINZIP.  FÜNFZIG 
JAHRE INTERNATIONALER ARCHIVRAT 

Die Idee von der Wiederherstellung der ursprünglichen 
rcgisiraturmäßigcn Ordnung setzte sich im 19 Jahrhundert 
in zunehmendem Maße durch, bis die niederländischen 
Archivare Samuel Müller, Johan A. Fcith und Robert Fruin 
das Provcnicnxprin/.ip in ihrem ¡898 erschienenen Werk 
HandU'idung voor ordnen en beschrijven van archiven auch 
theoretisch begründeten. In Slowenien wies Josip Mul als 
erster auf dieses Grundprinzip der archivalischcn Arbeit hin, 
doch bereits Anton Aškerc halte sich im Stadtarchiv Ljub- 
ljana nach diesem Prinzip leiten lassen. 

Im Jahre 1998 sind fünfzig Jahre seit der Gründung des 
Internationalen Archivratcs in Paris auf Beschluß von 
Experten aus acht Landern verstrichen. Diesem gelang es. 
eine solide organisatorische Grundlage zu schaffen, .sowohl 
nach regionalem als auch nach beruflichem Interessen- 
prin/.ip. Vom Internationalen Archivrat wurden zahlreiche 
Projekte. Veröffentlichungen und Problemstellungen 
initiiert oder durchgeführt, sowohl auf Kongressen als auch 
internationalen Konferenzen. Eine vielfältige Tätigkeit ent- 
faltete er auch in Zusammenarbeit mit anderen Nicht- 
regierungsorganisationen. 

SUMMARY 

HUNDRED YEARS OF ADHERING THE PROVE- 
NANCE PRINCIPLE. AND THE 50• ANNIVERSARY 
OF THE INTERNATIONAL ARCHIVAL COUNCIL 

The idea m preserve the archival original files as a whole 
was more and more put into force during the Ì9[b century. In 
1898, Dutch archivists Samuel Müller, Johan A. Fcith und 
Robert Fruin theoretically formulated the provenance prin- 
ciple in their work Hnnleidinf; voor ordnen en hexchrijven 
van archiven. In Slovenia, the first to establish this principle 
as the basic rule of archival work was Josip Mal, although 
already Anton Aškerc followed the principle in his work in 
the Municipal Archives of Ljubljana. 

This year we also celebrate the event when fifty years ago 
the archivists met in Paris and decided to establish the 
International Archival Council. In the time of its existence 
the 1AC has developed firm organisational foundations 
based on regional and professional principle. The Inter- 
national Archival Council has initialed numerous projects, 
publications and debates on different congresses and 
international conferences. Bustling activities of the 1AC has 
also involved the co-opcrution of other non-government 
organisations. 
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Otvoritev razstave oh ••-lclnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
v atriju ljubljanskega magistrata, 3. junija 1998 

Podelitev odlikovanja predsednika Republike Slovenije s častnim znakom svobode Republike 
Slovenije Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, 1. julija 1998 
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Republiški upravni organi 1963-19741 

HRANE KOZINA 

Sprejetje /.vezne in repu bliskih ustav lela 
1963 ¡• pomenilo sintezo teoretičnih rešitev in 
doseženih praktičnih rezultatov v razvoju samo- 
upravljanja od leta 1950 dalje. S tem je bila od- 
pravljena d voli rn ost med delavskim samouprav- 
ljanjem in družbenim upravljanjem. 

Poseben pomen so v ustavi dobili statuti kot 
samoupravni akli delovnih organizacij. S temi 
statuti so bili določeni notranja organizacija, de- 
lovno področje in odgovornost organov uprav- 
ljanja, položaj delovnih enot, delovna in druga 
razmerja, način poslovanja. Enako velja tudi za 
občinske stallile. 

Pomembnost ustave se kaže v lem, da je s 
svojimi določili o omejevnnju vnovične i z veil i Ive 
omogočila uresničevanje načela rotacije. 

V skupščine družbenopolitičnih skupnosti so 
bili uvedeni zbori delovnih skupnosti. Tako so 
republiško skupščino sestavljali repuhliski zbor 
kot zhor delegatov občanov 1er šli rje zbori de- 
lovnih skupnosti: gospodarski, pros vel nokul- 
turni, socialnozdravstveni in organizacijski zbor. 

Ustava je nedvoumno opredelila osrednji po- 
ložaj skupščin kot temeljnih političnih institucij 
1er najvišjih organov družbene in državne 
ured i Ive. Vlogo in položaj skupščine je okrepil 

1.   K elevai  je  nadaljevanje  tcksla,   ki je  bil  objavljen   v 
publikaciji Arhivi XX, št. 1-2. Ljubljana 1997; sir. 103-12(1. 
I/bor najpomembnejše literature: 
E. KurileIj: Problemi naše socialistične graditve I-XI, Ljub- 
ljana, 1955-1••5: I). HiJand/ić: Zgodovina Socialistične l'cdc- 
raiivnc republike Jugoslavije. Ljubljana. I "SO; C. Ribičič, M. 
Rihai ič: Kardeljeva /amisel družbenoekonomskega in druž- 
benopolitičnega sistema, Ljubljana, 19X2; C. Ribičič; Ra/.voj 
skupščinskega sistema v SFRJ; Pravna laku Ite ta v Ljubljani, 
BDU-UNIVERZUM, Ljubjana, 1•7•: M. Ribarit. C. Ribičič: 
Delegatski .skupščinski .sistem, Ljubljana, 19X3; I. Krislan: 
Družbena urcdilcv SFRJ, Marksistična knjižnica, Ljubljana 
I97ÍÍ; Jeiva Vouušck-Slnrič; Začetki samoupravljanja v Slo- 
veniji 1949-1953. Založba Ob/orja Maribor, I9K3; I). Petra- 
novič: l'oli ličke i pravne prilike /a vreme privremene vlade 
DFJ, Instilut društven ill nauka. Ueograil, 1964; M. Slrobl, I. 
Kristan, C. Ribičič: Ustavno pravo SFRJ, Pravna laku lleta, 
DDU-Univcr/.uni, Ljubljana, 1978: li. I'clranovié: Islorija 
Jugoslavije I9IX-197X. Nolit, Ucngrad, 1980; M. Šnuderl: 
Politični sistem Jugoslavije, DZS. Ljubljana, 1965: M. Allu- 
derli Zgodovina ljudske oblasti. Ljubljana, 19511; J, Smi- 
dovnik: Koncepcija jugoslovanske občine. Ljubljana, 1970; 
Družbeni ra/.voj SR Slovenije 1947-1972. Zavod SR S luve nije 
/a planiranje, Zavod SR Slovenije /a .statistiko, Ljubljana 
1974; •. Pira: Protislovja jugoslovanskega lederai i/mu. De- 
lavska enotnost. Ljubljana, oktober 19X6; I). I Silami/ič 
llislorija Sodai isličke ledcralivnc republike Jugoslavije. 
Glavni procesi. Školska knjiga, Zagreb l97X;Lckslkon Can- 
karjeve /alo/be. Ljubljana 1973; L-nci klopci lija Slovenije, I- 
VIII; Ji. ••/ina: Republiški upravni organi 1915-195.1: Arhiv 
republike Slovenije: Ljubljana 1995. 

tudi razvejan sistem skupščinskih teles, kar je v 
veliki meri pripomoglo, da je le-ta postal v večji 
meri samoiniciativno delovno telo tudi pri pri- 
pravi predlogov in pobud. Okrepitev načela enot- 
nosti oblasti predstavlja neposrednej.se razmerje 
med skupščino in upravnimi organi. Le-1 i so 
sicer samostojni, vendar so za svoje delo odgo- 
vorni skupščini in njenim poliličnoizvršilnim 
organom. 

Amandmaji k ustavi SFRJ v letih 1967 in 
1968 ter republiški v letu 1969 so npr. odpravili 
organizacijskopolilični zbor, uvedena pa sta 
enotni zbor delovnih skupnosti kot oblika skup- 
nega delovanja gospodarskega, prosvelnokultur- 
nega in socialnozdravslvcnega zbora s posebnimi 
pristojnostmi 1er zasedanje delegatov občin kol 
posvetovalno lelo delegatov vseh slovenskih 
občin v republiški skupščini. 

Amandmaji k ustavi iz lela 1971 so med dru- 
gim na novo določili pristojnosti organov SR 
Slovenije in zakonodajno pristojnost repuhlike, 
spremenila sla se položaj in vloga predsedstva 
skupščine in izvršnega sveta skupščine S RS. 

Namen amandmajev je bil med drugim tudi v 
tem, "da zagotovijo potrebne pogoje za reševanje 
nakopičenih problemov družbenega in ekonom- 
skega razvoja". 

Ustava iz leta 1963 še nima določil o pred- 
sedstvu skupščine SRS, uvedeno pa je bilo s po- 
slovnikom skupščine že v letu 1963. Z amand- 
maji so se njegove funkcije in pristojnosti do 
konca obravnavanega obdobja kar nekajkrat 
spreminjale. V praksi se je predsedstvo uve- 
ljavilo kol pomembno lelo povezovanja in uskla- 
jevanja dela znotraj skupščine in med repub- 
liškimi upravnimi organi, kar je bilo še posebno 
pomembno glede na težnjo po osamosvajanju 
izvršnega sveta v čim bolj samostojen o središče 
politične moči. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je po tej 
ustavi stalni organ skupščine, ki mu je poverjena 
poliličnoizvršna funkcija v okviru pravic in dolž- 
nosti republike. 

Zelo pomembne pristojnosti ima poleg drugih 
tudi za republiške upravne organe, kajti nad- 
zoruje njihovo delo in jim daje splošne smernice 
za delo (podrobneje v poglavju o organizaciji in 
delu Izvršnega sveta). 

Ustava iz leta 1963 je določala, da se usta- 
navljajo republiški sekretariati in drugi upravni 
organi za opravljanje zadev državne uprave, 
medlem ko se sveti in zavodi ustanavljajo za 
opravljanje strokovnih, upravnih in drugih zadev 
iz republiške pristojnosti (podrobneje v poglavju 
o republiški upravi SRS). 

Temeljne ovire za  nadaljnji  razvoj  samo- 
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upravljanja so se najbolje kazale na področju 
ekonomskih odnosov, saj so gospodarske orga- 
nizacije tudi še 15 let po uvedbi samoupravljanja 
razpolagale le s tretjino sredstev za razširjeno 
reprodukcijo. Vse bolj so bile odvisne od de 
javni ko v zunaj njih, kot so bile banke, uvozno- 
i z vozna podjetja, javni in prikrili investicijski 
skladi družbenopolitičnih skupnosti, od emisijske 
in devizne politike in od cen, ki jih je določala 
državna administracija. 

Sredi šestdesetih let se je začela pomembna 
akcija na tem področju, trije pomembni politični 
dogodki so bili neposredna idejnopolitična pri- 
prava za korenite .spremembe v družbenoeko- 
nomskih odnosih. Naj jih navedem kronološko: 
peti kongres Zveze sindikatov Jugoslavije (aprila 
1964), resolucija zvezne skupščine o nadaljnjem 
razvoju gospodarskega sistema (maja 1964) ter 
osmi kongres ZKJ (decembra 1964). 

Temu je sledila gospodarska reforma julija 
1965. Namen te reforme je bil med drugim tudi 
doseči omejitev administrativnega vmešavanja 
drž.avnih organov v gospodarstvo. Do omenjene 
reforme je država m al odane za vse vrste blaga 
določala njihove eenc. 

Obseg investicij je venomer presegal gos- 
podarske možnosti, ker so proces razširjene re- 
produkcije upravljali organi družbenopolitičnih 
skupnosti, ne pa gospodarstvo. Kljub "teore- 
tičnim željam" pa omenjena reforma ni zajela 
bistvenih delov sistema: še naprej je veljal stari 
sistem načrtovanja, sistem razširjene reproduk- 
cij cadevi zn i režim in režim zunanje trgovine. 

Čeprav je bilo uresničevanje gospodarske re- 
forme najpomembnejša naloga tedanje družbe in 
so delovni kolektivi začeli iskati ter izkoriščati 
vse svoje notranje rezerve, ni bilo mogoče pre- 
prečiti stagnacije oziroma odpuščanja delavcev, 
industrijska proizvodnja paje začela stagnirati. 

Z brionskim plenumom leta 1966 so bili 
nekoliko strti glavni etatistično-birokratski odpo- 
ri v samem državnem in partijskem vrhu, prišlo 
je do kadrovske reorganizacije ZKJ oziroma 
ZKS. Prevladalo je mnenje, da podedovane ob- 
like delovanja in organizacija partijske organi- 
zacije zavirajo demokratičen in samoupravni 
razvoj. Leti 1966 in 1967 sta minili v politični 
kampanji proti birokratsko-dogmatskim silam, 
opredelitvam in tendencam, kar se kaže tudi v 
tem, da je bilo v letu 1968 na partijskih kon- 
gresih 90 odstotkov delegatov izvoljenih prvič. 
Zelo močan udarec ve li kod rža vnem u centra- 
lizmu v Jugoslaviji pa je zadal sklep brionskega 
plenuma s katerim je bila z oblasti odstranjena 
vodilna skupina službe državne varnosti. 

Nevarno so se okrepile tako imenovane le li- 
tt okra tske težnje v delovnih organizacijah ter 
najrazličnejših nedržavnih oblikah ustvarjanja 
monopolov in odtujevanja sredstev. Vse do 
gospodarske reforme so bili vzvodi upravljanja 
družbenega življenja v rokah partijsko-državnih 
struktur, konce 60-i h let pa se je položaj spre- 

menil, družbeni proces je na oblast vse bolj in 
bolj spravljal managerje oziroma teh nok racij o. 
Pravice, ki so jih prej imele politične strukture, 
naj bi se prenesle na delovne kolektive, vendar je 
proces p ri vedel do tega, da je ta politična biro- 
kracija prestopila v tehnokracijo. Politika je sicer 
navidezno izgubljala neposredno moč, krepila pa 
seje ekipa tehnokratov, natančneje krog ljudi iz 
gospodarstva, bank, zavarovalnic... 

Ustava je predvidevala v primerjavi z ustav- 
nim zakonom iz leta 1953 nekoliko širše pri- 
stojnosti republik, nerešeno pa je ostalo nacio- 
nalno vprašanje. Pojavljale so se teorije o izko- 
riščanju posameznih republik in njihovi dom- 
nevni ogroženosti (cestna afera v Sloveniji, na- 
cionalistična gibanja o zapostavljanju Hrvatov in 
hrvaškega jezika, teza o ogroženosti srbskega na- 
roda, problem Kosova...). 

Prav nerešena nacionalna vprašanja so bila v 
tem ohdobju eden poglavitnih problemov tako 
jugoslovanske kol tudi širše javnosti. Vzroki zato 
so bili v glavnem v zgodovinskem razvoju posa- 
meznih narodov in narodnosti 1er s lem pogo- 
jenim gospodarskim razvojem. Pojavi se t.i. pro- 
blem "razvitih" oziroma "bogatih" v odnosu do 
"nerazvitih" oziroma "revnih". 

Tedanja politika se je lorej srečevala s pro- 
blemi, ki so v prvem povojnem obdobju ostali v 
primežu problemov, ki jih je reševala mlada 
država, v prvem obdobju vezana na sovjetski 
sistem, pozneje na podlagi eksperimentov tako 
vzhodnega kot zahodnega bloka. Svoj prispevek 
k temu je prineslo tudi gibanje "neuvrščenosti", 
vse skupaj pa je pokazalo nezrelost tedanjega 
sistema pri reševanju obstoječih problemov. 

Obdobje v letih od 1963 do 1974 je čas, ko so 
central i zc m počasi začeli zamenjevati elementi 
pluralizma. S te in so nastali novi problemi, ki so 
7. njim povezani (nerešeno nacionalno vprašanje, 
težnje posameznih republik po večji ekonomski 
samostojnosti, decentralizacija...). 

IZVRŠNI SVET IN REPUBLIŠKI UPRAVNI 
ORGANI V LETIH 1963-1974 

ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE V LETU 
1963 

Z Uredbama z dne 10. I. sta bili določeni or- 
ganizacijski strukturi Upravne službe za var- 
nost plovbo na morju v LRS2 in Radio- 
televizije3 kot samostojnega zavoda na območju 
Slovenije za izvajanje radijske in televizijske 
službe. 

Zavod LRS za produktivnost dela4 je bil 
dne 17. 1. preoblikovan v znanstveni zavod. 

Dne 14. 2. je bil ustanovljen Zavod LR Slo- 

Ur.l. LRS. 1/1/63. 
Ur.I. LRS, 1/1/63. 
Url. LRS. 2/8/64. 
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vcuijczn cene,-'' kol samostojni reputili ški uprav- 
ni organ. 

Soustanovitelj s Ivo I ušli 111 lu za turbinske 
stroje6 seje preneslo tudi na podjetje Titovi za- 
vodi - Litostroj v Ljubljani. 

/¡i vod za d ru žlic 110 su mon pni v] ja nje se je 
pridružil k Inštitutu /si filozofijo hi socio- 
logijo.7 Instimi je pre v/C I tudi premoženje ter 
pravice in obveznosti Zavoda /a družbeno sa- 
moupravljanje. 

Dne 9. 4. je hila sprejela Ustava SKS.X V VI. 
in VI]. poglavju je opredelila tudi naloge, orga- 
nizacijo in pristojnosti Izvršnega svela in 
republiških upravnih organov. 

Odlok o razglasitvi Zakona o i/ ved hi ustave 
Socialistične republike Slovenije9 poje določal, 
da se obstoječi državni sekretariati, .sekreta- 
riati Izvršnemu sveta in sekretariati repub- 
liških svetov preoblikujejo v republiške sekre- 
tariate. 

Republiški sveti so hili odpravljeni, njihove 
upravne naloge so prevzeli ustrezni republiški 
sekretariati. 

Delo so nadaljevali tile samostojni republiški 
upravni organi; 

-Republiški sekretariat /a finance; 
-Republiški sekretariat za industrijo; v nje- 

govem sestavu so bili: Republiški elektroener- 
getski inšpektorat, Republiški inspektoru t 
parnih kotlov. Republiški rudarski inšpek- 
torat in Republiški gradbeni inšpektorat; 

-Republiški sekretariat /si kmetijstvo in 
gozdarstvo; v njegovem sestavu sta hila: Re- 
publiški kmetijski inšpektorat in Republiški 
veter i na rsk i i nšpek to ra t; 

-Republiški sekretariat /a trgovino; v 
njegovem sestavu je bil: Republiški tržni in- 
špektorat; 

-Republiški sekretariat zsi promet; 
-Republiški sekretariat za delo; v njegovem 

sestavu je bil: Republiški inšpektorat delu; 
-Republiški sekretariat za urbanizem, sta- 

novanjsko i/grad 11 j o in komunalne zadeve; v 
njegovem sestavu je bil: Republiški urbani- 
stični inšpektorat; 

-Republiški sekretariat /si šolstvo; 
-Republiški sekretariat /a kulturo in 

)> ros velo; 
-Republiški sekretariat za raziskovalno de- 

lo in visoko šolstvo; 
-Republiški sekretariat za zdravstvo; 
-Republiški sekretariat za socialno varstvo; 
-Republiški sekretariat za notranje zadeve; 
-Republiški sekretariat /si pravosodno 

upravo; 

s Ur. . LRS, 4/23/63. 
(1 Ur. . LKS. 4/243/•.•. 
1 Ur. . LRS, 4/25/63. 
K Ur. . SUS, 10/•0/••. 
• Ur. SUS, lOAU/fií. 

-Republiški sekretariat za narodno obram- 
bo; 

-Republiški sekretariat za proračun in ob- 
čo upravo; 

-Republiški sekretariat za splošne gospo- 
darske zadeve; 

-Republiški sekretariat zu zakonodajo in 
organizacijo; 

-Republiški sekretariat za in •• ranici je; 
-Zavod SR Slovenije za gospodarsko plani- 

ranje; 
•Zavod SR Slovenije za statistiko; 
-Zavod SR Slovenije za mednarodno teh- 

nično sodelovanje; 
-Komisija SR Slovenije za verska vpra- 

šanja; 
-Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, ta 

je bil pod nadzorstvom Republiškega sekretariata 
za proračun in ohčo upravo; 

-Zavod SR Slovenije za cene, ta je hi I pod 
nadzorstvom Republiškega sekretariata za sploš- 
ne gospodarske zadeve; 

-Geodetska uprava SR Slovenije, delovala 
je pod nadzorstvom Republiškega sekretariata za 
finance; 

-Državni arhiv SR Slovenije, deloval je pod 
nadzorstvom Republiškega sekretariata za kul- 
turo in pros veto. 

Ustanovljenje bil Republiški sekretariat za 
turizem - opravljal je upravne zadeve iz repub- 
liške pristojnosti na področju turizma. 

V sestavu Republiškega sekretariata za pro- 
met je bil ustanovljen Republiški inšpektorat 
za promet. 

Sanitarni inšpektorat LRS je prešel v sestav 
Republiškega sekretariata za zdravstvo kot Re- 
publiški sanitarni inšpektorat. 

Zakon o organizaciji in delu Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije10 z, dne 10. 4. je določa], da Izvršni svet 
sestavljajo predsednik, en ali več podpred- 
sednikov in najmanj sedem članov, ki jih izvoli 
Republiški zbor Skupščine SRS izmed članov 
skupščine. Izvršni svet z odlokom ustanovi ozi- 
roma odpravi odbore in določi njihovo delovno 
področje. 

Strokovno, tehnično in drugo delo za potrebe 
Izvršnega sveta se je opravljalo v Sekretariatu 
Izvršnega sveta. 

Za opravljanje zadev v zvezi s kadrovskimi 
vprašanji iz pristojnosti Izvršnega sveta je v 
sekretariatu delovala Uprava za kadrovska 
vprašanja. 

Strokovno in drugo delo za predsednika, pod- 
predsednika in določene druge člane Izvršnega 
svela so opravljali kabineti. 

Urad za zunanje /adeve, Urad za na- 
rodnosti in Urad /a prošnje in pritožbe so 
delovali kot samostojni uradi Izvršnega sveta. 

Ur.l.SKS, IIAJ.VM. 
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Izvrsni svet in republiški upravni organi po sprejetju ustave lela 1963; shemu. 
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Dne 9. 5. je prenehala delo Komisija za de- 
nacionalizacijo najemni h /•••! h in gradbenih 
zemljišč Izvršnega sveta." 

Servis za prevozne storitve državnih orga- 
nov in zavodov v Ljubljani12 sc je preimenoval 
v: • v toser vis državi h organov in zavodov v 
Ljubljani (a vt oser vis). 

Ker je hila odpravljena Zbornica LRS za 
kmetijstvo in gozdarstvo11 in ni več poslovala 
kol sekcija Gospodarske zbornice SRS, je bilo 
30. 5. upravljanje sklada SRS za pospeševanje 
kmetijstva poverjene) posebnemu upravnemu od- 
boru, ki gaje imenoval Izvršni svet. 

Dne 20. 6. so bili določeni organizacija, pri- 
stojnosti in delo Republiškega sekretariata za 
turizem.14 Pri Reu bliske m sekretariatu je de- 
loval Strokovni svet za turizem. Svet za 
turizem, ki je bil ustanovljen (Ur.l. LRS 
13/77/60) je bil odpravljen. Vsa sredstva je pre- 
vzel Republiški sekretariat za turizem. 

Z Odlokom pa je bila ustanovljena Komisija 
Izvršnega sveta za pripravo gradiva za 
uskladitev republiških predpisov z ustavo.15 

S Sklepom"" je bila dne IH. 7 ustanovljena 
Komisija za pripravo in izdelavo predlogov za 
uskladitev obstoječih republiških zakonov in 
drugih republiških predpisov z novo »stavo 
SR Slovenije. 

Poslovnik o delu Izvršnega sveta Skupščine 
republike Slovenije17 je določal, da Izvršni svet 
kol politično-izvršiIni organ Skupščine SRS 
opravlja z ustavo in zakonom določene zadeve iz 
svoje pristojnosti. 

Sicer pa je le-ta imel te naslednje stalne 
odbore: 

- odbor za splošna gospodarska vprašanja, 
- odbor za družbeni plan, 
- odbor za notranjo politiko, 
- odbor za p ros ve to, kulturo in znanost, 
- odbor za splošna in upravna vprašanja, 
- odbor za narodno obrambo. 
Izvršni svet je i ine I le stalne komisije: 
- administrativno komisijo, 
- komisijo za pomilostitve, 
- komisijo za odlikovanja, 
- komisijo za mejna vprašanja, 
- komisijo za prošnje in pritožbe. 
Izvršni svet je lahko z odlokom ustanovil tudi 

druge stalne odbore ali komisije in določil nji- 
hovo področje oziroma naloge 1er obstoječe od- 
bore ali komisije odpravil ali združil. 

Za pripravljanje posameznih predlogov in za 
dajanje mnenja o posameznih vprašanjih je Iz- 
vršni svet lahko ustanovil tudi občasne komisije. 

n 
12 
13 
14 

16 
17 

Ur.l. SUS, 1•/152/63. 
Ur.l. SRS, 1•/153/63. 

Ur.l. SRS, I6/134/63. 
Ur.l. SRS. 19/152/63. 
Ur.l. SRS, 19/153/63. 

Ur.l. SRS, 22/1 «9/63. 
Url. SRS. 22/216/63. 

Strokovni sveti Izvršnega sveta so posve- 
tovalni organi Izvršnega sveta in Skupščine SR 
Slovenije za posamezna področja. Izvršni svet je 
us la novi 1 strokovne svete z odlokom in jim do- 
ločil delovno področje. 

Na za h levo Skupščine ali Izvršnega svela in 
njunih organov je bil strokovni svet dolžan pro- 
učiti določena vprašanja in dali o njih svoje 
mnenje. 

Za zvezo s liskom je skrbel republiški se- 
kretar za informacije. 

Izvršni svet je za strokovno, administrativno, 
tehnično in drugo delo za polrebe Izvršnega 
svela imel te službe: 

- sekretariat Izvršnega sveta, 
- samostojne urade, 
• kabinete, 
- funkcionarje za samostojno opravljanje 

določenih zadev iz pristojnosti Izvršnega sve- 
ta. 

V sekretariatu je bil protokol, ki je opravljal 
vse protokolarne zadeve v zvezi z državnimi, 
uradnimi in polu rad ni ini obiski 1er vse proto- 
kolarne zadeve za potrebe Skupščine in Izvrš- 
nega sveta. 

Kol samostojni uradi Izvršnega svela so 
delali: 

- urad za zunanje zadeve, 
- urad za narodnosti, 
- urad za prošnje in pritožbe. 
Z Odlokom z dne 19. 9. je bila ustanovljena 

Komisija Izvršnega sveta za kadrovska vpra- 
šanja.1" 

Dne 26. 9. pa je bila ustanovljena Republiška 
komisije za vpis ljudskega posojila za obnovo 
in izgradnjo Skopja.19 

Z Uredbo20 so bili 7. 11. odpravljeni lile 
strokovni sveli Izvršnega sveta: za geodezijo, za 
hidrometeorologijo, za stanovanjsko izgrad- 
njo, za urbanizem in komunalne zadeve, za 
statistiko, za lovstvo in za ribištvo. 

Zakon21 z dne 21. II. je določal ustanovitev 
Sklada SR Slovenije za pospeševanje založ- 
niške, časopisne, knjigotrške in tiskarske de- 
javnosti. 

Z Zakonom22 z dne 27. 12. pa je bil od- 
pravljen Družbeno investicijski sklad SR Slo- 
venije. 

Ustanovljen pa je bil Vodni sklad SR Slo- 
venije.24 

REORGANIZACIJE V LETU 1964 

Kol poseben republiški upravni organ v se- 
stavu Republiškega sekretariata za km eli j sivo in 

1K 
i • 
2(1 
21 

22 

23 

Ur.l. SRS, 2•/234/63. 

Ur.l.SRS. 29/23•/63. 
Ur.l. SRS, 29/23•/63. 

Ur.l. SRS, 29/23•/63. 
Ur.l. SRS. 39/•••/63. 

Ur.l. SRS. 39/311/63. 
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gozdarstvo24 je bil dne 20. 3. ustanovljen Re- 
publiški gozdarski inšpektorat. 

Zakon2S z dne 4. 6. je določal delovno pod 
ročje Komisije SR Slovenije za telesno kul- 
turo. 

Dne 18. 6. se je Višja pedagoška .šola v 
Ljubljani preoblikovala v Pedagoško akade- 
mijo v Ljubljani.26 

Z Odlokom27 pa je bila dne 25. 6. odpravljena 
Komisija Izvršnega sveta za vodstvo in ko- 
ordinacijo priprav za novi uslužbenski sistem. 

Dne 16. 7. je hila ustanovljena Komisija 
Izvršnega sveta za vprašanja borcev narod- 
noosvobodilne borbe.2* 

REORGANIZACIJ K 
LETU 1965 

IN   SPREM EM HK   V 

Uredba29 z dne 28. 1. je določala, da se v 
Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljub 
Ijani /družila Ekonomski inštitut S RS ter Inštitut 
za ekonomiko, statistiko in demografijo v Ljub- 
ljani. 

Dne 18. 3. sla bila ustanovljena Pedagoški 
svet311 in Pedagoški inštitut.31 

Z Uredbo z dne 31. 3. je Sklad SRS za so- 
cialne ustanove nadaljeval delo kol Sklad SRS 
za socialne zavode.-12 

Srednja strokovna šola za notranje zadeve se 
je preimenovala v Strokovno šolo za notranje 
zadeve.33 

Zakon o knjižnicah34 in Zakon o muzejih35 

pa sta določala naloge, pristojnosti in organi- 
zacijo omenjenih ustanov. 

Naslov Zakona o visokem šolstvu v Ljudski 
repuhliki Sloveniji36 se je spremenil v Zakon o 
visokem šolstvu v Socialistični repuhliki Slo- 
veniji. 

Z Zakonom37 so bile določene tudi nekatere 
spremembe. 

Zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti. 

Z Odlokom38 je bil dne 8. 4. ustanovljen 
Ekonomski svet Izvršnega sveta Skupščine .SR 
Slovenije kol posvetovalni organ Izvršnega 
sveta. 

24 Ur.l SRS. 11/66/64. 
lb Ur.l SRS. 17/90/64. 
• Ur.l SRS. 18•)7/•. 
¿1 Ur.l SRS, 19/105/64. 
2K Ur.l SRS. 22/139/64. 
29 Ur.l SRS, 2/3/65. 
ill Ur.l SRS. 10/89/65. 
M Ur.l SRS, 10/90/65. 
i¿ Ur.l SRS. 1 l/l 11/65. 
ii Ur.l SRS, 11/112/65. 
J4 Ur.l SRS, 11/113/65. 
Ji Ur.l SRS, 1 l/l 14/65. 
Mi Ur.l SRS. 1 l/l 19/65. 
M Ur.l SRS, 11/120/65. 
JK Ur.l SRS, 12/135/65, 

Dne 15. 4. je bila ustanovljena Komisija SR 
Slovenije po 195. članu temeljnega zakona o 
pokojninskem zavarovanju39 z nalogo, da 
odloča o izjemnem priznanju pravice do sta- 
rostne pokojnine. Odpravljeni pa sla bili Komi- 
sija LES po 164. členu zakona o pokojninskem 
zavarovanju in Komisija LRS po 172. členu 
zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Dne 22. 4. sprejeti Zakon o republiški 
upravi SR Slovenije4" je določal, da omenjeni 
organ opravlja upravne zadeve iz pristojnosti SR 
Slovenije ter strokovne in druge zadeve, ki imajo 
pomen za SR Slovenijo. 

Republiško upravo SR Slovenije so sestavljali 
z zakonom določeni republiški upravni organi, 
republiški sveti ter drugi republiški organi in 
organizacije, ki so opravljali zadeve, pomembne 
za SR Slovenijo. 

Republiški upravni organi so samostojno 
opravljali zadeve iz svoje pristojnosti na podlagi 
in v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov 
ter v skladu s politiko, ki jo je določila Skupščina 
SR Slovenije, in splošnimi smernicami Izvršnega 
sveta. 

Samostojni republiški upravni organi so bili 
republiški sekretariati in komiteji. Samostojni 
republiški upravni organi so bili lahko tudi 
zavodi, uprave, direkcije in komisije. 

Kot republiški upravni organi v sestavu re- 
publiškega sekretariata ali komiteja so lahko 
delovali zavodi, uprave, direkcije in inšpek- 
torati. 

Samostojni republiški upravni organi so se 
ustanavljali in odpravljali z zakonom. 

Republiški upravni organi v sestavu samo- 
stojnih republiških upravnih organov so se usta- 
navljali in odpravljali z uredbo. 

Republiški sekretariati so se ustanavljali za 
opravljanje nalog republiške uprave v eni ali več 
upravnih panogah ali za opravljanje nalog repub- 
liške uprave na določenem področju. 

Komiteji so se ustanavljali za opravljanje 
nalog republiške uprave, ki so imele skupen po- 
men za dva ali več republiških upravnih organov, 
za to, da so dosegli sodelovanje med njimi in 
skupno reševanje lakih zadev, pa tudi za oprav- 
ljanje posameznih strokovnih, upravnih in drugih 
zadev na posameznem področju republiške 
uprave. 

Komisije so se ustanavljale za opravljanje 
določenih nalog republiške uprave, ki so imele 
pomen za dva ali več republiških upravnih 
organov, ali po svoji naravi zahtevale, da jih li 
organi skupaj rešujejo. 

Komiteji in komisije so bili kolegijski organi. 
Zavodi so se ustanavljali za proučevanje in 

strokovno obdelavo vprašanj z določenega pod- 
ročja republiške uprave 1er za pripravljanje gra- 
diva   za   potrebe   republiških   organov   ali   za 

39 
40 

Ur.l. SRS. 13/142/65. 
Ur.l. SRS. 14/149/65. 
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poliche delovnih in drugih organizacij, pa (udi za 
opravljanje določenih »pravnih in drugih nalog /. 
ustreznega področja. 

Uprave so se ustanavljale za opravljanje do- 
ločenih upravnih nalog, ki so zahtevale posebej 
organizirano službo in samostojnost pri delu. 

Direkcije so se ustanavljale za opravljanje 
določenih upravnih in z njimi povezanih gospo- 
darskih nalog, če je opravljanje takih nalog 
zahtevalo posebno organizirano službo in samo- 
stojnost pri delu. 

Za opravljanje določenih upravnih, strokov- 
nih in drugih nalog •/ delovnega področja re- 
publiškega sekretariata ali komiteja, ki so za- 
htevale posebej organizirano službo in samo- 
stojnost pri dei», so se v sestavu teh upravnih 
organov lahko ustanavljali zavodi, uprave, direk- 
cije, komisije in inšpektorati. 

Inšpektorati so se ustanavljali za izvrševanje 
nadzorstva nad tem, ali se delovne in druge 
organizacije ter občani ravnajo po zakonih 1er 
drugih zveznih in republiških predpisih. 

V republiških upravnih organih so se zaradi 
uspešnega izvrševanja nalog ustanavljale organi- 
zacijske enote. 

Organizacijske enote so se oblikovale glede 
na značaj in obseg nalog posameznega repub- 
liškega upravnega organa. 

Za pripravljanje osnutkov predpisov in drugih 
splošnih aktov 1er za pripravljanje elaboratov, 
analiz, strokovnih mnenj in informacij so v re- 
publiških upravnih organih ustanavljali skupine, 
službe in podobne organizacijske enote. Take 
naloge so lahko poverili tudi posameznim delav- 
cem, ki niso pripadali nobeni organizacijski enoti. 

Za opravljanje upravnih zadev (izvrševanje 
zakonov, upravno nadzorstvo itd.) so ustanavljali 
oddelke, odseke in ref • rute. 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih in 
tehničnih nalog so lahko ustanavljali oddelke, 
biroje, urade, računovodstvo, ckonomatc, pisarne 
in druge organizacijske eno le. 

Zakon o organizaciji republiške uprave SR 
Slovenije41 pa je v SRS določal le republiške 
upravne organe: 

Republiški sekretariati so bili: 
Republiški sekretariat za gospodarstvo. 
Republiški sekretariat za finance, 
Republiški sekretariat za delo. 
Republiški sekretariat za urbanizem, 
Republiški sekretariat za zdravstvo in so- 

cialno varstvo, 
Republiški sekretariat za pros veto in kul- 

turo, 
Republiški sekretariat za not ran je zadeve, 
Republiški sekretariat za narodno obram- 

bo, 
Republiški sekretariat za pravosodje in ob- 

čo upravo. 

41 Url. SRS. 14/150/65. 

Strokovne in drage zadeve s področja načr- 
tovanja je opravljal Zavod SR Slovenije za pla- 
niranje. 

Republiški zavodi in uprave so bili: 
Zavod SR Slovenije za statistiko, 
Zavod SR Slovenije za cene, 
Zavod SR Slovenije za rezerve, 
Geodetska uprava SR Slovenije, 
Luška kapitanija v Kopru je imela položaj 

uprave. 
Položaj komisij kol republiških upravnih 

organov so imele komisije, ki so bile po dotlej 
veljavnih predpisih ustanovljene kol republiški 
upravni organi, kolikor ni bilo s tem zakonom 
drugače določeno. 

Republiški inšpektorati so bili: 
Republiški gradbeni inšpektorat, 
Republiški rudarski inšpektorat, 
Republiški elektroenergetski inšpektorat, 
Republiški inšpektorat parnih kotlov, 
Republiški prometni inšpektorat, 
Republiški tržni inšpektorat, 
Republiški kmetijski inšpektorat, 
Republiški gozdarski inšpektorat, 
Republiški veterinarski inšpektorat, 
Republiški urbanistični inšpektorat, 
Republiški inšpektorat dela, 
Republiški sanitarni inšpektorat. 
Republiški sveti ter drugi organi in organi- 

zacije, ki so opravljali zadeve, ki so imele pomen 
za SR Slovenijo. 

Določene strokovne, upravne in druge zade- 
ve, pomembne za SR Slovenijo, so opravljali: 

Pedagoški svet SR Slovenije, 
Zavod SR Slovenije za mednarodno teh- 

nično sodelovanje, 
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
Komisija SR Slovenije, za telesno kulturo, 
Komisija  SR  Slovenije za  verska  vpra- 

šanja. 
V sestavu Republiškega sekretariata za gos- 

podarstvo so bili: 
-Republiški gradbeni inšpektorat; 
-Republiški rudarski inšpektorat, 
-Republiški elektroenergetski inšpektorat, 
-Republiški inšpektorat parnih kotlov, 
-Republiški prometni inšpektorat, 
-Republiški tržni inšpektorat, 
-Republiški kmetijski inšpektorat, 
-Republiški gozdarski inšpektorat, 
•Republiški veterinarski inšpektorat. 
Pod nadzorstvom Republiškega sekretariata 

za gospodarstvo so bili: 
Zavod  SR Slovenije za cene, Zavod SR 

Slovenije za rezerve in Luška kapitanija v 
Kopru. 

V sestavu Republiškega sekretariata za 
deluje bil Republiški inšpektorat dela. 

V sestavu Republiškega sekretariata za 
urbanizem je bil Republiški urbanistični in- 
špektorat. 

Pod nadzorstvom Republiškega sekretariata 
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•• u rb an i /cm je hila Geodetska uprava S K 
Slovenije. 

V sestavu Republiškega sekretariata /u 
zdravstvo in socialno varstvo je bil Republiški 
sanitarni inšpektorat. 

Republiški sekretariat za p ros veto in kulturo 
je opravljal strokovno in administrativno delo /a 
Komisijo SR Slovenije /a telesno kulturo in /a 
Pedagoški svet SR Slovenije. 

Republiški sekretariat za industrijo in obrt, 
Republiški sekretariat /a kmetijstvo in gozdar- 
stvo, Republiški sekretariat /a trgovino, Re- 
publiški sekretariat /a turizem, Republiški 
sekretariat za promet, Republiški sekretariat 
za šolstvo, Republiški sekretariat za kulturo in 
pros ve to, Republiški sekretariat za raziskoval- 
no delo in visoko šolstvo, Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo, Republiški sekretariat za 
socialno varstvo. Republiški sekretariat za pra- 
vosodno upravo, Republiški sekretariat za pro- 
račun in občo upravo in Republiški sekretariat 
za splošne gospodarske zadeve so bili odprav- 
ljeni in so prenehali delo dne 30. aprila 1965, 

S te in dnem so začeli delo republiški sekre- 
tariati, določeni s te in zakonom, ki do prevzeli 
od republiških sekretariatov iz prejšnjega 
odstavka zadeve, za katere so bili pristojni po 
tem zakonu. 

Zadeve Republiškega sekretariata za sploš- 
ne gospodarske zadeve so prevzeli: Zavod SR 
Slovenije za planiranje, Republiški sekretariat 
/a gospodarstvo in Republiški sekretariat za 
finance, vsak v okviru svojega delovnega pod- 
ročja po določbah lega zakona. 

Republiški sekretariat za zakonodajo in 
organizacijo ter Republiški sekretariat za in- 
formacije sta prenehala delovati kot samostojna 
republiška upravna organa in sla nadaljevala /. 
delom kot posebna sekretariata v IS: 

Pooblastila Republiškega sekretariata za 
zakonodajo in organizacijo za izvajanje 
zakona o imenih naselij». (Ur.I. SRS 10/48/50) 
so se prenesla na Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in občo upravo. 

Zavod SR Slovenije za rezerve, ki je hi I 
dotlej samostojen zavod, je nadaljeval delo kol 
upravni organ z imenom Zavod SR Slovenije za 
rezerve in je bil pravna oseba. 

Luška kapitanija v Kopru, ki je bila dotlej 
teritorialni organ Republiškega sekretariata za 
promet, je nadaljevala delo kot samostojen re- 
publiški upravni organ. 

Republiški sekretariat za urbanizem, sta- 
novanjsko izgradnjo in komunalne zadeve se 
je preimenoval v Republiški sekretariat za 
urbanizem. 

Zavod SRS za gospodarsko planiranje sc je 
preimenoval v Zavod SR S le» ve nije za plani- 
ra nje. 

Delavci Komisije SRS za telesno kulturo so 
šli obenem z ustreznimi finančnimi in material- 
nimi sredstvi komisije v Republiški sekretariat 

za p ros vcti> in kulturo. 
Z Zakonom42 sla bila z dne 22. 4. urejena 

zdravstveno varstvo občanov in organizacija 
zdravstvene službe v SRS. 

Zakon o visokem Šolstvu v SR Sloveniji 
pa je določal, da so visokošolski zavodi v SRS 
laku I tete, visoke šole, umetniške akademije in 
višje šole. Troje ali več fakultet sc je lahko 
združilo v univerzo. 

Upraviteljske pravice in ohvcznosli v Slo- 
venskem na rod nein gledališču44 in Slovenski 
niharmoiiiji,45 ki jih je do tedaj izvrševala 
skupščina okraja Ljubljana je prevzela SR Slo- 
venija. Zadeve v zvezi z ustanoviteljskimi pra- 
vicami in dolžnostmi je opravljala Skupščina 
SRS . 

Dne 3. 6. je bila z Odlokom46 odpravljena 
Republiška komisije za vpis ljudskega posojila 
za obnovo in izgradnjo Skopju. 

Odpravljena je hila tudi Komisije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za delovni čsis.47 

Delovali je prenehala ludi Skupnosti podjetij 
SR Slovenije za promet z žitom.4il 

Dne 23. 6. je bil sprejel Zakon o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organili 
v SR S lo ve ni j i,4y ki je določal pravice in dolž- 
nosti delovnih ljudi v upravnih organih, izvrše- 
vanje njihovih samoupravnih pravic, strokovno 
izobrazbo, pravice in dolžnosti pri opravljanju 
službe, disciplinsko odgovornost... 

Zakon o organizaciji in delu Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije• pa je določal, da IS sestavljajo pred- 
sednik, en ali več podpredsednikov in najmanj 
sedem članov, ki jih izvoli Republiški zbor 
Skupščine SRS izmed članov skupščine. Za 
opravljanje določenih strokovnih in drugih zadev 
za Skupščino SRS in IS sla hila v Izvršnem svetu 
Sekretariat za zakonodajo i u Sekretariat za 
informacije. 

Z Zakonom1" pa je hila odpravljena Repub- 
liška komisija za ugotovitev pokojninske dobe 
kol repuhliški upravni organ pod nadzorstvom 
Republiškega sekretariata za delo. 

Z Odločbo52 je bila dne 30. 6. odpravljena 
Kicktrogospodarska skupnost Slovenije, ob- 
veznosti dobave električne energije so se pre- 
nesle na naslednike: distribucijska podjetja 
Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Ljub- 
ljana. Elektro Nova Gorica... 

42   Ur.l .SUS. 14/149/65. 
4•   Url SRS, 14/152/65. 
44   Ur.l SUS. 14/154/65. 
4S   Ur.l SUS, 14/155/65. 
4,1   Ur.l SUS. 1•/20•/65. 
41   Ur.l .SUS, IX/210/65. 
4ti   Url .SUS, IX/211/65. 
4y   Ur.l .SUS, 20/2IX/65. 
s"   Ur.l .SUS. 20/21 •/65. 
sl   Url . SUS. 20/222/65. 
-S1   Ur.I .SUS, 21/249/65. 
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Dne 4. II. so nastale nekatere spremembe v 
/¡i ••• • o gozdovih53 in Zakonu • cesi nein 
sklsidu SR Slovenije.54 

/¡ikon o Z« vod • /a šolstvo SR Slovenije55 

¡• določal, tla je omejeni /avod nastal s spojitvijo 
Zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda za 
strokovno izobraževanje. 

Dne II. 11. so biii z zakonom odpravljeni: 
Sklad SR Slovenije za pospeševanje kmetij- 
stva,5'' Sklad SR Slovenije za negospodarske 
investicije47 in Sklad SR Slovenije za socialne 
zadeve.58 

Ustanovljen pa je bil Republiški Štab za 
varstvo pred el einen tami m i in drugimi hudi- 
mi nesrečami ,5y kol komisija Izvršnega sveta. 

Z Zakonom60 je bil dne 29. 12. odpravljen 
Sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskili 
hiš. 

Z Odlokom61 so bila v Sloveniji z dne 31. 12. 
določena ta gozdnogospodarska območju: Tol- 
min, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, 
Novo mesto, Brcžiec, Celje, Nazarje, Slovenj 
Gradec, Maribor, Murska Sobota 1er Kraško ob- 
močje. 

SPREMEMBE V LËTU 1966 

Z Odločbo62 je dne 9. 6. prenehal delo Zavod 
SRS za zaposlovanje delavcev, obenem pa je bil 
s Sklepom63 ustanovljen Republiški zavod za 
zaposlovanje. 

Dne 4. 8. je bila ustanovljena Komisije za 
reševanje aktualnih organizacijskih in sistem- 
skih vprašanj v organih za notranje zadeve v 
SR Sloveniji64 kot začasna komisija z nalogo, da 
proučuje vprašanja obsega, vsebine, sistema in 
metod dela službe državne varnosti in drugih 
služb organov za notranje zadeve SRS. 

Dne 15. 9. pa je bila ustanovljena Komisija 
za vprašanja zaposlitve delavcev služb orga- 
nov za notranje zadeve/'5 

Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije 
seje dne 10. II. preoblikoval v Zavod za vodno 
gosodsirslvo SRS kol republiški upravni organ.66 

SPREMEMBE V LETU 196? 

Dne 24. 2. je bil dopolnjen Zakon o skladu 

Sí Ur.l sns 30/•••/65 
54 Url sus 30/310765 
55 Ur.l SRS 30/31 1/65 
56 Ur.l SRS. Í1 /327/fi5 
• Ur.l SRS 31/328/65 
ÍX Ur.l SRS. 31/329/65 
-MJ Url SRS, 31/333/65 
'»HI Ur.l SRS, •375/65 
hI Ur.l SRS. 37/392/65 
62 Ur.l SRS. 18/106/66 
6.1 Ur.l SRS. I8/I0X/66 
(vi Ur.l SRS, 26/154/66 
65 Ur.l SRS, 2lJ/160/66. 
(ih Ur.l SRS, 36/17W66. 

Sli Slovenije za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti/'7 

Z Odlokom6!i je bila dne 30. 3. ustanovljena 
Komisija za državno varnost. 

Ustanovljena je bila Komisija za proučitev 
predloga o spremembi ustave Socialistične 
republike Slovenije/'9 

Odpravljena je bila tudi Komisija Izvršnega 
sveta za reševanje aktualnih organizacijskih 
in sistemskih vprašanj v organih za notranje 
zadeve v SR Sloveniji.'" 

Dne 6. 4. je bil sprejet Zakon o notranjih 
zadevah.71 

Z Odlokom o razglasitvi ustavnih aman d 
majev72 z dne 22. 4. so bili sprejeli nekateri 
amandmaji na ustavo iz leta 1963. 

Z Zakonom73 je bila odpravljena Republiška 
komisija z» ugotovitev pokojninske dobe. 

Zakon o srednjem šolstvu74 z dne 8. 5. je 
urejal vzgojo in izobraževanje mladine in od- 
raslih v srednjih šolah in v domovih za učence 
teh šol. 

Dne 30. 6. je bil ustanovljen Republiški 
zdravstveni center.75 

Z Ukazom76 pa bila odpravljena Skupnost 
cestnih podjetij v SR Sloveniji. 

Z Odlokom77 je bila dne 13. 7. odpravljena 
Komisija za sprejem izseljence v-po vratni ko v, 
razrešeni so bili tudi predsednik in člani. 

Z Odlokom7" je bi] dne 27. 7. odpravljen 
Republiški štab za varstvo pred elemen- 
tarni mi in drugimi nesreča mi. Sočasno pa je 
bil z Odlokom79 ustanovljen Republiški štab za 
varstvo pred naravni mi in drugimi hudimi 
nesrečami. 

Z Odlokom1*" je bil dne 26. 10. ustanovljen 
Pravni svet Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije kol strokovno posvetovalni organ Iz- 
vršnega sveta. 

Dne 19. 12. je bil izdan tudi Poslovnik ome- 
njenega sveta,1" kije določal naloge sveta. 

SPREMEMBE V LETU 1968 

Z Odlokom*2 je bila dne 23. 5. odpravljena 

67 Ur.l SRS. 6/44/67. 
rix Ur.l SRS, 12/81/67. 
6• Ur.l SRS. I2/8W67. 
7(1 Ur.l SRS. 12/•5/67. 
71 Ur.l SRS, I3/W/67. 
72 Ur.l SRS. 16/1 M/67, 
73 Ur.l SRS. 16/125/67. 
74 Ur.l SRS. 18/1••/67. 
75 Url SUS, 26/216/67. 
70 Ur.l SRS. 26/217/67 
77 Ur.l SUS. 28/227/67. 
78 Ur.l .SRS, 30/246/67. 
7• Ur.l SRS. 30/247/67. 
80 Ur.l SRS. 35/2X6/67. 
XI Ur.l SRS. 40/323/67. 
X2 Url SRS. 18/136/68. 
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Komisija Izvršnega sveta za prošnje in pri- 
tožbe. 

Dne II. 7. pa je bila odpravljena ludi Ko- 
misija izvršnega svela za vprašanja bor••v 
nar od nous vobod i I ne bo rbe.1*-1 

Z Zakonom84 z dne 10. 10. seje Visoka šola 
z:i politične vede preoblikovala v Visoko šolo 
/a sociologijo, politične vede in novinarstvo v 
Ljubljani. 

SPREMEMBA V LETU 1969 

Z Ukazom1*5 je bila dne 27. 7. odpravljena 
Komisija SR Slovenije za telesno kulturo. Na- 
loge, dolžnosti in pravice odpravljene komisije je 
prevzel Republiški sekretariat za pros velo in 
kulturo. 

SPREMEMBE V LETU 1970 

Z Zakonom8'' z dne 18. 3. so se prenesle 
ustanoviteljske praviec nasproti Pedagoškemu 
inštitutu na Univerzo v Ljubljani (dotlej v pri- 
stojnosti države SRS). 

Zakon o Geodetski službi"7 z dne 17. 6. je 
določal naloge, pristojnosti in organizacijo ome- 
njene službe. 

Dne 23. 7. je prišlo do preoblikovanja Visoke 
šole za sociologijo, politične vede in novi- 
narstvo v fakulteto in do priključitve te fakultete 
Univerzi v Ljubljani.81* 

Z Zakonom89 je bila ustanovljena tudi Višja 
šola za organizacijo dela v Kranju. 

Odpravljen je bil tudi Pedagoški svet SR Slo- 
veni je,'-"' naloge je prevzel strokovni svet Zavo- 
du za šolstvo. 

Dne 30. 12. je bil pri Zavodu za statistiko 
uveden centralni register stalnega prebivalstva v 
SR Sloveniji.''1 

REORGANIZACIJE 
LETU 1971 

IN   SPREMEMBE    V 

Z Zakonom'-'2 so se ustanoviteljske pravice 
SR Slovenije nasproti Kemijskemu inštitutu 
"Boris Kidrič" v Ljubljani dne 7. 4. prenesle 
na konzorcij slovenske kemijske in sorodne 
industrije oziroma podjetja: Color. Krka, Lek, 
Salonit, Sava, Tok in Helios. S prenosom sla 
soglašala ludi ostala soustanovitelja. Univerza v 
Ljubljani in SAZU. 

83   Url .SRS, 25/1 •••. 
*4   Url SRS. 32/236••. 
85   Url SRS. 24/204/69. 
*"   Ur.l SRS, 9/42/7(1. 
14'   Ur.l SRS, 21/126/70. 
X8   Ur.l SRS, 26/151/7(1. 
W   Ur.l SRS. 26/IS2/70. 
*'   Ur.l SRS, 29/153/70. 
91   Ur.l SRS, 26/152/711. 
92   Ur.l SRS. 12/50/71- 

Dne 10. 11. je bil sprejel Zakon o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti.1'1 

Z Zakonom'-'4 je bil dne 8. 12. ustanovljen Re- 
publiški sekretariat za kmetijstvo in gozd a r- 
stvo. 

V sestavu republiškega sekretariata so bili: 
•republiški kmetijski inšpektorat, 
-republiški gozdarski inšpektorat, 
-republiška veterinarska uprava. 
Dopolnitev poslovnika o delu Izvršnega svela 

Skupščine SR Slovenije95 z dne 22. 12. je do- 
ločala, da se v Poslovnik o delu IS (Ur.l. SRS 
22/63) vnese poglavje VIII. Predstavniki SR Slo- 
venije v medrepubliških kom i tej i b z določba- 
mi: 

IS delegira po enega predstavnika SRS in 
njegovega namestnika v medrepubliške komiteje, 
ki jih v sporazumu z izvršnimi sveti republik in 
avtonomnih pokrajin ustanovi Zvezni izvršni 
svet, in sicer v: 

- medrepubliški komite zu razvojno poli- 
tiko, 

- medrepubliški komite za področje zuna- 
njetrgovinskega in deviznega sistema, 

- medrepubliški komite zu področje trga, 
- medrepubliški komite za področje mone- 

tarnega sistema, 
- medrepubliški komite za lïnan••. 
Z Odlokom'"' so bili dne 30. 12. razglašeni 

ustavni amandmaji XXV do LIH, ki jih je spre- 
jela Skupščina SRS. 

REORGANIZACIJE 
LETU 1972 

IN   SPREMEMBE   V 

Z Odločbo97 je bil dne 28. 1. ustanovljen 
Muzej arhitekture v Ljubljani. 

Zakon91* z dne 19. 4. je določal, da repub- 
liško upravo Socialistične republike Slovenije 
sestavljajo tile republiški sekretariati, zavodi, 
uprave, inšpektorati in komisije: 

Republiški sekretariat za gospodarstvo; v 
njegovem sestavu so bili: 

-Republiški gradbeni inšpektorat, 
-Republiški rudarski inšpektorat, 
•Republiški elektroenergetski inšpektorat, 
-Republiški inšpektorat parnih kotlov, 
•Republiški prometni inšpektorat, 
-Republiški tržni inšpektorat, 
pod njegovim nadzorstvom so bili: 
-Zavod SRS za cene, 
-Zavod SRS za rezerve, 
-Luška kapitanija v Kopru, 
Republiški   sekretariat   za   kmetijstvo   in 

gozdarstvo; v njegovem sestavu so bili: 

"   Ur.l .SRS. 42/245/71. 
M   Url SRS. 46/256/71. 
w   Url SK.S.4K/2XJ/7J. 
*'   Ur.l SRS. 51/286/71. 
1)1   Ur.l SRS, 3/47/72. 
%   Url SRS, 16/166/72. 
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-Republiški kmetijski inšpektorat, 
-Republiški gozdarski inšpektorat, 
-Republiška veterinarska uprava; 
Republiški sekretariat /• • nance; v 

njegovem sestavu je bila: 
-Republiška davčna uprava; 
Republiški sekretariat za delo; v njegovem 

sestavu je bil: 
•Republiški inšpektorat dela; 
Republiški sekretariat za urbanizem; v 

njegovem sestavu so bili: 
-Uprava za varstvo okolja, 
-Republiški urban ist ičui inšpektorat, 
-Republiški vodnogospodarski inšpektorat; 
pod njegovim nadzorstvom pa so bili: 
-Geodetska uprava SR Slovenije, 
-Zavod SR Slovenije za regionalno prostor- 

sko planiranje, 
-Zavod SR Slovenije za vodno gospodar- 

stvo, 
-Hidrometeorološki zavod SR Slovenije; 
Republiški sekretariat za zdravstvo in so- 

cialno varstvo; v njegovem sestavu je bil: 
-Republiški sanitarni inšpektorat; 
Republiški sekretariat za prosvelo in kul- 

turo; pod njegovim nadzorstvom je bil: 
-Zavod SR Slovenije za šolstvo; 
Republiški sekretariat za notranje zadeve; 
Republiški sekretariat za narodno obram- 

bo; 
Republiški sekretariat za pravosodje in 

občo upravo; 
Zavod SR Slovenije za planiranje; 
Zavod SR Slovenije za statistiko; 
Zavod SR Slovenije za med narod no teh- 

nično sodelovanje; 
Komisija SR Slovenije za verska vpra- 

šanja. 
Zakon o organizaciji republiške uprave SR 

Slovenije99 (prečiščeno besedilo) z dne 9. 6. je 
potrdil predhodni zakon 1er določil, da se nekaj 
starih veljavnih predpisov (zakonov, odločb, 
uredb) odpravi. 

Z Odlokom100 z dne 16. 11. je bil sprejet 
odstop predsednika IS Staneta Kavčiča in s tem 
celotnega Izvršnega svela. 

Z Odlokom o izvolitvi predsednika in čla- 
nov izvršnega sveta skupščine Socialistične 
republike Slovenije101 z dne 5. 12. je bil za 
predsednika IS izvoljen Andrej Marine. 

Z Odlokom o Komiteju izvršnega svete za 
ekonomske odnose s tujino tur o organizaciji 
in delu njegovega sekretariata103 z dne 26. 9. 
so bile določene naloge omenjenega komiteja. 

ZUSAMMENFASSUNG 

VERWALTUNGSORGANE DBR REPUBLIK 1963-1974 

Die Annulline der Verfassung von 1963 Kiel Ile cinc 
Synthese von theoretischen Lösungen und praktischen 
Ergebnissen in der Entwicklung der Selbst Verwaltung seit 
1950 dar. Für den genannten Zeitabschnitt kann behauptet 
werden, diili er im Hinblick auf die Veränderungen, die 
Zuständigkeit der Verwaltungsorgane der Republik be- 
treffend, ziemlich unstabil war. dennoch viel stabiler als die 
erste Nach kri egsperiode. Die Politik bzw. die Partei übte 
mindestens im ersten Abschnitt des behandelten Zeitraums 
nach wie vor entscheidenden liin fluii aus. 

SUMMARY 

Till-    ADMINISTRATION AL    AGENCIES    OF    TUE 
REPUBLICS FROM 1963 TO 1974 

The adoption of the 1963 Constitution represented the 
synthesis of theoretical solutions and practical results 
achieved in the development of self-management system 
from 1950 onwards. The entire period is characterised by 
great instability in [tic jurisdictions of adminislrational 
agencies of the republics, although at the same time we can 
observe a much more stabile situation as in the first post- 
war period. At least in the Unsi part of the period, the 
politics i.e. the Com muni si Party still exerted a profound 
influence on administration. 

SPREM KM •I V LETU 1973 

Zakon o dopolnitvah zakona o izvršnem svetu 
skupščine SR Slovenije102 z dne 5. 7. je določal, 
da ima Izvršni svet Komite za ekonomske 
odnose s tujino. 

w 
lt)0 

Ur.l. SUS. 2.V214/72. 
Ur. I.SRS, 47/362/72. 

1(11 Ur.l.SKS,5H/3XO/72. 
102 Ur.l. SRS. 23/202/73. 1(13 Ur.l. SRS. 32/2••/73. 
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Javnopravni - zascbnopravni interesi v arhivu 
NATALIJA CIAŽAR 

Ko je slovenska arhivista široka pripravljala 
svoj Zakon o arhivskem gradivu in arhivih1 in •• 
je danes postavljena pred i/vaj a nje le-tega, se 
srečuje s pojmi javnega in /.asehnega. aktualnih 
tudi v stališčih ameriških arhivskih kolegov. V 
tem sestavku bom skušala odgovorili na vpra- 
šanje, ali so arhivi organizacijsko, strukturno in 
kadrovsko razvojno usmerjeni v izpolnjevanje 
sodobnih zahtev vsestranske obveščenosti druž- 
be, ob upoštevanju javnega mnenja 1er ščitenja 
interesov javnega in zasebnega. 

Arhivi posegajo na področje javnega in za- 
sebnega z vsem arhivskim gradivom, ki ga 
hranimo, z njegovo javno uporabo, pa tudi s 
postopki nenehnega prevzemanja arhivskega gra- 
diva v arhiv; ta ima lahko javni ali zasebni 
vsebinski pomen. Arhive poleg arhivskega zako- 
na in Zakona o splošnem upravnem postopku2 

zavezujejo tudi ustavna določila, predvsem 21. 
člen Ustave RS, ki določa varstvo človekove 
osebnosti in dostojanstva, kar pomeni tudi var- 
stvo intimnega in zasebnega področja posamez- 
nika, ter 35. člen, ki določa varstvo pravie 
zasebnosti in osebnostnih pravic.3 Ti členi Usta- 
ve obvezujejo tudi državne organe, v katerih 
človek postane objekt državnega ravnanja in ne 
več enakopraven subjekt. Z Ustavo mora družba 
posamezniku ponuditi okolje, ki zagotavlja nedo- 
takljivost njegove zasebnosti (stanovanja, pisem, 
osebnih podatkov...).4 Z ustavnim členom, ki 
določa svobodo izražanja (39. člen), pa ima "... 
vsakdo pravico dobiti informacijo javnega zna- 
čaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni 
interes, razen v primerih, ki jih določa zakon".5 

Vrednost arhivskega gradiva pred prevzemom 
v arhiv lahko opredelimo glede na informacijo, 
ki jo prinaša hodisi z vsebino bodisi z zunanjo 
ohí i ko. 

"Produkcijo" dokumentarnega gradiva v usta- 
novah lahko razdelimo v tri kategorije, glede na 
vsebino, ki jo odraža, in glede na količino neke 
vrste gradiva. Nastanek arhivskega gradiva v 
ustanovah bi lahko ponazorili z piramidalno 
obliko:6 

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih Ur.l. RS. Št, 20/97. 
Zakuri ii splošnem upravnem postopku Ur.l. SFRJ. št. 47/Ko. 
Ustava Republike Slovenije. Ur.l. Si, 3.VJ1. 
Jane/ Šinkovce,  Uporaba arhivskega gradiva  in varovanje 
zasebnosti 1er osebnih podatkov. ARHIVI; XX, 1-2, 1997. sir. 
29-3X, o leni ludi: N. Gla?ar, Semini r o pravnih vprašanjih pri 
arhivskem delu, ARHIVI; XX, 1-2, 1997. 
Ustava Republike Slovenije. Ur.l. Št, .•1. 
Truily II. Pcllcrson, predavanje CF.U liudimpcšta, SUN eour.se 
1997: Modera arhehives Appraisal Methodology and Records 
Management Tech niques lor Electronic Records. 

"Policy, Program, Housekeeping", to naj bi 
pomenilo: "Policy" - dokumentarno gradivo, te- 
melj politike delovanja organa; "Program" - do- 
kumentarno gradivo, izvajanje programskih kon- 
ceptov; "Housekeeping" - dokumentarno gradivo 
operativnega delovanja organa - finance. Ob 
upoštevanju piramidalne oblike to pomeni, da je 
količinsko najmanjša, vendar vsebinsko najpo- 
membnejša prva kategorija gradiva. Kategorija 
"Policy" ima skoraj v celoti značilnosti arhiv- 
skega gradiva. Druga kategorija "Program" je 
količinsko nekoliko obsežnejša, vendar ima še 
vedno velik odstotek arhivskega gradiva. 

Tretja kategorija "Housekeeping" je najob- 
sežnejša kategorija dokumentarnega gradiva, 
vendar pa ima vsebinsko najmanj pomemben 
značaj, saj je v tej kategoriji najmanj arhivskega 
gradiva. 

Z valorizacijo določamo: 
- primarno vrednost (administrativno, fiskal- 

no, legalno), 
- sekundarno vrednost (dokazno, informativ- 

no in celovito vrednost originala).7 

Z valorizacijo moramo pokrivali tudi vse 
potrehe ustvarjalca gradiva ter potrebe drugih 
organov in ustanov. Tu lahko naletimo na ar- 
hivsko etično načelo hrambe kompleti ranega ar- 
hivskega gradiva,1* ker uničenje določenih delov 
arhivskega gradiva s strani ustvarjalca lahko 
pomeni tudi namerno selekcijo; enako velja za 
namerno ali nenamerno "neustvarjanje" določene 
dokumentacije  neke dejavnosti   organa.9 Zato 

T. R. Schcllonbcrg: "The apparisal of modern public records", 
Huld ins of the National archives of the United stales. No 8, 

oktober. 1956. 
Code of Ethics, International Council on Archives, Bcnijing, 
.september 199ft, I.fien. 
Michel Miller, National archives and Records Administration, 
Washington IX C, predavanje CEU Hudinipcšla, SUN course 

1997. 
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lahko govorimo tudi o potrebi po tem, da so 
kriteriji za valorizacijo arhivskega gradiva odprli 
za javnost. Lahko govorimo celo o tem, da naj bi 
odbrano arhivsko gradivo ustanov v celoti po- 
krivalo "javni interes", dalo naj bi vpogled v 
delovanje organa na njegovem javnem področju. 
Obstoj arhivskega gradiva kol dokaz neke 
dejavnosti ni absoluten, kajti "informacija ni 
dogodek sam, niti ni odnos med njima naravno 
dan. Vsakemu dogodku ne pripada informacija; 
vsaki informaciji "pripada" dogodek, vendar ni- 
sta identična"."1 

V globalni družbi lahko za arhiv v vlogi 
komunikalorja poudarim predvsem štiri ravni:" 

- institucionalna raven (ali organizacijska): 
vertikalna in horizontalna izmenjava arhivskih 
podatkov z državno upravnimi štruklu ram i in 
drugimi zasebno- in javnopravnimi osebami, 

- raven množičnega komuniciranja: uporaba 
informacij prek sredstev množičnega ohvcščanja, 

- katcgorialna raven: posebne interesne jav- 
nosti in socialne kategorije z uporabo informacij 
za uveljavljanje svojih interesov in potreb, 

- medosebna raven: izmenjava informacij 
osebnostne narave v neformalnih skupinah, npr. 
družinah: izdelava rodovnikov, osebni razisko- 
valni interesi. 

Področje jnvnosli in mesto arhivov v njej 

Če pogledam posamezne kategorije pojma 
javnosti,12 lahko vidim, da arhiv z množico 
podatkov raznovrstnih ustvarjalcev arhivskega 
gradiva v fondih posega na številna javna pod- 
ročja: 

I. Javnost kol socialna kategorija (kol druž- 
beni akter, subjekt v odnosu do nekega doga- 
janja): arhiv s hram ho nekaterih vrst podatkov 
lahko omogoči vpogled v način delovanja in 
odločanja javnopravnih oseh, v primeru držav- 
nega arhiva tudi državne administracije - kar 
hrez dvoma lahko pomeni podlago za vspo- 
staviicv nekega odnosa, stališča državljanov do 
izbranega obdobja v preteklosti ter izhajajoč iz 
preteklosti tudi do sedanjega dogajanja. Arhiv je 
z množico gradiva in informacij, ki jih hrani, 
odgovoren do družbenega subjekta. Vprašanje, ki 
se tu pojavlja, je: ali arhiv v procesu opravljanja 
svoje dejavnosti zadosti potrebam socialne 
kategorije oziroma izpolni njene interese. Arhiv 
namreč s posredovanjem informacij rešuje neka- 
tera odločilna vprašanja, ki zadevajo posamez- 
nika ali pa tudi več ljudi, neko generacijo ali 

širšo kategorijo ljudi.13 

Arhivi so do družbenga subjekta odgovorni 
tudi zaradi svoje cd in si ven • vloge, le-to je nam- 
reč mogoče izvajali samo v arhivski ustanovi in 
ne more biti prenesena na nobeno drugo usta- 
novo. 

II. Javno v pomenu posebnega značaja neke 
dejavnosti ali prostora (javno/zasebno) zasnova- 
no na konceptu "vlada od ljudi, za ljudi, z 
ljudmi" ("Go verne m en t of the people, for the 
people, by the people").14 

a) Javno v pomenu obče dostopno: (of the 
people - od ljudi). 

Arhiv kol sestavni del javne uprave mora 
zagotavljati dostopnost arhivskih fondov in zbirk 
za uporabo, ne samo za znanstveno-raziskovalne 
namene, pač pa v prvi vrsti za zagotavljanje 
upravnih potreb državnoupravni strukturi, pa ludi 
posameznikom oh izkazovanju njihovih zasebno- 
pravnih interesov. 

Zasebno področje ima v arhivu posebno 
mesto predvsem pri varstvu osebnih podatkov 
posameznikov, ki je predpisano z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov,ls tudi z arhivskim 
gradivom privatnega izvora. V tem primeru se 
arhiv oh prevzemu privatnega fonda ob vezuje za 
ohranjanje zapore in nedostopnost gradiva na 
podlagi pogodbe. Pojem zasehnosti je širši in 
zajema informacije privatne narave, ki pa imajo 
lahko ¡zbrani kriterij določanja zasebnosti, glede 
na izbrani subjekt: privatne individualne oseb- 
nosti, popu la me-medijske osebnosti, uradne jav- 
ne osebnosti.16 Kljub temu, da je pri nekaterih 
javnih osebnostih področje zasebnosti inanj va- 
rovano, je posredovanje določenih informacij 
upravičeno le, če gre za prevladovanje "javnega 
interesa".17 

Hkrati v arhivih poznamo pojem zasebnega 
arhivskega gradiva, ki je v zasehni lasti. Dolž- 
nosti zasebnih lastnikov arhivskega gradiva pa 
enako določa Zakon o arhivskem gradivu in 
arhivih. Med kategorije zasebnega arhivskega 
gradiva sodi tudi gradivo verskih skupnosti 1er 
gradivo pravnih oseb v privatnem scklorju na 
področju gospodarstva. 

Nasprotje od javnega in obče dostopnega je 
tudi kategorija gradiva javnopravnih oseb, ki ob 
svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti. Tu 

Slavko Sptichal: Mnozïcno komuniciranje med svohixln in 
iHltujilvijo, Ohzorja, Maribor, 19X1. str. 31. 
France Vreg: Oc mokra lično komun ¡tira nje, Oh/orja, Maribor, 
1990. str. .43-34. 

'' Posamc/nc kategorije pojaina javnosti pov/cmam po: prof. ilr. 
Slavko Splichal: Pomlad javnosti, JAVNOST, vol. I, 1994. št. 
I-2, str. M. 

13 

14 
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17 

Na primci", uradni podatki za dcnacionali/acijskc postopke in 
poda i ki za pridobi lev odškodnine vojnih oškodovanec v. 
Povzele hesede iz govora  Abrahama  l.inciilna:  "Thai this 
nal inn, under Cod. shall have a new birth ol" Freedom; and thai 
govcmmcnl ol" ihc people, by the people, and lor the people, 
shall not parish l'mm ine carih", Gettysburg Adicss (I •). 
Zakon o varsivu osebnih piulaIkov (Ur.I, KS. šl. •/•• in 

1•••). 
Trudy II. Peterson; Privacy anil freedom ol' in•••••liun, str. 
37. 
Jane/. .Šinkovce, Uporaha arhivskega gradiva in varovanje 
zasebnosti, ARMIVI; XX, 1-2, str. 29-39, 1997. 
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gre za varovanje poslovne skrivnosti ali državne 
tajnosti, ki je enako določena s strani ustvarjalca 
gradiva ob vnaprej določenih pogojih predaje 
arhivskega gradiva v arhiv. 

h) Javno v pomenu splošnega ali posebej 
državnega pomena: država kot javna oblast (for 
the people - za ljudi). 

"V klasičnem modelu liberalne meščanske 
javnosti predstavlja meja med državo in civilno 
družbo mejo med javnim (javna oblast, po- 
osebljeno v državi) in zasebni m področjem, ki ga 
sestavljata zasebno področje in javnost zasebnih 
ljudi".'« 

Odra/, institucionalizirane politične moči je 
kol trajni zapis nekega obdobja shranjen v do- 
kumentacijskem gradivu administrativnih orga- 
nov državne strukture. Reševanje skupnih občih 
interesov, vzpostavitev suverene države in njene 
javne oblasti so navzoči v dokaznem originalnem 
gradivu ne glede na obdobje zgodovinskega 
razvoja. 

Zc v civilni družbi govorimo o ločitvi med 
zasebnim in javnim področjem kot o ločnici med 
državo in civilno družbo, potem se kol nasprotje 
javnemu v spošnem ali posebej v državnem po- 
menu postavi zasebno - in ga v originalnem do- 
kumentacijskem gradivu najdemo kot dokaz 
dejavnosti, predvsem za ekonomsko pcxlrocjc in 
druge oblike medosebnih odnosov, ki so zunaj 
državnega nadzora. "V post indus t rij ski h družbah 
pa prihaja do bistvenega premika meje med 
javno in zasebno sfero oziroma državo in civilno 
družbo kot nasprotjem države in ekonomije".14 

c) Pomen javnega v pomenu ustvarjenega v 
javnosti: proizvod javnosti, kar se dogajaj a in 
nastane v javnosti (by the people - z ljudmi). 

Tudi tu lahko govorimo o dejavniku arhiva, 
saj arhivsko gradivo, ki je bilo ob svojem 
nastanku namenjeno javnosti (javne sodbe v 
sodnih postopkih, obvestila za javnost, objava 
določenih podatkov ...) nima nobenih omejitev 
uporabe, ne glede na to, kdo jih želi uporabili in 
za kakšne namene. Gradivo, ki ob svojem na- 
stanku ni bik) namenjeno javnosti, se lahko 
izjemoma uporablja v znanstvene namene s po- 
sebnimi dovoljenji. 

lil. Javnost kot področje družbenega življe- 
nja: načelo javnosti-publiciteic 

Tu je arhiv kot dejavnik navzoč ne samo s 
posredt) vanj cm arhivskega gradiva, ki se uporab- 
lja za znanstveno - raziskovalne projekte, ki se 
tudi objavljajo, pač pa ima kot posebna stroka 
tudi sam publicistično dejavnost (strokovne re- 
vije - Arhivi in Sodobni arhivi, publikacija za 
objavljanje ponatisnjenega originalnega arhiv- 
skega gradiva - Viri ter posamezne zgodovinske 

in arhivistične študije - kot projektno delo). 
Arhivske ustanove pa so navzoče tudi v javnem 
diskurzu o organizaciji in razvoju javne uprave. 

IV. Področje javnosti kot javno mnenje: 
Javno mnenje ne pomeni realno obstoječe 

enote in tudi ne skupine individualnih mnenj, pač 
pa lahko govorimo o množičnih mnenjih.20 

Odnos do arhivske dejavnosti je ovrednoten 
glede na delovanje arhivske stroke v posebnem 
položaju, v katerem imajo arhivi vmesni položaj 
med državno javnoupravno strukturo, katere se- 
stavni del so, in javnim zavodom - "public 
records", ki je ob svojem nastanku namenjen 
demokratičnemu vpogledu v delovanje državnih 
struktur, pa tudi drugih zasebnopravnih sub- 
jekov. Dostopnost posameznikov in organizacij 
do arhivskega gradiva šele omogoča nastanek 
javnega mnenja do te dejavnosti. To pomeni, da 
ob "nedostopnem" arhivu ni ustvarjenega mnenja 
niti do dejavnosti arhivov, niti do hranjenih 
fondov. Naj navedem misli prof. dr. Slavka 
Spliehala: "Kriterij javnosti je dostopnost: pro- 
storska, časovna, finančna, izobrazbena".21 

Posameznik v odnosu do javne informacije 

Naši arhivski kolegi v ZDA veliko govorijo o 
pomenu javnih arhivov ("public records") in nji- 
hovi temeljni vlogi ob ustanavljanji) le-te h. Na- 
menjeni so najširši javnosti, hkrati pa imajo 
možnost oblikovanja stališč do delujoče vlade v 
demokratičnem sistemu.22 Zavedajo se tudi pro 
blema pomanjkanja temeljne izobrazbe potenci- 
alnih in prihodnjih uporabnikov arhivov, ki je 
prvi pogoj kakršnega koli iskanja podatkov v 
arhivskih fondih. Poslavlja se vprašanje, na 
kakšen način zagotoviti dostopnost informacije 
tej vrsti populacije - z slikovnimi, računalniškimi 
prikazi in z dodatnimi storitvami čitalniških 
služb ipd.23 Trudy H. Peterson trdi, da se ne 
glede na nizko raven usposobljenosti uporab- 
nikov arhivskega gradiva v najširšem javnem po- 
menu (problem pisav, jezika, poznavanja uprav- 
nih struktur...) na drugi strani pojavlja vedno 
večja potreba po informacijah, ki se nahajajo v 
arhivih za uveljavljanje različnih zasebnopravnih 
interesov.24 

Naj se ustavim samo pri jezikovnih ovirah. Te 
se pojavijo, ko imata govorec (npr. zapis infor- 
macije) in poslušalec (npr. uporabnik) različne 

IX  Sla vliti Spi ¡cimi: Pomlad ja vnosti. JAVNOST, Vol. I, 1994. ki. 
1-2, sir. 13. 

|1J  Slavku Splk-Jhl: l'omini javnosti, JAVNOST, Vol, I, 1994. 5i. 
1-2. sir. 13. 

20  Slavko Spi ¡chai: Pomlad javnosti, JAVNOST, Vol. I, 1994, äl. 
1-2. sir. II. 
Slavko Splichal: Množično komuniciranje incd svobodo in 
odtujitvijo, sir. 93. 

22  Edward Weithin: "Archives and llic Challenges of Change" 
Ameritan Archivist. Vol 46. No 2. Spring 1983. 

2-   Trudy   H.    tVlcrson:   "Reading,   'Riling   and   Rilhmclic': 
Speculation on Change in  Research  Processes". American 
Archivisi. Vnl. 55, Summer 1992, str. 415-416. 

24 Prav lam. 
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zaloge jezikovnih znakov (strokovni jeziki, ste- 
reotipi, fraze, posebni jeziki).25 Vsiljuje se vpra- 
šanje, na kakšen način tej širši vrsti populacije 
zagotoviti pravico do javne informacije 1er upo- 
rabo Ic-lc v zasebnem ali širšem javnem interesu. 
Ali lahko sklepamo, da bo arhiv kol vrsta "banke 
podatkov" v informacijski družbi, tako kol 
nekateri mediji, imel omejeno dostopnost glede 
na izobrazbeno strukturo; v primeru uporabe 
podatkov o arhivu prek intérnela pa bo navzoča 
omejenost tudi zaradi finačnih zmožnosti posa- 
meznika. 

Za posameznika v širšem družbenem kon- 
tekstu pomeni informacija: "...sekundarni prene- 
seni pomen latinske besede informalio (izobraz- 
ba). V vsakdanji govorici govorimo o (nedo- 
stopni, (ne)koristni informaciji za odločanje. S 
temi atributi merimo na subjekte, ki obdelujejo 
ali uporabljajo informacijo".26 To pomeni, da bi 
za dosledno izvajanje funkcije javnosti arhivov 
morali posamezniku zagotoviti to, kar naj bi zanj 
informacija bila: "...uporabna vrednost za sub- 
jekt, to je s stopnjo povečanja vedenja in 
zmanjšanja negotovosti subjekta v procesu ob- 
vladovanja situacije v okolju".27 Za zagotavljanje 
lakih zahtev posameznika do arhiva to pomeni ne 
samo posredovanje, razumevanje in pravilno 
uporabo informacije, pač pa tudi svetovanje pri 
iskanju dodatnih informacij. 

Povsem drugačne spremembe na arhivskem 
področju v dobi informacijske družbe srečamo 
pri uporabi gradiva s strani "strokovne javnosti" 
(raziskovalci iz ustanov), kjer je že splošna 
praksa uvajanja kibernclične lahkosti do do- 
stopnih podatkov v drugih medijih.28 Medtem pa 
arhivi ostajamo v večini primerov na ravni 
tiskanih arhivskih pripomočkov za uporabo 
arhivskega gradiva, ki zahtevajo potrpežljivost. 
Možnost medijsko posredovanih celotnih doku- 
mentov je za nas nerealna a I temali va, kaj li v 
elektronskem okolju je težko zagotavljali origi- 
nalnost in avtentičnost dokumenta, ki naj bi imel 
dokazno v red nos t.2y Brez dokazane originalnosti 
pa dokazno vrednost izgubi - bodisi za ra- 
ziskovalne bodisi pravne namene. 

Dosiop arhivskega gradiva zajema dva pojma. 
V slovarju arhivske terminologije dostop (ac- 
cess) pomeni to: možnost razpolaganja z ar- 
hivskim gradivom za preučevanje, ki je rezultat 
lako zakonite odobritve, kol ludi obstoja pri- 

26 

27 

France V reg.; Demokratično komuniciranje. Oh/urja Maribor, 
19•1. Mr. 30. 
Slavko Splichal: Množično komuniciranje med svohodo in 
odtujitvijo, sir. 27. 
Prav tam. str. 2«. 

2li  Trudy    H.    Peterson:    "Reading,    Riling   and    Rühme lic'; 
Spéculation   on  Change  in   Research   Processes,  American 
Archivist, Vol. 55, Summer 1••2, sir. 417. 
Luciana Duranti in Heather Mat nail: The protection and Ihc 
integrity of electronic records: An overview of the UBC-MAS 
Research Project. 

pomočkov za uporabo ("the availability of 
records/archives for consultation as a resulI 
boulh of legal authorization and the existence of 
finding aids").30 

I z lega je razvidno, da je nedostopnost lahko 
ne samo normativen ukrep, pač pa tudi fizični 
pogoj obstoja gradiva in možnosti njegove 
uporabe. Prizadevanje za demokratizacijo dosto- 
pa do arhivskega gradiva zalo ne pomeni samo 
prizadevanj na zakonskih določbah glede uprav 
Ijanja z gradivom, pač pa pomeni ludi omogo- 
čanje izboljšave fizičnih okoliščin za uporabo 
gradiva, namenjenega javnosti, ali izboljšavo sla- 
bih razmer za dostop ("bad conditions of ac- 
cess")." Med fizične okoliščine javne uporabe 
gradiva v prvi vrsti prištevamo objavljanje pona- 
tisnjenih arhivskih virov s strokovnim komen- 
tarjem. Pri lem originali z avtentično dokazno 
vrednostjo ostajajo nedotaknjeni. 

Problem dostopa je z vidika subjekta kol 
raziskovalca lahko zelo različen, glede na vrsto 
raziskovalnega projekta. Kolikor se prednici 
raziskave nanaša na družbeno okolje, za katerega 
je potreben le družbeni dosiop ("social access") 
npr. delovno okolje v podjetjih, je lo odvisno od 
vsakokratne odločitve pristojnih "gatekeepers" 
(vratarjev), ki dogovore in postopke uporabljajo 
zalo, da bi lahko nadzorovali dej a vnos l i raz- 
iskovalcev. Kar pomeni, da je družbeni dosiop 
odvisen od vzpostavitve medosebnega zaupanja. 
Na drugi strani pa v liste vrste raziskavah, v 
katerih je potreben le fizični dostop, "gate- 
keepers" (vratarji) vedno skušajo zagotavljati 
brezosebno zaupanje ("impersonal trust ").í2 

Zgleden primer takega fizičnega dos lopa so ar- 
hivi. Arhivi zalo nedostopnost fondov urav- 
navajo z normativnimi ukrepi 1er podzakonskimi 
akli in pravilniki za uporabo arhivskega gradiva. 
Drugi način prisiljevanja glede dostopa pa je 
izpostavljanje raziskovalca neki vrsti nadzoro- 
vanja.33 V slovenski raziskovalni praksi v arhivih 
še nimamo primerov nadzora namembnosti 
uporabe podatkov ali njihovega ponarejanja. 

Varovanje osebnih podatkov, ki ga določa 
Zakon o varstvu osebnih podatkov34 predstavja v 
arhivski praksi relativno preprosti in vsakdanji 
postopek. Pri tem gre namreč le za varovanje 
uradnih evidenc, ki jih vodijo ali so jih vodili 
določeni državni administrativni organi (datumi 
roj s iva, izobraževanje, zdravstveni podatki...). 
Povsem nekaj drugega pa naj bi, predvsem v 
prihodnosti arhivov v informacijski družbi, pa 

311   Dictionary of Archival Terminology. Internaliimal Council on 
Archives, Handbook Scries Volume 7. K.G. Saur. I'ÍXX, str. 
M, 

• '   Memory of the world. Preserving our Documentary Heritage, 
UNESCO, maj 19%. 

32   Raymond M. Lcc: Doing research on sensitive topics, SAGE, 
l••. Sir. 123. 

3   Prav lam. str. 125. 
34  -,.,. Zakon o varstvu osehníh podatkov, Ur.l.RS. 51. X/'JO in |«••>1. 
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ludi že danes, pomenilo varovanje zasebnosti po- 
sameznika, za katero gre v veliki količini arhiv- 
skega gradiva.35 Hkrati gre za prepletenost pod- 
ročij javnega in zasebnega življenja v dokumen- 
tacijskem gradivu, ki je rezultat delovanja ustvar- 
jalca, npr. javnopravne osebe, že v samem pro- 
cesu naslajanja gradiva, preden je ta prišel v 
arhiv. 

Koncept privatnosti predvideva obstoj pod- 
ročja privatnih in področja javnih zadev. V dobro 
organizirani družbi naj bi le-la ščitila tako eno 
kol drugo s l'ero.•• 

Pojem javnosti seje uveljavil v politični filo- 
zofiji 18. stoletja, kot nasprotje zasebnosti ozi- 
roma posebnemu ali individualnemu pa sc je po- 
javil sredi 19. stoletja v Franciji. Odnos med jav- 
nim in zasebnim sc je skozi zgodovino spre- 
minjal in bil v medsebojni odvisnosti z razvojem 
sodobnih družb (z blagovno produkcijo in pred- 
stavniško demokracijo). S pojavom množičnh 
medijev je ta odnos doživel še največ spre- 
memb.37 

Primer spornega arhivskega gradiva /a jav- 
nost. Preiskovalni dosje umora senatorja 
Roberta F. Kcncdyja 

Arhivsko gradivo preiskovalnih dosjejev lega 
primera je zanimivo zato, ker je bilo glede na 
politično odmevnost dogodka precej zanimanja 
za njegovo dostopnost, hkrati pa je to posebna 
vrsla gradiva, ki po strokovni plati zahteva va- 
rovanje tajnosti podatkov. Avtorica članka Diane 
S. Nixon je la primer opisala s povsem stro- 
kovnega vidika, kot direktorica nacionalnega 
regionalnega arhiva (Regional Di rector-National 
Arch i ves-Paci fie Southwest Region).3" Dosjeji 
preiskovalnega postopka v treh sklopih: 

1. dosjeji FBI: originalno gradivo je še vedno 
v glavnem Slabu FBI.39 Precej kopij je za 
raziskovalec postalo dostopno po decembru 1984 
z uveljavitvijo federalnega Zakona o svobodi 
informiranja ("Freedom of information act"). 
Nekaj kopij je v dosjejih policije Los Ange lesa 
ter v dokaznem sodnijskem gradivu procesa 
"Sirhan", ki ga zdaj hrani Državni arhiv Kali- 
fornije (California Stale Archives). Kopije do- 
sjejev FBI, ki so poslale dostopne za ja vnosi, se 
nahajajo ludi v Arhivu o umoru Roberta F. 
Kenncdyja na Univerzi jugovzhodnega Mas- 
sachuscttsa 1er v Arhivu umorov in raziskoval- 

• s  Arhiv republike Slovenije hrani danes približno 20 lekotili km 
arhivskega gradivu. 
Trudy H. I'c Icrson: Privacy and freedom •• infoi mal ion, Mr, 
3fi. 

37  Slavko Split-hill: Pom lati ja vnosi i, JAVNOST, sir. 12. 
'      Diane S. Nixon: "Providing Access lo Controversa 1 Public 

Records: The Case ol" the Rol>crl K. Kennedy Assassina I ¡on 
Investigation Files. The Public Historian. Vol.  II, No 3. 
Suiniiicr 1••9 by the Regents «Tihe Uiiivcsity of California. 

W  V fasu objave članka lela I9H9. 

nem centru Washington D.C. (Robert F. Kenne- 
dy Assassination Archives al Southeastern M as- 
sac hu sell s Univcsily 1er v Assassination Archi- 
ves and Research Center, Washington D.C). 

2. dosjeji javnega tožilca za okrožje Los 
Angeles (The Los Angeles County Districi 
Attorney): lam je potekala vzporedna raziskava 
in gradivo se domnevno še vedno hrani na 
sedežu tega okrožja. 

3. dokazno gradivo sodnega procesa "Sirhan 
B. Sirhan", ki zajema dokazno gradivo Los 
Angeles Police Department in gradivo državnega 
tožilstva. V lelu 1982 sc je državno tožilstvo 
odločilo, da gradiva ne bo več potrebovalo. Tako 
se je ponudila možnost njegove začasne hrambe 
v National Archives - Pacific Southwest Region 
in Laguna Nigucl, California, dokler ne bi bilo 
le-to premeščeno v drug izbran repozilorij. Z 
dovoljenjem državnega tožilstva je omenjeni 
arhiv v letu 1984 odprl večino gradiva za jav- 
nost. 

Najbolj kontroverzno je bilo gradivo Policije 
Los Ange lesa (v nadaljevanju LAPD-Los Ange- 
Ics Police Department) in za njegovo odprtje so 
bile najmočnejše zahteve raziskovalcev in širše 
publicitete. Od leta 1968, natančno od 5. 6. 1968, 
ko se je zgodil uboj senatorja, do leta 1983 je 
preteklo 15 let in gradivo je bilo še vedno 
povsem zaprlo. V resnici pa se je ta zaprlosl 
zahtevala predvsem zaradi varovanja prič v 
sodnem postopku. Šele po njihovem zaslišanju 
lela 1984 je posebna komisija dovolila objavo 
10-tih mikrofilmskih zvitkov lega primera. Po- 
lice Commision je predlagala, da se poišče 
usirezna hramba originalnega gradiva, kajti niti 
omenjena komisija niti LAPD nista imela 
ustreznega osebja za strokovno ureditev gradiva, 
kar ¡c pogoj za javno uporabo. Poleg enajstih 
drugih u s la nov sta bila predlagana Mestni arhiv 
Los Angolesa 1er Državni arhiv Kalifornije (Los 
Angeles City Archives 1er California State 
Archives), predvsem zaradi ustreznih prostorskih 
zmogljivosti. Komisija župana Los Angeles a 
(Mayor's Committee) je z volitvijo izbrala Dr- 
žavni arhiv Kalifornije (California Stale Archi- 
ves). Po Zakoniku Vlade države Kalifornije 
(California Government Code) iz leta 1986 paje 
ludi tovrstno gradivo formalno pripadlo držav- 
nemu arhivu. Mayor's Committee, ki je deloval 
je od 12. 5 do 30. 10. 1986, ima ohranjene 
zapisnike zasedanj, dostopne za javnost, v 
Mestnem arhivu Los Angolesa (Los Angeles City 
Archives). 5. avgusta 1987 je gradivo prevzel 
Državni arhiv Kalifornije (California Stale Ar- 
chives). V osmih mesecih je potekala obdelava 
gradiva (papirnega fotografskega, vidcoposncl- 
kov, zvočni trakov). Ob lem je bilo ugotovljeno, 
da je večina gradiva laka, da bi razkritje le-tega 
pomenilo vdor v zasebnost ali pa bi celo 
kompromitiralo vlado. Kakršen koli postopek bi 
izbrali (zaprtje določenih serij gradiva ali stra- 
ni...), bi se arhiv izpostavil določenemu riziku 
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pravnih pritožb posameznikov. S posvetom s 
Pisarno generalnega državnega tožilca (Siale 
Attorney General's Office), je bila sprejela od- 
ločitev, da se zadrži pred uporabo gradivo, ki naj 
bi bilo tudi zakonsko pod zaporo. Vsi drugi 
tekstualni dokumenti so hi H m i krofi I mani in 
odprli za javnost. Toda celotna doba za odprtje 
gradiva je trajala devetnajst let in osem mesecev. 
Direktorica Diane S. Nixon si poslavlja vpra- 
šanje, zakaj je io trajalo tako dolgo. Sama navaja 
d van aj si razlogov, izmed katerih menim, so po 
mojem mnenju pomehnejši tile: 

- Državni arhiv Kalifornije (California Stale 
Archives) je polrehoval dovolj časa za strokovno 
obdelavo gradiva; 

- arhivsko gradivo preiskovalnih dosjejev je z 
arhivskim zakonom zavarovano pred odprtjem (v 
večini držav, op.N. GL); 

- LAPD ni imela zadovoljivega osebja in 
znanja za predhodno obdelavo gradiva (nedo- 
stopno gradivo je bilo treba šele evidentirati); 
primanjkovalo pa jim je tudi izkušenj glede tega, 
kaj je pomembno ohraniti za preučevanja; 

- takratni župan Los Angolesa g. Bradley v 
dogovorih ni vzpodbujal prezgodnjega odprtja 
dosjejev; 

- družina Kennedy je nasprotovala javnemu 
odprtju gradiva, v kar so vložili tudi svoj po- 
litični vpliv. 

Prikazani primer je sicer posebnost v poli- 
tičnem poudarku pomena dogodka, zato so odlo- 
čitve o hrambi omenjenega gradiva, njegovi ar- 
hivski obdelavi in odločitve o dostopnosti lc-lcga 
posebne in hkrati enkratne. Vendar se laki pri- 
meri ves čas pojavljajo in pomenijo organi- 
zacijski problem, hodisi glede količin obdelave 
gradiva, razpoložljivih prostorov, ali pa glede 
odgovornosti za njegovo hrambo in zaščito. 

Odločitve strokovnih ljudi so izhajale iz istih 
strokovnih odločitev kot pri vsakem drugem po- 
dobnem gradivu. Če primerjam slovenski Zakon 
o arhivskem gradivu in arhivih,4" le-la določa 
zaprtje javnega gradiva, ki vsebuje podatke o 
zasebnosti posameznika petinsedemdeset let po 
svojem nastanku ali dcscl let po s mrli osebe. 
Splošno pa za javno gradivo, ki ob nastanku ni 
bilo namenjeno javnosti - 41. člen - določa ne- 
dostopnost za tri dcscl lei z možnostjo izjemnega 
podaljšanja še do dvajset let. Tako lahko rečem, 
da je opisani primer "Dosjejev R.F.K." in ne- 
dostopnosti tega gard i va za tovrstno gradivo 
nekaj običajnega. Velikokrat pa podobni primeri 
.širšega političnega pomena za arhiv ne pomenijo 
le organizacijske naloge skupaj s finančnimi 
sredstvi, pač pa zahtevajo ludi visoko speciali- 
ziran kader - v tem primeru s področja obdelave 
arhivskega gradiva pravosodnih organov. Včasih 
je potrebna celo pravna izobrazba. 

Informacijske potrčite in smeri razvoja arhiv- 
skega poklica v prihodnosti 

Ob vedno večji produkciji dok umen la mega 
gradiva po 11. svetovni vojni se pred poklic 
arhivista poslavljajo ludi posehne naloge, kot je 
ugotavljanje informacijskih potreb v državni 
strukturi javnopravnih oseb 1er izpolnjevanje le- 
leh, V lem kontekstu pa je tudi postavljen pomen 
arhivske ustanove in njene dejavnosti vzporedno 
z drugimi državnimi ustanovami ter doseganje 
"svoje vrednosti" v državnem proračunu.41 V 
slovenski arhivski široki mogoče la vprašanja 
niso lako razvidna kol v ZDA, kjer je tlelo va nje 
vsakega organa vrednoteno "skozi dolar". Zato ¡c 
tudi pisec članka Informiranje Vlade o njenih 
arhivih ("Informing the Government Abouth lis 
Archives").'12 imel povsem praktičen pomen - 
kako arhivskim ustanovam zagotavljali finance, 
ki so brez dvoma prvi pogoj za izboljšanje 
slabega dostopa ("bad access") 1er dosledno 
izvajanje javne vloge arhivov. 

Zaradi obsežne dejavnosti različnih državno- 
ad ministrativi! i h organov (npr. Arhiv RS pre- 
vzema gradivo vseh ministrstev in organov v 
sestavi) je posvetovanje s strokovnjaki v kon- 
kretni dejavnosti nujno za uspešno ohranitev 
podatkov in ustrezno zaščito specifičnih podal 
kov prod uporabo lc-lch. Hkrati bomo s hitrim 
razvojem informacijske tehnologije prišli v 
položaj poslovanja z "elektron ski m arhivskim 
gradivom", ki bo ustvarjalcem omogočalo lažje 
poslovanje, za arhiviste pa bo predstavljalo pro- 
blem operiranja, zaradi valorizacijskih postopkov 
in njihove tehnične izvedbe. Tako se kaže 
potreba po dodatnih funkcionalnih znanjih, če 
homo želeli še naprej v skladu s svojo zako- 
nodajo kakovostno opravljali obojestransko 
vlogo arhivov - vlogo ses lavnega dela državne 
uprave, vlogo javnega zavoda, namenjenega jav- 
nosti. 

Prav tako bo v prihodnje več arhivistične 
pozornosti namenjeno vzpostavljanju ravnotežja 
med zagotavljanjem privatnosti - kol individu- 
alne pravice in omogočanjem čiin širšega do- 
stopa za uporabo gradiva. Svoboda raziskovanja 
in pravica do privatnosti sla dva nasprotujoča si 
koncepta, in vprašanje, ki se tu pojavlja, je, ali je 
arhiv dovolj pristojen za laka odločanja in ali ni 
mora In os l, ki se zahteva od arhivov, v hi si vu 
vprašanje vse družbe. Zato se pisec članka 
"Archives of the people, hy the people, for the 
people" (Arhivi o ljudeh, od ljudi, za ljudi) vpra- 
šuje, ali ne bi morala bili razprava o selekciji in 
dostopu arhivskega gradiva v demokratični druž- 
bi javna 1er predmet potrditve in nadzora javnosti 

Maynard J. lindi lord: "Informing the Govern meni Annulli its 
Archives". American Archivisi, Vol. 30. No 4, oktober l%7. 

40 Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, Ur.l. šl 20/41 42 
str. MS. 
I'rav lam. 
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("by ihc people").43 Meril za lake odločitve naj 
lore j ne bi poslavljala le arhivska ali pravna 
široka, kaj li, če ne moremo javno razpravljali o 
mora I ni li argumelih za zaprljc gradiva, polem 
lahko govorimo o "arhivih ne za ljudi, pač pa 
proli ljudem" ("arilives noi for the people, bill 
against the people").44 

Naj ob koncil navedem misel Erica Kc- 
lelaarja: "Arhivi niso le sredstvo vlade, niti niso 
samo viri za zgodovinske raziskave: doslop do 
javnih arhivov daje ljudem možnost za izvajanje 
njihovih pravic 1er za nadzor njihove vlade, 
njenih uspehov in neuspehov".45 

ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY 

ÖFFENTLICH RECHTLICHE     UND     PRIVATRECHT- 
LICIIlì INTERESSEN IM ARCHIV HEUTE 

LEGAL PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN THE 
ARCHIVES TODAY 

Im I3citr:ig wird der Begriff der Öffentlichkeit sowie die 
Stellung der Archive ini weiteren gesellschaftlichen Kontext 
definiert. Das Fun la ioni cren der Archive berührt sowohl die 
öffcntlichrcclitlichc als aneli die privalrcchtlichc Sphäre, 
wohei hei fachlichen Entscheidungen das "öffentliche 
ItUcrcssc" ausschlaggebend sein sollte. Die zwei ent- 
gegengesetzten Kon/cplc. die für moderne Gesellschaften 
charakteristisch sind, kommen auch heim Funktionieren der 
Archive zum Ausdruck: das Recht der Öffcntlichkeil auf 
Zugang zum Archivgul einerseits und der Schutz der 
Privatsphürc von Personen andererseits. Am Beispiel der 
Dossiers über den Mord an Senator Rohcri F. Kennedy 
1968 kommt die Problematik des noch heule politisch 
aktuellen Archivguis zum Ausdruck, und zwar im 
verstärkten Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu den 
einschlägigen Arch i vdok u meinen. Auf der anderen Seile 
war hei diesem Archivgui eine Sperre zura Zwecke des 
Schul/es von Einzelpersonen im Rechtsverfahren not- 
wendig. Der Fall Kennedy weist auch hin auf 
Organ i sationsprobl eine einer Archivansiall, die mil cincin 
politisch strittigen und quanti li v umfangreichen Archivgut 
konfrontiert isi. Bei der Herstellung eines Gleichgewichts 
im weiteren gesell schal'! liehen Kontcxi. und hei der 
Sicherung des öffentlichen Interesses könnten sich die 
Archive leiten lassen von der Devise "Archives of the 
people, hy ihc people, for the people". 

The article deals with (lie concept of public and the 
place of the archives in the society. The function of archives 
is concerned with puhlic and privale interests, and the 
guidelines for ihc professional decisions should be based on 
Ihc "puhlic interest". 

Modem societies arc characterised by iwo completely 
different concepts: on one side is the "idea of public 
accessibility" and one the oilier is ihc protection of privacy 
as Ihc legal righi. The example of the R.F.K. files - the 
murder of senator Robert F. Kennedy in 1968 - shows the 
problem of politically interesting archival material, for 
which the public .showed great interest for its accessibility. 
On the other side, however, it was necessary to make Ihis 
archival records inaccessible for the sake of proicciion of 
cenai it individuals in legal procedures. The example 
represents numerous organisational problems the archival 
institution had to face with when dealing with politically 
problem alie records and grcal quantity of them. The 
archives could make balance hclwccn Ih e .society and public 
interesi under Ihc slogan "Archives of Ihc people, by ihc 
people, for the people". 

Eric Kclcbiiir: Archives oí Ihc peuple, by the people, lor Ihc 
peuple.   Keynote   a<lrcss  al  the   Internalional   Symposium" 
Archives and Users in changing societies", Pretoria, 12. X. 
•2..•1•.4, 
Prav nini. 45   Eric Kclelaar: n.tl. str. I. 
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Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih 
na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devetnajstega 
stoletja 
SAŠA SERŠE 

Za obravnavano obdobje druge polovice 19. 
stoletja so značilne številne spremembe na 
«pravnem področju. Z reorganizacijo državne 
uprave, s februarskim patentom - 26. februarja 
1861 ' - je dobila habsburška monarhija tisto 
upravno strukturo, ki se je ohranila tja do raz- 
pada monarhije. Značilno za to obdobje je, da se 
je poleg državnega aparata, ki je upravljal dežele 
v imenu dunajske vlade in ministrstev, razvila še 
tako imenovana deželna avtonomija. Vzpored- 
nost centralno vodenih, državnih organov na eni 
in avtonomnih na drugi strani, se označuje kot 
dvolirni sistem. To je čas, ko so začeli na Dunaju 
delovati novo ustanovljena ministrstva2 in parla- 
ment, na deželni ravni namcstni.štva oziroma de- 
želne vlade3 ¡n na lokalni okraji. Deželne avto- 
nomne organe so predstavljali deželni zbori in 
odbori,4 ki so prevzeli po letu 1861 delo deželnih 
stanov na deželni ravni, lokalne avtonomne orga- 
ne na lokalni pa so predstavljale obči ne.s 

Žc z oktohrsko Ji pli umi (I SM)) su h i li le n;i splošno predvideni 
parlament in deželni zbori. 
Emu Unie k. Gradivu /a zgodovino Slovencev v Splošnem 
upravnem arhivu na Dunaju, Aiti ivi II 1/1-2, Ljubljana 19X0, 
••. 13. 
"Centralna uprava, ki je hila v Avstriji sprva organizirana 
kolegijsko, je lela 1848 doživela velike sprcinciiihc. Ustanovili 
so nnve ceni ral ne upravne organe • minisi rs! va • ministrstvo za 
zunanje zade ve in zadeve cesarske hiše, ministrstvu za no- 
tranje zadeve, pravosodno ministrstvo, trgovinsko minisirslvo. 
linam: nn ministr.slvo, vojno ministrstvo, minisi rslvo za uk in 
bogočasljc in ministrstvo za poljedelstvo in rudarstvo. Tu 
organizacijska struktura je doživela do propada avslro-ogrskc 
monarhije v letu 191K še sprcinciiihc. Većino teh fondov hrani 
danes Splošni upravni arhiv, delno tudi drugi arhivi: vojni, 
finančni, hišni, dvorni in državni.* Tudi ministrstva so pri 
odlaganju spisov uporabljala rcgistrjturnc načrte - več o tem v 
članku Eme Unick v Arhivih 111/1-2. 1980. 
Pcler Kibnikar, Arhivsko gradivo Namcslništva in Deželne 
vlade v Ljuhljani, Arhivi 11/1-2, Ljubljana 1979, sir. 32-36. 
Jelka Mclik. Kranjske deželne finance. Kronika 21/1973, sir. 
160-165: Deželno glavrslvo in deželni odhorniki na Kranj- 
skem 1861-1918, Zgodovinski časopis 28/1974, str. «5-93 
Skladi kranjskega deželnega premoženja, Kronika 24/1976, 
str. 165-171. 
Saša Scrše, Deželni zhor in odhor za Kranjsko, Arhivi X1/1-2, 
Ljubljana 1988, .str. 67-70; gradivu kranjskega deželnega od- 
hora in leto 191X. Arhivi X1II/1 -2. Ljubljana 1991), str. 95-100, 
Deželni zbor in <idbor za Kranjsko, Arhivi XVI/1-2, Ljubljana 
1993, str. 124-127. 
Lula lic/laj. Upravna ureditev Primorske s posebnim ozimni 
na (ihtine v letih 1814-1940, Arbivi 11/1-2. Ljubljana 1979, str. 
37-41; 

Državna linija je obsegala državni zbor (par- 
lament), ki je bil dvodomen; imel je senat in 
poslansko zbornico. Državni upravi je načel oval 
ministrski svet pod ministrskim predsednikom, 
njemu pa je bil na stopnji dežele podrejen de- 
želni predsednik ali (Gradec, Trst) cesarski na- 
mestnik, ki je načel oval deželni vladi oziroma 
namcslnišlvu. Na Štajerskem, Koroškem in 
Kranjskem so organi državne uprave obstajali za 
vsako deželo posebej. Na Primorskem je bilo 
skupno na mes t ni.št vo v Trstu za ozemlje treh 
avtonomnih enot: Goriške, Istre in samostojnega 
mesta Trsta. Na lokalni ravni so ponekod kot 
državni upravni organi še nekaj časa delovale 
kresije, sicer pa so kol najnižja stopnja državne 
uprave za območje upravnih (političnih) okrajev 
začela delovali okrajna glavarstva. 

V avtonomni liniji je bila najvišja stopnja 
dežela (Trst samostojno mesto - tržaški mestni 
svet je imel funkcijo deželnega zbora). Organi 
deželne samouprave so bili deželni zbori, njihovi 
izvršilni organi pa deželni odbori/' Kot nižja 
stopnja samouprave so se lahko organizirali tudi 
okraji,7 vendar je bilo to izvedeno le na Štajcr- 

Vanda liczek, Strokovna obdelava arhivskega gradiva (razvoj 
sistemov urejanja doku men lamcga gradiva, urejanje in popi- 
sovanje arhivskega gradiva v arhivih) - italijanski sistemi 1920 
-1945, Arhivi XV1/1-2, Ljubljana 1993. str. 59-73; 
Lilijana Vidrih-Lavrcnčič, Problematika strokovne ohdclavc 
arhivskega gradiva ohi in v ohdohju Avslro-Ogrske 1X50- 
1819. Arhivi XI1/1-2. Ljubljana 1989, str. 52-54; 
Jože Žonlar, Načrt preuredhc ohčin na Kranjskem v le lih 1868 
do 1X88, v: Grulenaucrjcv zhornik. Ljubljana 1996, str. 553- 
571. 
Kot nižja stopnja samouprave so se lahko organizirali ludi 
okraji, vendar je hilo to izvedeno Ic na Štajerskem, kjer so 
imeli okrajne zaslopc. Najnižja stopnja avtonomnih organov so 
hile povsod ohčinc. ki jih je vodil občinski zastop, sestavljen 
iz ohčinskega odhora in iz ohćinskcga prcdstojnišlva kot 
izvršilnega organa. 
V letu 1861 je Avstrija stopila v ustavno ohdohjc in dohila 
tisto upravno strukturo, ki se je z nekateri ini spreme mbaitii v 
le lu 1X67 ohdržala vse do propada monarhije v Iclu 1918. 
1'olcg državnih organov so na ravni dežele deloval i še avto- 
nomni organi, in sicer so hi I i nosilci deželne avtonomije de- 
želni zbori. Na njih je slonela deželna zakonodaja, vendar so 
hili od deželnih zhorov predlagani zakoni vezani na cesarjevo 
privolitev. Organizacijo in delo deželnega /bora in odhora za 
Kranjsko sla določala Deželni red /a vojvodino Kranjsko 
(RGH 1861/20, RGH 1873/40. in 41, LG» I90X/4) in Dc- 
žclnozborski volilni red za vojvodino Kranjsko (LGH IX9K/40, 
LG H 1908/15). 
Kol je bilo za upravne organe na državni in deželni ravni je 

. 
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skcin. Sicer pa so najnižjo lokalno upravno cnolo 
predstavljale ohcinc." 

Sistem poslovim ¡a s spisi pri upravnih ch- 
iusi ch - odlaganje spisov 

Spremembam na upravnem področju so 
sledile ludi .spremembe na področju poslovanja s 
spisi. Namen prispevka je spregovoriti o razvoju 
sistemov poslovanja, pravzaprav o načinu odla- 
ganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih 
na deželni in lokalni ravni v obdobju druge po- 
lovice devetnajstega stoletja, saj nam pri urejanju 
arhivskega gradiva pomaga prav predhodno 
dobro poznavanje strukture ustanov, zakonskih 
aktov in ne nazadnje tudi prvotna ureditev ozi ro- 

tini ¡ za upravne organe na lokalni ravni veljalo, da sc je na 
podlagi cesarskega sklepa / dne 26. junija 1X49 (ROB 
1X49/295) in uka/a mi ni •• va /• notranje /ade ve /. dne 23. 
avgusta 1X49 (RGB 1X49/375) i/vcdla sprememba poulične 
ureditve avstrijskih dežel. Novo ureditev je na Kranjskem 
¡/.vedla Poulična organizacijska komisija 23, decembra 1X49 
C fili 1X49/26). Na podlagi te uredbe so nova politična 
ohlaslvn začela delovali s I. januarjem 1X50. in sicer namest- 
il išlva. okraji, okrajne sodnijc in okrajni davčni uradi. Uprava 
in sodstvo •• bili na lokalni ravni /a kratek čas ločeni. Obe 
komisiji, tako politična kol komisija /a uvedbo okrajnih sodišč, 
sta delovali naprej in rc/.ultal njunega nadaljnjega dela Ma bila 
/akon 31. decembra 1X51 in ministrska uredba 19. januarja 
1X53 (RGB 1X53/10), ki sla urejevala upravo na lokalni ravni. 
Tako so namesto okrajnih glavarstev in okrajnih sodišč /ačeli 
delovati mešani okrajni uradi in komisiji sta prenehali de- 
lovati. Delo je začela nova komisija /a personalne /adeve 
mešanih okrajev, in .sicer je začela urejevati personalne /adeve 
uradnikov mešanih okrajnih uradov na podlagi cesarskega 
patenta 31. decembra 1X51. Ta komisija je bila sestavljena i/, 
svetnikov namestil ¡šiva in članov Višjega deželnega sodišču. 
Mešani okrajni uradi, ki so /.ačeli poslovati 30. oktobra 1X53, 
so obe veji oblasti /nova /družili, odpravljena je bila ločitev 
med upravo in sodstvom. Mešani okrajni uradi in komisija so 
delovali vse do leta IX6X (RGB IX6X/59). ko so bila ob- 
novljena okrajna glavarstva ¡n ko se je dokončno uveljavilo 
načelo deljive uprave od sodstva. 
Organi, ki so delovali od leta 1X50 dalje na lokalni ravni so 
bili okraji in občine. Zanje je značilno, da so kljub političnim 
spremembam delovali tudi po letu 191X. Podlago /a nastanek 
občin je dal provi/orični /.akon o občinah /. dne 17. marca 
1X49 (RGli 1X4X/I70). V leni /akonu se poslavlja načelo, da 
krajevna občina po pravilu nastane i/, samostojne katastrske ali 
davčne občine, s tem načelom dobi občina sklenjeno natančno 
razmejeno o/cniljc. Labko seje več katastrskih občin /družilo 
v eno - to je veljalo /lasti /a manjše. Provi/orično stanje glede 
občin je nastopilo leta 1X51 (31. marec 1X51) in je trajalo 
desetletje. l'o padcu absoluli/.nin gaje zamenjal zakon / dne 5. 
marca 1X62 (KGB IX62/1X) z. njim so bile določene načelne 
določbe glede organi /acije in delovanja občin. Na podlagi tega 
zakona pa so i/.Šli deželni občinski redi, ki so podrobno 
določali teritorialno tvorbo občin, občinsko zastopstvo, nji- 
hove pristojnosti in drugo. Ti so ¡/šli: /a Kranjsko 17. febru- 
arja 1X66 (LGB IX66/II.), za Slajcrsko |X. maja 1X64, /a Ko- 
roško 15. marca 1X64 (Prckmurjc dobi /akon o občinah leta 
1X66). Nad/orslvn nad občinami v avtonomnih zadevah je 
opravljal deželni odbor, v državnih upravnih zadevah pa 
državna uprava. 

ma odlaganje spisov, ki jih je ustvarjalec upo- 
rabljal pri svojem poslovanju. Strokovna obde- 
lava arhivskega gradiva je brez dvoma ena te- 
meljnih dejavnosti strokovnih delavcev v arhi- 
vih, dohri popisi in inventarji,9 ki so končni re- 
zultat le obdelave, pa lahko temeljijo le na 
dohrem poznavanju tedaj veljavnih regi stratum ih 
načrtov. 

Za obravnavano obdobje je značilno prav 
odlaganje spisov po reg ist ratu rnem načrtu. Ti so 
predstavljali poseben klasifikacijski sistem, po 
katerem so bili spisi arhivirani po vsebinskih kri- 
terijih. Klasifikacijski načrt oziroma registrai urni 
načrt je obsegal različno število glavnih vse- 
binskih skupin,"1 imenovanih regi stratum i fas- 
cikli. V okviru posameznega regi si ratu rnega fas- 
cikla pa so spise razvrščali še v podskupine, ki so 
predstavljale oziroma vsehovalc zadeve enake 
vsehinc. Torej so spise odlagali in arhivirali že 
v regi strni u ri po predpisanem načrtu, po vse- 
h ins ki h kriterijih, vsebinske sklope so vodili v 
okviru enega leta, znotraj zadeve v okviru leta pa 
so spise odlagali po delovodniških številkah. Tak 
način je bil pri nekaterih upravnih in avtonomnih 
organih ustaljen že prej, a sc je dokončno iz- 
oblikoval in uveljavil prav v obdobju po letu 
1850. Takrat je šel razvoj regi stratum ih načrtov 
v smeri poenotenja, vendar so se regi stratum i 
načrti kljub vsemu med schoj razlikovali.12 

V navodilih z dne 7. aprila 1850, ki so jih 
državni upravni organi namenili nižjim upravnim 
oblastem, je bilo vsem namcslništvom naročeno, 
naj bo pisarniško poslovanje kolikor mogoče 
preprosto. Namcslnišlvo na Kranjskem je že 27. 
decembra 1850 sporočilo vsem okrajnim gla- 
varstvom, da želi doseči bistveno olajšanje po- 
slovanja s tem, da pri namcslnišlvu in okrajnih 
glavarstvih vpelje enolen regi s traturni načrt in 
enake obrazec za poslovanje. In prav kmalu je 
Na mest niši vo v Ljubljani predpisalo zase in za 
okrajna glavarstva enoten regi si ratu m i načrt, 
lako imenovani Regi stratum i plan za namest- 
il išl vo in okrajna glavarstva na Kranjskem, tiskan 

Glede urejanja upravnih in avtonomnih organov na ravni 
dežele pa Žal inorami) ugotoviti kol sino že tolikokrat, da so 
ra/cn Kranjske imele vse druge dežele, ki sodijo danes v 
Slovenijo, svoj sedež (deželno in avtonomno upravo) zunaj 
ozemlja današnje Slovenije, /ato na urejanje gradiva v arhivih 
v zamejstvu ne moremo vplivati. Arhivsko gradivu kranjskih 
upravnih in avtonomnih deželnih organov - Deželna vlada v 
Ljubljani 1er Deželni zbor in odbor za Kranjsko - sta že urejena 
in popisana ter opremljena s bisloriali. /a deželno vlado pa je 
bila izdelana slovenska kartoteka pred letom 1970. 

' Deželna vlada, zbor in odbor, predsedstvo, različne komisije 
(za zemljiško odvezo, odkup in uravnavo zemljiških bremen), 
.sveti (šolski sveti). 
Te podskupine zarad i prcnbscžnosli v prispevku ne bodo 
obravnavane. 
Jože Žonlar. Ra/.voj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih 
oblasteh do reforme pisarniškega poslovanja leta 1956, Arhivi 
XVI/I-2, Ljubljana 1993, sir. 36. 

II 
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leta 1851 v Ljubljani.'^ Po lem načrtu seje rav- 
nalo namcslnislvo, po/.ncjc tudi deželna vlada.14 

Omenjeni reg i slralu rn i načrt za namcslnislvo 
in okrajna gin vršiva na Kranjskem je predvidel 
delitev na 38 registraturnih faseiklov, ki so ob- 
segali manjše ali večje število oddelkov. Te pa .so 
lahko uradi po potrebi sami delili na pododdelke, 
oddelki in pododdelki pa so bili označeni z 
rimskimi številkami, in sicer: 

1 - cesar, cesarska hiša, cesarska oblast, državna 
ustava 

2 - vlada 
3 - državni zbor 
4 - deželno zastopstvo 
5 - prejšnje deželno zastopstvo, sianovi 
6 - okrajne zadeve 
7 - občinske zadeve 
8 - državljanstvo, državljani 
9 - meščanska bramba 
10 - odpravljeno podložništvo 
11 - državne, deželne, okrajne, občinske meje, 

deželna razdelitev 
12 - statistični podatki in beležke 
13 - policijske zadeve 
14 - žandarmerija 
15 - tisk 
16- pravica združevanja 
17 - sanitarne zadeve 
18 - humanitarni zavodi 
19 - posvetne ustanove 
20 - vojaške zadeve 
21 - trgovina, obrt, tovarne, letni sejmi 
22 - gradbene zadeve, erarne, okrajne in druge 

ceste, železnica, vodne naprave, plovba s par- 
niki 

23 - poštne zadeve 
24 - privilegiji 
25 - deželna kultura (kmetijstvo) 
26 - izsuševanje barja 
27 - gozdne zadeve 
28 - rudarstvo 
29 - katoliška vera 
30 - nekatoliške verske zadeve 
31 - študij in šolstvo 
32 - sodstvo 
33 - kriminal, preiskovalni zapor in kaznilnica, 

hudi policijski prestopki 
34 - finančne zadeve 
35 - domene 
36 - pristojbine 
37 - davčne zadeve 
38 - kataster15 

Po tem načrtu se je ravnalo namestništvo, po- 
zneje deželna vlada in tudi okrajna glavarstva. 
Po določenem obdobju poslovanja je bil načrt 
deloma spremenjen oziroma dopolnjen. Nekatere 
izkušnje so pripomogle k oblikovanju vsebinskih 
sklopov, pa tudi pisarniško poslovanje samo je 
poslalo obsežnejše. Zalo je deželna vlada načrt 
priredila svojemu poslovanju: nekatere vsebinske 
skupine je dopolnila, kol na primer regi sira turni 
fascikcl 13 - policijske zadeve, ali pa jih je 
spremenila, kot na primer regi sira turn i fascikcl 
21 - trgovina, obrt, tovarne.1" 

Okrajna glavarstva so sicer načrt povzela, a le 
za kratek čas, saj se je njihovo poslovanje zaradi 
združitve uprave in sodstva na okrajni ravni v 
letu 1854 spremenilo. Takrat so namesto okraj- 
nih glavarstev začeli  delovali  mešani okrajni 
uradi'7 in li odlagali spise po novih vsebinskih 
kriterijih. Oblikovali so dvanajst skupin, ozna- 
čenih z velikimi latinskimi črkami: 
A - zakoni in predpisi 
• - uradne in personalne zadeve 
C - vojaške zadeve 
D - cerkvene zadeve in šolske zadeve 
E • zdravstvene zadeve, pomoč revnim, dobro- 

delne ustanove 
F - kmetijstvo, rudarstvo, gozdarstvo, lov 
G - trgovina in obrt 
H - ceste, stavbe 
I - policijske zadeve 
L - občinske zadeve 
M - davčne, finančne zadeve 
N - razno 

Po letu  1858lx je marsikateri okrajni urad 

Rcgistruturs-Plan   für   <lk   Stal limiterei   umi   ilic   llc/irks- 
hauplinannschalicn in Krain, Laihach IX5I; 
Registratura i načrt /a nanicstnišlvo in okrajna glavarstvu na 
Kranjskem. /a objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Ljub- 
ljana I »Vrt. 

14  Jo/c Žontar, Arhivi XVI/I-2. Ljubljana 1•••. Mr. 36-37; 
Jo?c Žontar, enako kol zgoraj, str. 3rt; 
Peter Rihnikar, Arhivsko gradivo Namcslništva in Dc/clnc 

vlade v Ljubljani, Arhivi 11/1-2. Ljubljana 19X0; 
Aleksandra Scršc. IXvclna vlada v Ljubljani  iXol-1'••, v; 
Arhivski  popisi  in  inventarji  Arhiva  Republike Slovenije, 
Ljubljana I997; 
Dc/elna vlada v Ljubljani - kartoteka ¡/delana okoli leta 1970. 
Primerjaj Kcgisl ral urni načrt /a naiticslništvo in okrajna gla- 
varstva na Kranjskem in Popi.s IX'/cInc vlade v Ljubljani 
1X61-19IX, 
Jo/c Žontar, Ra/.voj sistemov..., sir. 36: 
"Uradna instrukcija /a nicšane in upravne okrajne urade ter 
urade sodnih stolov, ki je bila i/dana /. uredbo ministrov /.a 
notranje /a<leve in sodstvo /. dne 17. 3. 1X55, /. veljavnostjo /a 
vse kronovine /. i/•••• Loinbardsko-hcncškcga kraljestva in 
Vojne krajine, je predpisala njihovo notranjo ureditev ter 
opravilni red." (RGH IX55/XV-52); 
Vida Hcrkopce, Ivanka Zajec-Ci/elj, llcdvika Zdovc, Okrajni 
uradi IX5I-IX6X, v: Inventarji 2, Publikacije Zgodovinskega 
arbiva v Celju. Celje 1993. sir. 7; 
"Okrajni uradi so v Habsburški monarhiji delovali v petdesetih 
in šestdesetih le I ih preteklega stoletja, od leta 1X54 do IX6X. 
Poleg upravnih so imeli kompetente tudi na področju ci- 
vilnega in ku/enskega .sodstva. Okrajni uradi so prc«lslavljali 
prehodno obliko v pri/a ile vanjib <lr?avc /a /.manjšanje .stroš- 
kov ad minisi racije. Ukinili so jih leta IX6X. Z obnovitvijo 
okrajnih glavarstev so dokončno ločili upravo in sodstvu." 

IX  JoJc Žontar, Ra/.voj si sterni iv..., Mr. 3X: 
"Z dovoljenjem deželnega urada so mogli, po.sehno pri manj- 
ših okrajnih uradih, ali kjer je bilo to utemeljeno, odlagali 
spise le po številčnem redu vlog ob upoštevanju pove/a ve v 
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opusti] prejšnji način odlaganja po snovi in je 
prešel na način «redilve. ki mu ga je dovoljeval 
predpis notranjega ministrstva i/, lela 1858, po 
katerem je bilo mogoče odlagali spise tudi po 
kronološkem redu oziroma po delovodniških 
številkah. 

Pri višjih upravnih in avtonomnih organih so 
bili torej uveljavljeni nekateri reg i stratumi na- 
črti, medlem ko so lokalni upravni in avtonomni 
organi /.gradivom postopali zelo različno.19 

Deželni odbor za Kranjsko je spise prav iako 
odlagal in arhiviral po snovi.21' podobno kot 
upravni organi na deželni in lokalni ravni. Ven- 
dar se odbor ni držal navodil, ki jih je namcsl- 
nišlvo izdalo lela 1851 o pisarniškem poslovanju, 
ampak je lela 1861. ko je prevzel stanovsko 
gradivo, prevzel ludi reg i s Irai urn i plan. ki so ga 
stanovi uporabljali že od leta 1820.21 Ti so pri 
svojem poslovanju s spisi uporabljali desel vse- 
binskih skupin ali po stari terminologiji regi- 
si ratu m i h faseiklov. medtem ko je deželni odbor 
zaradi obsežnejšega poslovanja na področju de- 
želne avtonomije uvedel še lri glavne vsebinske 
skupine - združene zadeve ali regisiraiurnc fas- 
cikle - lako je obsegal 13 glavnih vsebinskih sku- 
pin, označenih z rimskimi številka m i / Deželna 
vlada v Ljubljani je označevala svoje vsebinske 
sklope z arabskimi številkami/:22 

I - deželni zbor 
H - personalne in pisarniške zadeve 
lil - ustanove in patronali 
IV - stanovski sklad in stanovsko poslopje 
V - deželni sklad 
VI - sklad za bolnišnico 
VII - zcmljiŠkoodvezni sklad 
VIII - prisilna delavnica 
IX - deželna kultura 
X - splošne deželne zadeve 
XI - občinske zadeve 
XII - normal i je, zakoni, odredbe, knjižnica 

okviru piisamc/nib Zadev, /uradi česar niso hi li potrebni 
registratimi i odile Ik i po snovi... Notranje niinistrslvo je leta 
IX5X predpisalo deželnim oblastem, ria ugodijo /ahlevkoiu 
oki'iíjníh oblasli /a prehod od odlaganja v registratimi po snovi 
k ixl laganju po Številčne ni zaporedju, medlem ko naj dovolijo 
prehod od odlaganju po številčnem zaporedju k odlaganju po 
snovi le na podlagi temeljile presoje vseh okoliščin. 
Opisane usmeritve so se odrazile ludi na fondih okrajnih 
glavarstev, ki so posloponia opustila odlaganje končanih 
spisov v registrant ro po snovi. Na številčni osnovi so urejale 
svoje spise tudi ohčinske uprave." 
Li li jana Vidrili-Lavrcnčič, Problematika strokovne obdelave 
gradiva ohčin v obdobju Avstro-Ogrskc 1X30-IUI K, Arhivi 
XI1/I-2. Ljubljana 1X9X, str. 52. 
Posebnost lega registraturnega načrta je, daje prehajal - sc je 
prenašal od enega deželnega avtonomnega organa na drugega, 
in sicer z Deželnih stanov za Kranjsko 1X20-1 Sol na Deželni 
zbor in odbor za Kranjsko I Xfil-IV I X ( 1922) in na Ljubljansko 
oblast - oblastni odbor 1922-1•2•. 

' Indeks deželnih stanov IX20-1X41 - četrta registratura. 
22 Saša Serie. Deželni zbor in oilhor /a Kranjsko, Arhivi XV1/1- 

2. Ljubljana 1993, str. 125. 
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XIII- miscellanea2-4 

Dejavnost in organizacija občin sla bili do- 
končno določeni z občinskim zakonom, spreje- 
tim v lelu 1862 (RGB 1862/IX). Državni ob- 
činski zakon je v 22. členu določal, da lahko 
dobijo deželna glavna mesta in ludi druga po- 
membna mesi a 1er zdravilišča posebne statute, če 
jih še niso imela. Med te so sodile mesinc občine 
Ljubljana,24 Ccljc2S in Maribor.26 Zaradi njiho- 
vega posebnega položaja in delovanja na poli- 
tičnem, gospodarskem in izobraževalnem pod- 
ročju je bilo gradivo, ki je nastajalo ob poslo- 
vanju teh občin, zaradi obsežnosti in prepro- 
stejšega poslovanja urejeno podobno kol gradivo 
organov na višjih stopnjah po registralurnih na- 
črtih. 

Kol je v svojem poglobljenem prispevku na- 
pisal Jože Žontar leta 1993. se vsi upravni organi 
na nižjih stopnjah niso držali navodil glede od- 
laganja spisov po snovi, saj jim je tudi notranje 
ministrstvo dovoljevalo odlaganje spisov po de- 
lovodniških Številkah. Mednje sodi tudi mestna 
občina Celje, medicin koje Mestna občina Ljub- 
ljana vedno urejala svoje gradivo po vsebinskem 
k ri ieri j u. Stalen, a nesistematičen regi stratumi 
plan je uvedla že lela 1827, kmalu po uvedbi 
registrai urnega plana pri deželnih stanovih. Ta 
plan, vseboval je kar 58 glavnih skupin, je bil z 
nekaterimi dopolnili v uporabi vse do lela 1858. 
Drugo obdobje, od 1858 do I930,27 pa zazna- 

24 

25 

23   Indeks deželnih stanov IX2II-1X41 ; 
Splošni pregled liinilov Državnega arbiva LRS, Ljubljana 
I9f)(l. str. 4.1-47; 
V računalniške m programu ARMIDA popis s bisloriatom 
ustvarjalen ter gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko 
1X61-191X. Ljubjana 1990. 
6(1 let Mestnega arbiva Ljubljanskega, s sodelovanjem kolek- 
tiva ustanove .sestavil dr. Sergij Vilfan, Publikacije Mestnega 
arhivu Ljubljanskega. Ljubljana 1959. 
llcdviku Zdovc, Mestna občina Celje 1. ilei (1X50-19IX), 
Publikacije Zgixlovinskcga arbiva v Celju, Inventarji 4, Celje 
1994; 
Metka Uukošck, Mestna občina Celje 11. del (1919-1941), 
Publikacije Zgodovinskega arbiva v Celju, Inventarji 4, Celje 
1993. 
An tuša Lcskovcc, Mestna občina Maribor, Pokrajinski arhiv 
Maribor. Inventarji 4. Maribor 1991. 
Marjan Drnovšek, Prikaz gradiva mestne občine Ljubljanske 
za registrammo obdobje 1X9X-I930 na primeru leta 1901, 
Arbivi 11/1-2, Ljubljana 1979, str. 59-64: 
"Mestna občina ljubljanska je bila statutarna občina od leta 
1X50, kar je pomenilo, da je imela lasten statut, da je bila 
izvzeta iz splošne deželne zakonodaje za občine in daje bila 
glede delokroga, poverjenega od drŽave, podrejena direktno 
deželni vladi. Ta delokrog je bil širši kot pri ostalih občinah, 
ker je opravljala tudi naloge okrajnega glavarstva. Glede nalog 
s poriročju občinske samouprave je bila podrejena deželnemu 
zboru in deželnemu odboru." 
"V letu IX9X sla bila skupaj z opravilnim rcrioui sprejeta 
navodilo za mestni) rcgistraluro in rcgislraturni načrt Ta 
registratura i načrt je z delnimi popravki, ki so nastali leta 1900 
na podlagi registralurnih načrtov raznih avtonomnih avstrijskih 
mest, ostal v veljavi do leta 1930." 
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m uje uporaba sistematičnega rcgislraiurncga pla- 
na. Bil je zelo podrobno ¡zdelan in je določal 21 
glavnih smiselnih skupin po strokah, označenih z 
rimskimi številkami: 
I - cesar, cesarski dvor, državna ustava, državne 

pogodbe, najvišja odlikovanja 
II - državna uprava, razglase vanje zakonov, dr- 

žavljanstvo 
III - deželno zastopstvo, deželni odbor, državni 

zbor 
IV - okrajno zastopstvo 
V - občinsko zastopstvo 
VI - statistične notice (ljudsko štetje, popis ljud- 

stva, trgovina) 
VII - policijske zadeve 
VIII - orožniške zadeve 
IX - posclskc, pomočniške in vajenske zadeve 1er 

dotični predpisi 
X - društvene zadeve 
XI - zdravstvene zadeve 
XII - ubožne in dobrodelne zadeve 
XIII - ustanove 
XIV - vojaške zadeve 
XV - trgovina, obrt, tovarne, letni živinski in te- 

denski sejmi, pošla, železnice in privilegijske 
zadeve 

XVI - stavbne zadeve, prometni pripomočki, bro- 
darstvo, parniki 

XVII - osuševanje močvirja, obdelovanje zemlje 
XVIII - duhovniške in cerkvene zadeve 
XIX - šolske zadeve 
XX - davčne, katastrske, pristojbinske in druge 

državne davščine, zcmljiškoodvcznc, državno 
posojilo in finančne zadeve 

XXI - sodnijske in druge zadeve2" 
Posebne zadeve večjega obsega, kot na pri- 

mer gradbene zadeve, pa so vlagali v tako ime- 
novane "specialne fascikle".24 

Večji del arhivskega gradiva manjših občin je 
žal ohranjen le fragmentarno. Vzroki za slabo 
ohranjenost tovrstnega gradiva so zelo različni, 
osredotočili se bomo le na način odlaganja lega 
gradiva, saj poznavanje lc-tcga lahko arhivistu 
pomaga pri njegovi ureditvi. Sicer pa nam tudi 
zakonski akli iz obravnavane dobe kažejo, da so 
takratne občine imele določen delokrog in z njim 
seveda tudi neka okvirna določila za poslovanje s 
spisi in njihovo odlaganje.30 

uprava: volitve, občinski zbor - seje in za- 
pisniki, delo odbora; 

finance: občinsko premoženje; 
gradbene zadeve: mednje so sodile pred- 

vsem občinske ceste, vodne regulacije in osuše- 
vanje, vodovod, vodnjaki, mostovi, jezovi, clck- 

28  60 lei Mestnega arhiva. Mr. 1(14-119. 
Oprav ¡Ini rc<l Mestnega magistrala  ljuhlj.in-.kcyj. ki je bil 
sprejel na seji občinskega sveta 18. oktohra 1X98, Ljuhljana 
189». 
i'odohno pri mestni občini Celje (inventar 4). 

3(1  RGR IX62/1K: l.GB/2 - predvsem čclrlo poglavje, prvi IKI- 

tlclck, členi 27-29. 

trika, stanovanjske zadeve, regulacijska dela; 
.sej i u i, trgi: z njimi v povezavi nadzor uicži in 

mer ter kakovosti prodanega blaga; 
zdravstvene ¡n socialne zadeve (dobrodelne 

ustanove): "skrb za zdravje svoje občine", nale- 
zljive bolezni - epidemije, razkuževanje, ceplje- 
nje; nekatere občine so imele bolnišnice; 

.skrb za reveže; 
skrb za posle in delavec; 
šolstvo in kultura: meščanske šole, ljudske 

ali kake druge srednje šole; 
policijske zadeve: zdravstvena, nravstvena, 

poljska policija, varnost oseb in imetja, požarna 
varnost itd.; 

društva in organizacije: gasilna ¡n reševalna 
društva, športni klubi in druga društva;31 

vojaščina: nabori. 
Ljudmila Uczlaj - Krcvcl v Arhivih leta 1979 

v svojem članku "Upravna ureditev Primorske s 
posebnim ozirom na občine v letih 1814 do 
1940" spregovori o navodilu notranjega ministr- 
stva iz leta 1897 o vodenju protokola in arhiva v 
občinskih uradih:32 "Zc prvega marca 1897 je 
ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodilo ¿a 
vodenje protokola in arhiva v občinskih uradih. 
Vsak spis, ki je prispel ali je bil odposlan, je bilo 
treba vpisali v delovodnik in ga uvrstili v eno 
izmed petnajstih kategorij: 
- uprava 
- dobrodelne ustanove in dobrodelnost 
- občinska policija-higiena 
- javno zdravstvo 

finance 
- oblast in uprava 
- pomilostitve, pravosodje, bogoslužje 
- nabori in vojaščina 
- Šolslvo 
- javna dela 
- kmetij sivo, industrija, trgovina in delo 
- civilna stanja, ljudsko štetje, statistika 
- različne zadeve 

Števila kategorij ni bilo mogoče manjšati niti 
snovno spreminjali, pač pa je bilo mogoče po 
potrebi uvajali nove. Kalcgorijc so se delile na 
razrede. Število teh je bilo neomejeno, glede na 
količino zadev v vsaki kategoriji. Predpisana raz- 
predelnica razredov v kategorijah je rabila le kot 
temeljna norma." 

Pri urejanju gradiva občin33 si pomagamo na 

31 
32 

33 

Glej opombo st. 8. 
Lilla lic/laj, Upravna ureditev l'ri morske s posehnint u/iroui 
na ohčinc v letih 1814-1940. Arhivi 11/1-2. Ljuhljana 1979, str, 
37-11: 
Vanda Hc/ck. Strokovna obdelava arhivskega gradiva (Ra/voj 
sistemov   urejanja   dokumentarnega   gradiva,   urejanje   in 
popisovanje arhivskega gradiva v arhivih) - italijanski sistemi 
1920-1945. Arhivi XVI/1-2, Ljubljana 1993. sir. 59-71. 
Kot ugotavlja v svojem prispevku Litijana Vidrih-Lavrcnčič v 
Arhivih XII/I-2. i/ leta   1989 na strani 5.3, so pravzaprav 
upravni (uiriiina avtonomni organi na ravni okraja in ilc/clc v 
omenjenem času imeli dokaj natančne regi stratume načrte, a 
jih ni mogoče u porah! l i pri popisu občinskih arhivov, kajti 



ARHIVI XXI 1998 Članki in ra/.pravc 31 

več načinov: če je gradivo ohranjeno le frag- 
mentarno, ga razvrstimo kronološko, če pa je 
gradiva več, ga skušamo uredili po vsebini. Zgle- 
dujemo se lahko po prvolni ureditvi, po zakon- 
skih aklih, ki urejajo delokrog občin, ali po regi- 
stralurncm planu, ki ga je uporabljala kakšna 
večja občina, alternativa pa je ludi leta 1880 
objavljeno navodilo slovenskim županom Anio- 
na Globočnika.34 

Ob sklepu lahko ugotovimo, da je vecina 
upravnih in avtonomnih organov v drugi polovici 
19. slolclja uporabljala vsebinski kriterij za odla- 
ganje spisov. V ta namen so imeli regi s trat u me 
načrte, ki pa so se med seboj razlikovali, kar je 
prav gotovo izviralo z različnega področja dela 
posameznega organa. Te načrte upravnih in avto- 
nomnih organov je treba razločevati in to pri 
urejanju gradiva u pošle vati, prav tako pa je Ircba 
dobro poznati obravnavano dobo z vsemi njenimi 
pouličnimi, družbenimi in ekonomskimi spre- 
membami. Končno ne gre prezreti pomembnosti 
zakonskih aktov, ki so urejali lako upravno kol 
ludi avtonomno uredi lev države. 

ZUS •• M EN FASSUNG 

DIE ART DER ABLAGE VON SCHRIFTSTÜCKEN BEI 
VERWALTUNGS- UND AUTONOMEN BEHÖRDEN 
AUF LANDES- UND LOKALEBENE IN DER ZWEITEN 
HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS 

Für den behandelten Zeitraum ist gerade die Ablage von 
Schrift.stilckcn nach dem Rcgistralurplan charakteristisch. 
Dabei handelte es sich um ein besonderes Klassi- 
fikationssystem, nach welchem Schriftstücke nach inhalt- 
lichen Kriterien archiviert wurden. Der Klassifikations- 
b/.w. der Rcgistraturplan umfaßte cinc unterschiedliche Zahl 
von Sachgnippcn (Abteilungen), sogenannten Rcgistratur- 
fa.szikeln. Im Rahmen eines Rcgistnuurfaszikcl.s wurde eine 
detaillierte Aufgliederung in Untergruppen (Unterabteilun- 
gen) nach inhaltlichem Prinzip vorgenommen. Schriftstücke 
wurden demnach bereits in der Registratur abgelegt und 
archiviert, und zwar nach vorgeschriebenem Plan, nach 
inhaltlichen Kriterien. Die Rcgisiraiurpcriodc umfaßte bei 
Sachgruppen ein Jahr. Beim einzelnen Betreff wurden 
Schriftstücke innerhalb eines Jahres nach Gcschäfts- 
numiTicrn abgelegt. Dieses Kanzlei verfahren wurde bei 
einzelnen Vcrwaltungs- und autonomen Behörden bereits 
früher angewandt, endgültig herausgebildet und durch- 
gesetzt aber gerade in dem Zeitabschnitt nach 1850. 

SUMMARY 

THE METHODS OF FILING BY THE PROVINCIAL 
AND LOCAL ADMINISTRATIONAL AND AUTO- 
NOMOUS AGENCIES IN THE SECOND HALF OF THE 
19• CENTURY 

34 

občina je hila najnižji upravni in avtonomni organ, in sicer je v 
povezavi z okrajnimi glavarstvi opravljala državne, pick 
deželnega /.hora pa avtonomne posle. Tako p» mnenju Lilijanc 
Vidri h-Lavrcnčič ostane le možnost, da pri urejanju arhivskega 
gradiva občinskih fondov vzamem» za osnovo registratami 
načrt neke večje občine. Avtorica tudi ra/niišlja o smotrnosti 
urejanja po snovi fragmentarno ohranjenih fondov • zanje hi 
bilo primerno kronološko, /a obsežnejše (bolj ohranjene) 
fonde pa vsebinsko razvrščanje. 
Anton Globočnik, Nauk slovenskim županom, kako jim je 
delali, kako opravljajo domačega in i/ročenega področja 
dolžnosti (na slovenski jezik preložil Fr. Levstik), Ljubljana 
18X0, str. 111-12, 17. 

The article deals with the professional record manage- 
ment - the methods of filing by the provincial and local 
administrational and autonomous agencies in the second 
half of the 19lh century. 

The period is characterised by record Tiling under a 
registration plan. They represented a particular classification 
system, where the files were registered by their contents. 
The classification system i.e. the registration plan included 
different number of main content groups, which arc called 
registration files. These registration files were divided into 
sub-groups, which contained the records with the same 
contents. The records were thus filed and arranged already 
in the registration office by a certain plan, by their contents. 
These records were then arranged by years, and were farther 
kept under specific numbers. The method was used by 
certain admi nistrational and autonomous agencies already 
earlier, but was established and formulated after 1850. 
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Odvetništvo v Sloveniji 1918-1941 
JELKA MEUK 

Arhivi hranijo številne dokumente o odvet- 
nikih. Tovrstno arhivsko gradivo najdemo v zelo 
raznovrstnih fondih, od pravosodnih vse do 
privatnih. Za arhiviste torej ne bo odveč nekaj 
podatkov o odvetnikih, njihovi dejavnosti, orga- 
nizaciji in vplivu na družbo. 

Po koncu I. svetovne vojne in razpadu 
Avstro-Ogrske so večina Kranjske, Spodnja Šta- 
jerska, majhen del Koroške in Prckmurjc (slo- 
vensko ozemlje na Ogrskem) postali del nove dr- 
žave - Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
(SHS), pozneje, od lela 1929 Kraljevine Jugo- 
slavije. Slovenci so dobili svoje višje deželno 
sodišče v Ljuhljani, vrhovno in kasacijsko so- 
dišče pa je bil poseben oddelek Stola sedmorice 
v Zagrebu na Hrvaškem vse do konca leta 1939. 
V jugoslovanski Sloveniji je na področju odvet- 
ništva še naprej veljala avstrijska zakonodaja, v 
drugih predelih Jugoslavije pa so veljale ogrska, 
srbska, hrvaška in druge zakonodaje. Razlike 
med pravnimi ureditvami odvetništva niso bile 
majhne. Potreba po enotni zakonodaji je nastala 
že kmalu po nastanku nove države, saj se je po- 
kazalo, da odvetniki iz Slovenije ne morejo za- 
stopati svojih strank niti v Srbiji nili na Hrvaš- 
kem in obratno. Prav tako se je pokazalo, da bo 
pol do skupnega zakona zapletena in dolga zara- 
di velikih neenakosti tudi v gospodarskih in dru- 
gih družbenih razmerjih. Število odvetnikov po 
posameznih skupinah države je hilo zelo neso- 
razmerno, obstajale pa so tudi razlike v načelnih 
stališčih glede poklica odvetnika. Nekateri s*o 
trdili, da naše odvetništvo ne ustreza tistemu, ki 
ga poznajo nekatere zahodne države, v katerih se 
profesionalno pravno zastopništvo deli v dve 
kategoriji. Trdili so, da je pri nas odvetnik "sluga 
svojega klijenta, ne samo njegov pravni zastop- 
nik, nego vedno bolj njegov agent za vse. Po- 
sledica je, da se v odvetniškem stanu zhtrajo tudi 
elementi, ki se jako oddaljujejo od vzvišenih ci- 
ljev prave advokature in s svojim poslovanjem 
ponižujejo ugled stanu... Temu stališču seje ugo- 
varjalo, da po zgodovinskem razvoju v naši 
državi take delitve nikjer ne poznamo; da bi laka 
delitev pri nas, kjer je narod navajen videti v 
advokatu svetovalca in zastopnika v vseh pravnih 
vprašanjih katerekoli vrste, ne bi hila niti možna, 
niti praktična, ..." Prevladalo je drugo stališče. 
Kljub temu, da se je delo na novem zakonu za- 
čelo že na začetku dvajsetih let, je bil zakon 
sprejel šele leta 1929. Zakon o odvetnikih za 
kraljevino SHS je odvetništvo v celoti uredil. 
Določal je, daje odvetništvo poklic javnega reda, 
ki se pridobi z. vpisom v imenik odvetnikov. Po- 
goji za vpis so bili praktično isti kol v prejšnjem 
avstrijskem   zakonu:   državljanstvo   kraljevine 

SHS; poslovna sposobnost (opravilna); končana 
pravna fakulteta; praksa; odvetniški ali sodniški 
izpit. Brez prakse in odvetniškega izpila so za 
vpis v imenik odvetnikov lahko zaprosili: dr- 
žavni pravobranilci, predsedniki okrožnih in 
trgovinskih sodišč, predsedniki in sodniki višjih 
sodišč, vrhovni državni lo/i Ice in višji državni 
tožilci ter njihovi namestniki, pa ludi izredni in 
redni profesorji prava na univerzi. Vpis v imenik 
odvetnikov je bil dovoljen tudi sodnikom, držav- 
nim ložilcem in tajnikom višjih sodišč s sod- 
niškim izpitom, ki so te funkcije opravljali vsaj 
pel let, vendar le-1 i advokature niso smeli pet let 
opravljati v kraju, kjer so delovali kot sodniki, 
tožilci ali tajniki. Prosilce, ki mu je odhor advo- 
katske zhornice odklonil vpis v imenik advo- 
katov, je imel pravico do pritožbe na kasacijsko 
sodišče. 

Tudi po lem zakonu je bila najpomembnejša 
naloga advokatov pomagali posameznikom s 
pravnimi nasveti in zastopati stranke pred v.scmi 
sodišči, drugimi državnimi in samoupravnimi or- 
gani ter javnopravnimi telesi. Odvetnik je smel 
odkloniti zastopstvo h rez navedbe razlogov in 
odpovedati že sprejeto zastopanje, vendar je hil 
dolžan stranko zastopali še tridcscl dni od dne, 
koji je vročil odpoved. Dolžnosti odvetnikov so 
bile predvsem: vplivali na pomiritev strank, med 
katerimi je nastal spor v pravnih razmerjih ali 
interesih, prevzeti zastopanje stranke, ki se ji 
mora po zakonu dali "zastopnik ubogih", in za- 
stopanje stranke, ki sla ji že dva odvetnika od- 
klonila zastopanje. Vsak od vel ni k, ki je zastopal 
nasprotno stranko, aH ki je v isti zadevi posloval 
že kot sodnik, državni tožilec ali javni notar, je 
moral odkloniti zastopanje in pravno svetovanje. 
Odvetniki tudi niso smeli opravljati plačane 
državne ali druge javne oziroma privatne služhc 
z izjemo službe honorarnega profesorja na uni- 
verzah ali honorarnega učitelja na strokovnih šo- 
lah, in prav tako ludi ne posla, ki ni bil v skladu s 
položajem, ugledom, častjo in neodvisnostjo 
odvetniškega poklica. 

Celotna izobrazba odvetnika do vstopa v 
prakso je hila: štiri leta osnovne oziroma ljudske 
šole in osem lei gì m mizi je 1er končana juridična 
fakulteta. Slovenci so svojo univerzo dobili lela 
1919. Šludij na pravni fakulteti je bil urejen z 
vladno naredbo z dne 1. aprila 1920.1 Trajal je 
najmanj osem semestrov. Zakon je za odvetnike 
zahteval petletno prakso. Prakso je bilo oh vezno 

Naredba celokupne dc/clnc vlade /a Sloveniju o pravoslovnih 
in dr/avostovnih šlmlijali in leorcličnih državnih i/pili h na 
univer/i kraljestva Srbov, Mrvalov ¡n Slovencev v Ljubljani. 
Uradni lisi deželne vlade /a Slovenijo Si. 4H/172/1920. 
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opravljali eno leto pri rednem sodišču, tri leta pri 
odvetniku, eno leto pa lahko tudi pri državnem 
tožilstvu ali javnem notarju ali v administrativni 
službi. Odbor advokatske zbornice je vodil ime- 
nik odvetniških pripravnikov. Advokatski izpit 
so pripravniki opravljali pri Višjem deželnem 
sodišču v Ljubljani pred izpraševalnim odborom, 
sestavljenim i/, predsednika in štirih članov. Dva 
člana sla bila odvetnika, izbrana izmed osmih 
kandidatov, ki jih je predlagala odvetniška zbor- 
nica, dva člana sta bila postavljena izmed sod- 
nikov apelacijskoga sodišča. Predsednik izpraše- 
valncga odbora je bil predsednik pristojnega ape- 
lacijskoga sodišča ali njegov namestnik. Advo- 
katski izpit je veljal tudi kot sodniški izpit. Izpit 
je bil sestavljen iz dveh delov. Najprej je bilo 
treba opraviti pismeni in nato še ustni del. Kan- 
didat je moral pokazati, da teoretično in prak- 
tično obvlada zakonske predpise materialnega in 
formalnega značaja s področja privatnega in ka- 
zenskega prava in da pozna administrativno pra- 
vo. Po razpadli Avslro-Ogrskc je bila najprej 6. 
novembra 19182 izdana naredba, po kateri seje 
okoliš odvetniške zbornice Kranjske začasno raz- 
širil na vse ozemlje nove jugoslovanske Slove- 
nije, nato pa je bila 19. decembra 1918• izdana 
še naredba, s katero so bili vsi odvetniki in od- 
vetniški kandidati, ki so prebivali in delovali zu- 
naj območja nekdanje Kranjske, zdaj pa na 
slovenskem o/.einlju Kraljevine SHS, pozvani do 
23. januarja 1919 izposlovati vpis pri odvetniški 
zbornici v Ljubljani in zaprosili za ¡zbris v Grad- 
cu oziroma Celovcu. Kranjska odvetniška zbor- 
nica se je odslej imenovala ODVETNIŠKA 
ZBORNICA V LJUBLJANI. Sestavljena je bila 
iz celotnega šle vi ta advokatov, vpisanih v njen 
imenik. Advokatska zbornica je morala varovati 
ugled, čast in pravice odvetniškega stanu ter pa- 
ziti, da so odvetniki opravljali svojo dolžnost. 
Delo je opravljala neposredno na skupščini ali 
posredno po odboru. Po sprejetju novega zakona 
o advokatih leta 1929 je bila z uredbo usta- 
novljena ADVOKATSKA KOMORA v Ljub- 
ljani za ozemlje višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani. Zahtevana ustanovitev je bila izvedena 
bolj na papirju, ker je nova komora ohranila 
popolno kontinuiteto s prejšnjo zbornico. Zbor- 
nica je ob koncu leta 1918 štela 57 odvetnikov in 
59 odvetniških kandidatov, decembra 1919 pa 
153 odvetnikov in 64 odvetniških kandidatov. 
Šlcvilo je od leta do leta naraščalo. Ko je zakon 
leta 1929 znižal pripravljalno dobo s sedem lei 
na pet. se je šlcvilo še povečalo. Ljubljanska 
zbornica je sprejela tudi večji del slovenskih 
odvetnikov iz nekdanje Primorske, ki so zapustili 
svoje ozemlje po italijanski zasedbi.4 Julija lela 
1931 je advokatska komora štela že 250 članov 

in 61 advokatskih pripravnikov,5 oktobra leta 
1940, tik pred napadom Nemčije in Italije, paje 
imela že 300 članov in 124 pripravnikov." 

Leta 1930 je bila ustanovljena Zveza odvet- 
niških zbornic kraljevine Jugoslavije, z nalo- 
go, "da koordinira in po potrebi koncentrira na- 
pore vseh zbornic v namenu zaščite pravic in 
interesov odvetniškega stanu, posebno njegove 
svobode in imunitete v izvrševanju poklica ter 
avtonomije njegove organizacije. Po tej zvezi je 
Odvetniška zbornica ludi članica mednarodne 
zveze odvetnikov."7 

Zakon o advokatih (1929) je določal, da je 
odvetniški poklic neodvisen. Odvetnike je nad- 
ziral v prvi vrsti odbor advokatske zbornice, 
vrhovno nadzorstveno pravico pa je imel pravo- 
sodni minister. Izjemo, da so sodišča imela pra- 
vico vzdrževali red na obravnavah in izrekati 
globe v civilnem in kazenskem postopku, je 
vključeval tudi ta zakon. 

Ljubljanska Odvetniška zbornica je imela tri 
disciplinske senate. Disciplinske kazni so bile: 
pismeni ukor, denarna kazen, ustavitev izvrše- 
vanja advokature do enega lela (pri pripravnikih: 
podaljšanje prakse in izguba pravice zastopanja, 
oboje največ za eno leto) in izbris iz imenika 
advokatov. O prizivu zoper odločitev disciplin- 
skega svela je odločalo kasacijsko sodišče. "Delo 
disciplinskega svela se je v tej novi dobi silno 
pomnožilo. To je pripisovali razširjenju poslov- 
nega prometa in odvetniškega dela, izredni po- 
množit v i števila odvetnikov, naraščanju zastop- 
stev revnih, naraščanju pravd z negotovim iz- 
idom in pač tudi temu, da stranke pod raznimi 
vplivi za svoje neuspehe rade delajo odgovorne 
odvetnike. Upoštevali se pa morajo tudi današnje 
neugodne življcnskc razmere, ki se dotikajo tudi 
odvetnikov."* Tako je bilo na primer v letu 1940 
60 disciplinskih primerov.9 

Kljub veliki podobnosti med staro avstrijsko 
in jugoslovansko odvetniško zakonodajo je prav 
gotovo zanimiva določba novega zakona: "Žen- 
ske smejo pridobiti pravico do advokature in lo 
izvrševati." "Študija prava so se žene v Sloveniji 
lotile sorazmerno pozno. Ko smo že imeli šte- 
vilne zdravnice, profesorice, pa tudi inženirke in 
druge akademsko izobražene žene, so prve žene 
šele vstopale na pravno fakulteto."10 To je ra- 
zumljivo ob dejstvu, da ženskam niso bile do- 
stopne nobene službe, kjer sc je zahtevala pravna 
fakulteta. Ženske so torej lahko delovale kot 
odvetnice od leta 1929 naprej in že istega leta je 
bila v advokatsko komoro vpisana prva ženska. ' ' 
Pozneje, do začetka vojne, sta bili v advokatsko 

1    Uradni list Narodne vlade SMS v Ljubljani, Si. 3K/4/I9I K. 
^     Naredba poverjen išl va /• pravosodje,  Uradni ÜM Narodne 

vlade SUS v Ljubljani. SI. 2I2/XXVII/I91X. 
4    Spominski zbornik Slovenije (1939). Mr. 156-15X. 

5 
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II 

Slovenski Pravnik XLV/I93I, Mr. 352. 
Slovenski Pravnik. L V/l 941,.••. 46. 
Spominski zbornik Slovenije (1939). sir. 156-158. 
Spominski zbornik (1939). Mr. 15K. 
Slovenski Pravnik. LV/I94I. sir. 46. 
Grosman (1968). str. IBS. 
Ženski svet. IV/1929, sir. 
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komor» vpisani še dve odvetnici. V tem času je 
bilo v splošnem težko dobiti mesto pripravnika 
pri odvetniku, zato so ženske opravljale prakso 
večinoma pri svojih očetih - odvetnikih.12 

Odvetniki razen svoje stanovske organizacije, 
odvetniške zbornice, niso imeli svojega društva. 
Še naprej so delovali in zavzemali vodilna mesta 
v skupnem društvu vseh pravnikov "PRAV- 
NIK". Omenjeno društvo je v novih razmerah 
predvsem izdajalo strokovni časopis in gojilo 
pravno znanost ter skrbelo /.a izdajo zakonov. 

Ker se je po razpadu Avstro-Ogrskc območje 
ljubljanske odvetniške zbornice razširilo na vso 
jugoslovansko Slovenijo in tudi po tej razrešitvi 
zajelo skoraj samo slovenske odvetnike, je od- 
padla potreba po bojih za uveljavljanje slo- 
venščine pred sodišči. Tako je Zveza slovenskih 
odvetnikov izgubila svoj osrednji namen in se je 
oktobra 1920 razpustila. 

Tudi v Jugoslaviji so lahko odvetniki nasto- 
pali pred vsemi sodišči. Tudi tuje civilni pravdni 
poslopnik13 določal, da so morali stranke pred 
zbornimi sodišči vseh stopenj, z izjemo nekaj 
taksativno naštetih primerov, zastopati advokati. 
V kazenskih pravdah je bil zagovornik obvezen 
pri najhujših kaznivih dejanjih (pri katerih je bila 
zagrožena zaporna kazen nad pet let), obvezen pa 
je bil tudi za mladoletne, gluhe, neme in bolne 
obdolžence in kadar je bilo iz okoliščin razvidno, 
da je formalna obramba posebno potrebna. Tudi 
tu je obstajal "zastopnik ubogih". Tako je na pri- 
mer advokatska zbornica v letu 1940 kar 873- 
krat imenovala zastopnike siromašnih za civil- 
nopravne spore. 

O gmotnem položaju odvetnikov nimamo ve- 
liko podatkov. 

Zanimivo je poročilo, ki je bilo podano na 
redni glavni skupščini Advokatske komore v 
Ljubljani v letu 1940. "Tudi v preteklem letu je 
odvetniški stan mnogo trpel zaradi velike neza- 
poslenosti. To stanje traja že celo vrsto Ici. Neza- 
poslenost je nastopila zlasti v zadnjih dveh letih, 
skupščina svari mlade pravnike pred prevelikim 
optimizmom, ko se odločajo za odvetniški po- 
klic, da ne bodo zamudili ugodnejših zaposlit- 
venih prilik drugod." Glede nagrad odvetnikom 

je tudi tu veljalo, da je pravosodni minister z 
naredbo izdal tarifo za odvetniške storitve, ki so 
bile occnljivc. Vendar se s tarifo ni omejevala 
pravica svobodnega dogovora med odvetnikom 
in stranko. 

Tudi v tem obdobju so slovenski odvetniki 
poleg poklica opravljali še številne kulturne in 
politične dejavnosti. Tako najdemo med njimi 
štiri pisatelje, dva univerzitetna profesorja in kar 
sedemnajst politikov, in sicer pel ministrov, dva 
bana, deset predsednikov statutarnih mestnih ob- 
čin, tri poslance in dva senatorja. 

ZUSAMMMENFASSUNG 

DIE ANWALTSCHAFT IN SLOWENIEN 1918-1941 

Der Beitrag setzt sich mit Gcsctzcsvorschriftcn ¡lus- 
cinnnder, die die Tätigkeit der Anwälte, ihre Arbeitsweise, 
ihre Ausbildung, ihre materiellen Verhältnisse, ihre neben 
beruniche Tätigkeit und die Organisationsformen ihres 
Zusammenschlusses in der Periode 1918-1941 regelten. In 
den slowenischen Archiven werden zahlreiche Dokumente 
über Anwälte aufbewahrt, die jedoch Bestandteil ver- 
schiedener Eonds sind. Deswegen ist ihre Kenntnis sowohl 
für Archivare als auch für die Benutzer von Bedeutung, 
zumal die Anwälte in verschiedenen Zeitabschnitten mehr 
oder weniger maßgebend auch das gesellschaftliche Leben 
im weiteren Sinne becin flu (Sten. 

SUMMARY 

TUE LAWYERS' OFFICES IN SLOVENIA FROM 1918 
TO 1941 

The article deals with legal regulations which governed 
the activities' of lawyers, their methods of work, education, 
wealth, the activities- they did beside their profession, and 
the professional associations in which they organised in the 
period 1918-1941. The archives in Slovenia keep a lot of 
records concerned with lawyers, but they arc kept in various 
files. Thus, the archivists and the users should be well 
acquainted with their work, particularly because the lawyers 
played an important role in public life in all periods. 

12   Grosman(l96«), str. 1X6, 187. 
Zakonik o sodnem postopanju v civilnih pravdah, Slu/.bcnc 
Novine kraljevine Srba, Hrvala i Slovenaca St. 179/LXXV/ 
1929. 
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Navodila o pripravi arhivskega gradiva za mikrofllmanje 
MARTIN MODRUŠAN 

L STANDARDI 

l.Uvod 

V arhivih po svetu in pri nas je mikrofiImanje 
arhivskega gradiva (dokumentacije) v varnostne 
in zaščitne namene predpisano /. zakonom. 
Mikrofilmanja najstarejšega in najpomembnej- 
šega arhivskega gradiva so se v svetu lotili takoj 
po drugi svetovni vojni. V Republiki Hrvaški in 
v nekdanji Jugoslaviji sc je arhivsko gradivo 
začelo mikrofi Imati že leta 1968. Tega leta so 
namreč Sovjetska zveza in njeni zavezniki na- 
padli Češkoslovaško. To je bil povod za izde- 
lovanje načrtov za in i krofi I man je najpomemb- 
nejšega arhivskega gradiva, za primer vojaškega 
napada na takratno Jugoslavijo. Pred začetkom 
mikrofilmanja je treba dobro razmislili, ali ob- 
stajajo upravičeni razlogi za formiranje arhivskih 
foto laboratorij • v. V nekdanji Jugoslaviji je bila 
največja napaka, da so se odpirali foto laboratorij i 
in kupovala dragocena laboratorijska oprema za 
mi krofi Imanje, čeprav ni bilo predhodnih načrtov 
za mi krofi Imanje arhivskega gradiva, k m i kro- 
fi Imanju pa se je pristopalo brez kakršnih koli 
priprav. 

Zato je takoj na začetku treba povedali, da je 
arhivislična priprava gradiva za mikrofi Imanje 
oziroma snemanje zagotovilo pravilnega mikro- 
filmanja. Tukaj bomo poizkusili predstavili nekaj 
navodil o pripravi arhivskega gradiva za mikro- 
fi Imanje na podlagi izkušenj, pridobljenih v 
Osrednjem laboratoriju za mikrogralijo Hrvaš- 
kega državnega arhiva od daljnega leta 1964 do 
danes. 

O varnostnem mikrofilma nju arhivskega gra- 
diva v primeru izginotja izvirnika zaradi vojne 
škode, elementarnih nesreč, požarov, kraje ali 
kakršnega koli drugačnega uničenja originalu, 
obstaja relativno veliko prispevkov. Ravno tako 
seje veliko pisalo o zaščitnem mikrofi]manju v 
primerih, ko arhivi izdelujejo mikrooblikc za 
zaščito originalov zaradi pogoste uporabe ali 
nestrokovnega ravnanja. Na žalost je v svetu in 
pri nas problematika priprave arhivskega gradiva 
za mikrofi Imanje veliko manj obdelovana, če- 
prav je prav od strokovnega in dobro priprav- 
ljenega arhivskega gradiva odvisno pravilno 
mi krofi Imanje. V doslej znani literaturi nismo 
naleteli na vzorec, ki bi ga lahko uporabljali ved- 
no in povsod. Moramo poudarili, da univer- 
zalnega vzorca za pripravo arhivskega gradiva ni 
mogoče uresničili. V praksi najdemo več raz- 
ličnih zgledov, ki lahko rabijo kot temelj za 
izdelavo našega lastnega vzorca. 

Pri pripravi gradiva katerega koli fonda ali 

zbirke, v katerem koli arhivu, je ireba ravnali na 
enolen način. Mogoče je dovolili le različnosl 
variant znotraj sistema, le-le pa morajo biti raz- 
poznavne po logiki sistema. 

Razen tega različnost lahko obstaja v pripravi 
različnih mikrooblik tako, da se za posamezno 
skupino mikrooblik uporabi lisia, ki najbolj 
ustreza. Poizkusili bomo predstavili nekaj izku- 
šenj, pridobljenih v Hrvaškem državnem arhivu. 

PRIPRAVLJALNE FAZE MIKROFILMA- 
NJA IN PRIPRAVE ARHIVSKEGA GRA- 
DIVA ZA MIKROFILMANJE 

K pripravljalni fazi mikrofilmanja sodi valo- 
rizacija arhivskega gradiva, ki smo ga uvrstili v 
ožji ¡zbor za in i k roll Imanje. Za lem moramo 
vedeli, ali je gradivo arhivsko urejeno in ali 
obstajajo informativna pomagala, ki nam bodo v 
pomoč pri neposredni pripravi gradiva za mikro- 
fi Ima nje. To pomeni, da se moramo priprave 
dokumentov za mikrofi Imanje lotili na nekoliko 
drugačen način od a rh i vis ličnega urejevanja gra- 
diva. Na samem začetku moramo vedeli, za 
kakšno gradivo gre, oziroma, ali je gradivo 
ohranjeno v celoti ali fragmentarno, v kolikšni 
meri je poškodovano, kakšnega formala je, kako 
pogosto se uporablja 1er končno - kakšne so mož- 
nosti kakega foto I aboralo rija - odvisno od opre- 
me in kadrov. 

V načelu se sme mikrofi Imali samo arhivi- 
stici») povsem urejeno gradivo. Mikrofilmanja 
delov nekega fonda ali zbirke se smemo lotili le 
izjemoma. V tem primeru to inora bili vidno iz 
uvodnega teksta, popisa in podobno. Vse lo je 
treba pravočasno upoštevati. 

PREDNOSTNI SEZNAMI 

Najprej je treba ¡zdelati prednostne sezname 
za vse arhivsko gradivo, ki smo ga izbrali za 
mi krofi Imanje. Pri tem je treba pazili, da bo lo 
tista dokumentacija, ki je na podlagi predhodne 
valorizacije ocenjena kot dokumentacija ničelne, 
prve in druge kategorije. Pri prednostnih sezna- 
mih razen principa valorizacije obstajajo ludi 
nekateri drugi kriteriji kol so pogostost uporabe 
dokumentacije, slab material, na katerem je gra- 
divo pisano, nckakovoslcn papir, črnilo ali pi- 
salni trak, ki se briše, slab svinčnik in podobno. 
Včasih ima lahko prednost nad samo valorizacijo 
tudi gradivo, ki se posoja zunaj arhiva, ali 
gradivo, ki ga je treba vrnili drugemu I asini k u, 
razmejevanje med arhivi ali kak drug razlog. 

Enkrat sprejet prednostni seznam bi se moral 
spoštovali in se - razen v izjemnih primerih - ne 
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bi smel spreminjali. Od vsega zgoraj navedenega 
bo odvisna izbira ustreznega mikrofilma, n aeri i 
dela, oprema in kader (o opremi, filmu, repro- 
malcrialu in kadrih, laboratoriju in mikrofilmih 
bo govora nekoliko pozneje). 

NAČRTI MIKKOFILMAN.IA 

Načrti se izdelujejo na podlagi prednostnih 
seznamov. Tukaj moramo poudariti, da je treba 
izdelati Iri vrste načrtov: dolgoročnega, srednje- 
ročnega od pet do dcscl let in enoletnega. Na 
podlagi teh nacrlov bomo lahko predvideli naše 
potrebe po morebitni nabavi opreme, filma, re- 
promalcriala. Teh planov se je po možnosti Ircba 
držali, razen v primeru večjih motenj. Motnje 
lahko nasla nejo zaradi zvrsli gradiva, načina 
arhivske urejenosti, večjih okvar, ncuslrcznc 
opreme ali kakšne druge nepredvidene težave. 
Tak primer nepričakovanega spreminjanja načrta 
m i krofi Imanja arhivskega gradiva je bila vojna 
proti Republiki Hrvaški, ko sc je zaradi posebnih 
razmer pristopilo k mi krofi Ima nju matičnih knjig 
z območja celotne Republike. Matične knjige so 
rodovnik države, zato je ludi Republika Hrvaška 
želela ohraniti ta dragoceni arhivski material kot 
dokaz etničnega obstoja hrvaškega naroda na 
območju Republike Hrvaške in obstoja etničnih 
manjšin. Ti dokumenti so potrebni tudi danes, saj 
je na njihovi podlagi mogoče videti slrukluro 
prebivalstva Republike Hrvaške pred vojno. 

PREGLED POMOŽNIH KNJIG 

Pred začetkom snemanja je treba pregledali 
pomožne knjige, ki so nastale sočasno z na- 
stankom arhivske dokumentacije. Te pomožne 
knjige so inventarji, kazala, registri, protokoli, 
vodniki, referati ¡n drugo. Ko smo ugotovili, da 
so pomožne knjige ohranjene, je iz njih Ircba 
ugotoviti, kakšen je bil registra turni plan v 
rcgislraturah in na kakšen način je treba ohra- 
njeno dokumentacijo uredili po arhivskih stan- 
dardih. Iz obstoječih pomožnih knjig bomo raz- 
brali količino dokumentacije, časovno obdobje 
nastanka, morebitno odbiranje ali izločanje regi- 
straturnega gradiva, ki je bilo podlaga za od- 
biranje arhivskega gradiva. 

SAMOURE.IKVANJE POSAMEZNIH DO- 
KUMENTOV 

Iz. zgoraj navedenega smo izvedli najpo- 
membnejše podatke o posameznih dokumentih, 
ki jih je treba posneti v varnostne in zaščitne 
namene. Pregledati moramo tudi prejšnjo raz- 
vrstitev obstoječih serij (če jih fond ima) in raz- 
pored tehničnih enot (pod tehnično enoto razu- 
memo Skal lo, fascikcl, sveženj, knjigo ter včasih 
tudi en sam doku meni, kolikor le-ta sam po sebi 
predstavlja logično celoto). Po izvedbi vseh 
pripravljalnih del preidemo na samo pripravo 

arhivskega gradiva. Pri tem moramo paziti, da 
najprej posnamemo pripomočke za uporabo 
(mišljeni so vodniki, inventarji, referati, regesti, 
kazala, seznami, registri, protokoli in podobno). 

Ko ugotovimo, da je gradivo nekega fonda 
ohranjeno v celoti, priprave še ni konce. So 
primeri, ko se deli fondov nahajajo na več meslih 
ali pri več ustvarjalcih (na primer ZAVNOH, ki 
se hrani v Hrvaškem državnem arhivu, se je prej 
hranil v arhivu nekdanjega Instituía za zgodo- 
vino delavskega gibanja Hrvaške, v Muzeju 
revolucije in pri privatnih osebah). Take fonde 
ali zbirke je Ircba najprej urediti kol celoto, ker 
so kot lake tudi nastale, in snemanja doku- 
mentacije ne začenjati po krajih, kjer se lola 
hrani. Na podlagi obstoječih pomagal je Ircba 
znova vzpostavili zaporedje, kakršno je obstajalo 
v prejšnji registraluri. To ne pomeni, da se po 
končanem snemanju dokumentacija ne bo vrnila 
vsem lastnikom. V teh primerih je potrebno, da 
ima vsaka institucija za svoje dokumente po- 
sebno oznako ali pečat, ki bo pozneje rabil za 
izločanje dokumentov, kot so se hranili pred 
snemanjem. Gotovo je najbolje in edino pra- 
vilno, da se fondi ne delijo. Cc pa so vendar 
razdeljeni, bodo mikrofilmi omogočili, da so na 
tem mediju vsi skupaj in v li sle m zaporedju, kot 
so naslajali. 

Včasih se ne bo mogoče držali ugotovljenega 
sistema urejenosti fonda ali zbirke. Razlog temu 
je lahko vclikosl formala. Oh glavnem spisu se, 
na primer kot priloga, lahko znajdejo geografska 
karta, skica, mapa, načrt in podobno. V lem 
primeru je na la mesta treba postaviti vnaprej 
izdelane obrazec po predpisanih navodilih ¡n 
standardih. 

Obrazci morajo bili tiskani vnaprej in v do- 
ločenih standardnih dimenzijah. Poleg določenih 
velikosti formala je zaželjeno, da so obrazci 
različnih barv, zaradi lažjega ugotavljanja serij. 
Pri pripravi gradiva moramo pazili, da pravi 
obrazec posla vi mo na pravo mesto, ali da ob 
pomanjkanju obrazcev vstavimo informativni 
listek z opombami: "spis v restavraciji", "izpo- 
sojeno", "v čitalnici", "na razstavi" in podobno. 

Treba je računali tudi s tem, da bo mogoče 
kakšna knjiga ali spis iz gradiva, ki ga na- 
meravamo snemati, v drugi državi in podobno, 
zato je treba poudariti tudi lake primere. Naj še 
enkrat poudarimo, da morajo biti vse le pri- 
pombe postavljene pravočasno in na pravem 
mcslu. Zelo pomembno je, da se priprava gradiva 
za m i krofi Imanje opravi pravočasno - preden se 
začne mikro fil mati. V pripravljalna dela mi kro- 
fi Imanja sodijo odstranjevanje sponk, številčenje 
dokumentov, kolikor ga še ni, brisanje prahu z 
dokumentov, pregled morebitnih prilog. Ce zgo- 
raj navedenih del ne opravimo pravočasno, se 
med m i krofi Imanjem samim pojavijo nepričako- 
vane ležavc. To še posebno velja, če se del 
gradiva da v restavriranjc, ki načeloma traja dlje 
od pričakovanj. Pri odstranjevanju sponk, ali pa 
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če so spisi v svežnjih zvezani s Irakom ali /. 
vrvjo, je Ic-lc treba odvezali in preverili njihovo 
zaporedje. Včasih so namreč dokumenti zvezani 
samo, da se ne izgubijo, in nekateri po vsehini ne 
sodijo drug k drugemu. 

Pripravljalna dela mora opravili arhivi s l ali 
arhivski tehnik pod nadzorom arhivista. V no- 
benem primeru se takšnih del ne prepušča 
fotografom ali operaterjem. Fotografi, ki niso 
arhivisti, ne morejo ugotovili, kdaj gre za logično 
zaporednost urejenosti dokumentov in kdaj ne. 

Pri mi krofi I manj u je ireba pazili ludi na na- 
slove fondov ali zbirk. Ugotoviti moramo na 
primer, ali je neki fond treba imenovali v 
različnih jezikih. Izvirno je fond na primer lahko 
napisan v latinščini, nemščini ali kakšnem dru- 
gem jeziku, 1er pozneje preveden. V takšnih 
primerih je treba pustili izvirni in prevedeni 
naslov. 

Na knjigah se pogosto nahajata dva ali irijc 
naslovi in Ic-tc je treba spoštovati. Hkrati je treba 
poskusiti izdelati novega, ki bo vsebinsko ob- 
scgcl vse tri. 

IZLOČANJE IN REVIZIJA 

Pred začetkom mikroiiImanja se fond ali 
njegov del izloči ter se opravi revizija zaporedja, 
s katero se zagotavlja, da so vsi obstoječi pred- 
meti in njihove priloge na mestu. Ob tej pri- 
ložnosti je ireba nadzorovali zaporedje v okviru 
vsakega predmeta. Priloge v predmelu je treba 
urediti in oštevilčili, če je lo potrebno. Če je v 
planu predvideno le delno mikro fi Imanje, se pri 
reviziji izločajo, pogosto samo zaznamujejo 
dvojniki in listi predmeti, ki ne prihajajo v 
pošlev za mi krofi I manje. Delov arhivskih (teh- 
ničnih) cnol se pred neposrednim mikrofil- 
manjem ne sme dajali v uporabo. 

TEHNIČNE PRIPRAVE 

Pri reviziji fonda ali zbirke je lehnična pri- 
prava za mikrofiImanje sestavljena iz meha- 
ničnega čiščenja (brisanje prahu, odstranjevanje 
sponk, razšivanje pol, če je to potrebno, idr.). 
Poleg mehaničnega čiščenja se opravlja restav- 
riranjc listih dokumentov, ki so se poškodovali 
med arhivistično obdelavo in mi krofi Imanjem. 
(Rcslavriranjc je ireba opravili med arhivističnim 
obdelovanjem fonda oziroma zbirke.) Pri teh- 
nični pripravi je treba tudi izravnavali in likali 
lisic 1er jih pri večjih formatih 1er praznih, nc- 
.oštcvilčcnih, pomanjkljivih, nečitljivih, napačno 
numeriranih straneh in podobno označevali z 
oznakami sekcije. Za vse te primere se po- 
snamejo odgovarjajoči znaki (legende), 

NASLOVI 

V pripravo /.a m i krofi Imanje sodi tudi dopol- 
njevanje obrazcev (formularjcv) za fond, serijo. 

arhivsko cnolo (pod arhivsko cnolo razumemo 
škatlo, sveženj, knjigo). 

Te obrazec izpolnjuje in podpisuje arhivist, 
zadolžen za pripravo arhivskega gradiva oziroma 
dokumentacije za mi krofi Imanje. 

- Ohni7.cc za fond vsebuje tele podatke: 
- signaturo fonda (zbirke), 
- naziv fonda, 
- časovni razpon, 
- podpis arhivista, ki je gradivo pripravil za 

mikrofilmanjc, 
- popis in pomagala, 
- opombo (v opombo se lahko vpiše vse druge 

podatke, ki so potrebni). 
- Obrazec /.a serijo (ali podserijo) ima le 

podatke: 
- naziv serije (ta mora bili posebej poudarjen z 

večjimi črkami), 
- časovni razpon, 
- opombo. 

- Obrazec (za posamezno) arhivsko cuoio. 
Ta obrazec je sestavljen iz: 
- naziva serije ali podserije, 
- leta, 
- šle vi I kc spisa (če jih ima) ali notranjega se- 

znama, 
- številke škallc (svežnja, knjige), 
- zaporedne šlevilke od - do, 
- podpisa odgovornega arhivista, 
- opombe. 

Vsi trije fonnularji (obrazci) se posnamejo na 
prvi mikrofilmski zvitek (rolo) 1er na zadnji zvi- 
tek (rolo), le v obratnem zaporedju. 

Na le iri obrazec snemalce vpisuje še le po- 
datke: 
- dalu in snemanja, 
- število posnetkov, 

podpis in šlevilko kamere, 
- opombo. 

IZBIRA TIPA IN ZVRSTI MIKROOBLIK 

Pred samim začetkom mi krofi Imanja je treba 
ugoloviti, kateri lip in zvrst mikrooblik se bosta 
uporabljala. Ta izbira mora bili v skladu z 
osnovnim namenom uporabe mikrofilma 1er s 
pogoji hranjenja in skladiščenja mikrooblik. 

Vsekakor bo na lip in zvrst mikrooblik vpli- 
valo tudi arhivsko gradivo. 

Tip mikrooblik 

V arhivih je ireba uporabljati srebrno halo- 
genidni mikrofilm, za katerega je znano, da, 
enako kakovosten traja ludi več slo let, Če je ke- 
mično dobro obdelan in arhivistično shranjen po 
predpisih. 

V arhivih se, odvisno od zvrsti arhivskega 
gradiva, uporabljajo raznovrstne arhivske oblike. 
Za starejše arhivsko gradivo, pisano na pergamen- 
tu oziroma na papirju formatov, večjih od A4, se 
najpogosteje uporablja 35-milimclrski mikrofilm. 
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Zu gradivo velikosti do A4 se uporablja 35- 
milimelrski, v zadnjem času pa ludi 16-mili- 
mclrski mikrofilm (posebej pri l.i. pretočnih 
kamerah. V lem primeru morajo bili predloge 
enake in nepoškodovane.) Za posamezne zvrsti 
gradiva se lahko uporabljajo tudi mikrofilmski 
trakovi (stripi) dolžine do 23 cm. Za geografske 
karte, plane in večje načrte je priporočljivo upo- 
rabljati plan film. V arhivu se lahko uporabljajo 
tudi m i krofi si in izjemoma velikostne kartice 
(apcrlumc kartice). 

Nekoč se je uporabljal mikrofilmski zvitek 
dolžine 30,5 m, v zadnjem času pa se uporablja 
mikrofilmski zvitek dolžine približno 40 m. Ta 
sprememba je nastala zaradi poliestrskega traku, 
ki je precej lanjši od prejšnjih trakov. 

Za arhivsko gradivo se najpogosteje uporablja 
srebrno halogenidni negativ film, vendar se pri 
izdelavi kopij lahko uporabljala tudi l.i. diazo 
film in kal var film. Pri izdelovanju dvojnikov 
(kopij) je bolje uporabljali diazo in kal var film, 
saj sla cenejša in vzdržljivcjša od srebrno 
haloge ni d nega filma. Treba je pripomnili, da je 
diazo film občutljiv na svetlobo, vezikular ozi- 
roma kalvar film pa na toploto. 

Mikrooblike po generad jah 

Že prej smo povedali, da je za arhivsko 
gradivo treba uporabljali srebrno halogenidni 
film, l.i. mas 1er negativ. Kako vosi lega negativa 
je ugodna za arhivsko shranjevanje. Ta prvi 
negativ se uporablja za varnostno hranjenje ter za 
izdelavo kontaktne kopije na srebrno halogc- 
n i dnem filmu, za t. i. posredni master negativ. Le- 
ta je mikrofilm druge generacije. Če je treba 
izdelali več kopij, je bolje uporabili t.i. posredni 
master negativ kol vezi ku lar ali diazo film v 
primeru, da se iz posrednega master negativa 
izdelujejo nadaljnje kopije. Kopije, ki se upo- 
rabljajo v ITI i k roči ial ni cali, so lahko izdelane tudi 
na diazo ali kalvar filmu, ker sla precej cenejša 
in manj občutljiva na tehnične poškodbe. 

Pri izdelovanju master filma moramo raču- 
nali, da se iz njega lahko izdelajo vsaj štiri na- 
slednje generacije, ki so še vedno čitljive. Pri 
uporabi mikrofilma je vedno treba imeli pravilno 
opremo, to je ini k roči talce oziroma mi kročila lee - 
tiskalnike. Za branje v mikročilalniei je pozitiv 
kopija praviloma primernejša od negativa, saj 
manj poškoduje vid. 

V zadnjem času mikročilalci-liskalniki lahko 
izdelujejo kopije v pozi li vu, lako iz negativ filma 
kol iz poziliv filma, kar je velika prednost, saj se 
s tem izognemo uporabi posrednega mas 1er ne- 
gativa. 

ŠTEVILČENJE 

Vsak mikrofilmski posnetek mora, zaradi po- 
znejšega preiskovanja in lažjega branja, imeti 
posnelo svojo zaporedno šlevilko. 

Številčenja so lahko ročna in v lem primeru 
se lahko poslavljajo vidne številke ob vsaki 
predlogi. Številčenje je lahko ludi pol a v lo- 
in als ko, kar pomeni, da se na kamerah, ki nimajo 
svojih lastnih števcev, vgradijo posebni števci. 

Moderne kamere imajo avtomatsko števil- 
čenje, nekatere (udi kode. 

Številčenje je v vsakem primeru zelo po- 
membno, zalo je pri nakupu kamer Ircba računali 
s lem, da se kupujejo kamere z avtomatskim 
številčenjem vsakega posameznega posnetka. 

MI KROTEKA 

Inventuri/ini nje mikrooblik 

Zìi ugotavljanje številnosti in količine mikro- 
film anega arhivskega gradiva imamo posebne 
inventarne knjige. Posebej je Ircba vodili inven- 
tar mikroleke za posnelo dokumentacijo svojega 
lastnega arhiva 1er inven lamo knjigo za gradivo, 
posnelo zunaj arhiva oziroma za mikrooblike iz 
drugih arhivov, posebej za liste iz lujinc (zaradi 
izmenjave ali kakega drugega namena). 

Ti dve knjigi pomenila celoto in predstavljala 
temeljni način za zagotovitev celostne zbirke 
mikrooblik. 

V zadnjem času se, razen vodenja klasične 
inventarne knjige, uporabljajo osebni računalniki 
- PC. Glede na različnost arhivskega gradiva je 
Ircba računali na izdelavo ustreznega programa 
za več zvrsti gradiva. Programe je ircba pro- 
gramirali l i ms ko, vedno ob pomoči arhivi si a. 
Programiranje je Ircba ¡zdelali na podlagi izku- 
šenj in ne le teoretično. Programi morajo vedno 
bili lakšni, kakršne zahteva arhivsko gradivo in 
ne le računalnik. Prav zaradi zadnjega je po- 
trebno, da programiranje izdelamo timsko. 

INVENTARNE KNJIGE 

Po dosedanjih izkušnjah predlagamo tele rub- 
rike (razprcdclkc) za vpisovanje podatkov v in- 
veníanlo knjigo: 
- in veniamo zaporedno šlevilko mikrofilm- 

skega zvitka (role), 
- signaturo (signatura mora vsebovali šlevilko 

posnele zbirke in šlevilko mikrofilmskega 
zvilka), 

- naziv fonda, serije, podserije ali dokumenta, 
- časovni razpon ali leto, iz katerega dokument 

izvira, 
- šlevilko arhivske e noie (škatle, zvezka, knji- 

ge), 
- število mikroposnelkov, 
- dolžino mikrofilma v metrih - številka, 
• datum snemanja, 
- datum kopiranja, 
- po lari leto, 
- opombo. (V opombi so lahko podatki o lastni- 

ku arhivskega gradiva, načinu, kako smo prišli 
do lastništva nad določeno mikroobliko, itd.) 

_ntadmin
Text Box
Za objavo prispevka INZ ni pridobil soglasja avtorja



40 Članki in ra/pravc ARHIVI XXI 1998 

Inventarna knjiga pridobljenih filmov (mikro- 
oblîk) 

Arhivi dobivajo mikrofilme i/, ra/ li enih dru- 
gih arhivov ali ustanov v domovini in tujini. 
Zaradi tega je treba voditi poseben inventar, ki 
vsebuje te rubrike (razprcdclkc): 
- zaporedno številko mikrofilmskega zvitka 

(role), 
- datum sprejema, 
- signaturo, 
- naziv fonda ali zbirke, 
- mejne letnice, 
- podatke o lastniku oziroma izvoru (državi), 
- način nabave, 
- številko mikrooblikc, role oziroma traku, 
- Število posnetkov, 
- dolžino v metrih, 
- širino filma, 
- opombo. 

ARHIVSKI MIKROFILMSKI FOTOLABO- 
RATORI.! 

Moderni arhivi morajo imeli tudi moderne 
mikrofilmske folol abora torij c. Moderni filmski 
laboratoriji morajo bili nameščeni v primernih 
prostorih, daleč od hrupa, prahu in na irdni 
podlagi, na kateri ne prihaja do vibracij. Labo- 
ratorije je najbolje urediti po mednarodnih 
standardih, ki se uporabljajo pri graditvi novih 
arhivskih sla vb. Vendar je v praksi veliko pri- 
merov, ko se prostori za arhivske foto laboratorij • 
prenavljajo. Tudi v lakih primerih je treba 
spoštovati minimum standardov, ki veljajo pri 
graditvi fotolaboratori j a v modernih arhivskih 
stavbah. 

Pri fololaboralorijih je treba računali z več 
prostori, 'l'i morajo biti razdeljeni vsaj na dva 
dela, in sicer na prostore za prevzemanje in 
mikrofiImanje arhivskega gradiva 1er na prostore 
za kemično obdelavo mikrooblik. 

Za večje arhivske foto laboratorij • se predla- 
gajo tile prostori: 

prostor za prevzem arhivskega gradiva in za- 
časno hranjenje, dokler se gradivi) ne po- 
sname (ta prostor se lahko uporablja kot za- 
časno skladišče), 

- prostor za namestitev kamere (včasih je v 
prostoru lahko tudi več kamer), 

- prostor za pregled pravilnosti mikrooblik 
(oziroma kontrola), 

- prostor za potrebno opravljanje dela arhi- 
visličnih del (vpisovanje podatkov v inven- 
larno knjigo). 
Mikrofilme je treba obdelali tudi kemično. Za 

ta dela je treba zagotoviti posebne prostore: pro- 
store, v katerih se bo mikrooblikc razvijalo, pro- 
stor za podvajanje (d u bi ira nje), prostor za za- 
časno hranjenje mikrofilmskih oblik. V teh pro- 
storih morala električna in vodovodna inštalacija 
delovali brezhibno. 

Poleg zgoraj navedenih prostorov, imajo mo- 
derni laboratoriji tudi druge prostore, predpisane 
s standardi. 

OPREMA 

Moderni mikrofilmski laboratoriji morajo bili 
opremljeni z najmodernejšo mikrofilmsko opre- 
mo. K lej opremi sodijo naprave: 
- kamere, (kamere so lahko pretočne, koračne, 

prenosne), 
- naprave za razvijanje, pranje in sušenje, 
- naprave za podvajanje, 
- naprave za kontrolo (dcnzilomclcr, mikro- 

skop, kontrolna miza), 
- drug drobni pribor za vzdrževanje opreme. 

Glede na zmožnosti je v   fololaboralorijih 
lahko tudi druga oprema. 

KADRI 

Večji arhivski mikrofilmski laboratoriji mo- 
rajo imeti tudi strokovni kader, predvsem pa: 

vodjo, 
tehnologa, 
operaterja (enega ali več), 
delavca za kontrolo. 
Včasih sla v modernem arhivskem labora- 

toriju lahko zaposlena tudi arhivist in arhivski 
tehnik. 

PROSTORI    ZA    HRANJENJU    MIKRO- 
FILMOV 

Mikrofilme je treba hraniti v posebnih pro- 
storih. Treba je ločiti prostore za shranjevanje 
varnostnih (zaščitnih) mikrofilmov od prostorov 
za shranjevanje aktivnih mikrofilmov in delovnih 
mikrofilmov. 
- Prostor za shranjevanje varnostnih mikro- 

filmov za zaščito arhivske dokumentacije na 
mikrooblikah pred vojno škodo ali elemen- 
tarnimi nesrečami mora biti zunaj stavbe 
arhiva, mora bili posebej grajen in s stalno 
določeno temperaturo oziroma relativno vla- 
go. Zažcljcno je, da imajo ti prostori kli- 
matsko prezračevanje. Temperatura mora bili 
okrog 15 "C, vlažnost pa od 40% do 60%. 

- Prostor za shranjevanje aktivnega in delov- 
nega mikrofilma. 
Ta prostor mora bili blizu mikročitalnicc ali 

čitalnice in mora ustrezali standardu: vlažnost 
naj bo od 40% do 50%, temperatura pa približno 
20"C(+ali-3"C). 

OPREMA   ZA   HRANJENJE   MIKROFIL- 
MOV 

- Kovinske omare in regali, v katerih se hranijo 
mikrofilmi, ne smejo oksidirali, predali omar 
morajo biti razdeljeni, omare pa morajo omo- 
gočati kroženje zraka v predalih. 
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Mikrofilmska luijava. 
Mikrofilmski trakovi, daljši od 15 m, se mo- 

rajo navijati in hraniti na posebnih tuljavah i/ 
obstojne plastične mase, ki ne razvija plinov ali 
drugih izparin, škodljivih za film. Premer tuljave 
ne sme biti manjši od 2,5 cm in mora bili grajen 
tako, da se lahko poslavlja na ležaj • mikro- 
čilalca-tiskalnika. 

Strani tuljave morajo hiti zaobljene in ne 
smejo poškodovali mikrofilma. Zunanji polmer 
zvitka mora dobro ležati znotraj stranice tuljave. 
Zvitki ne smejo bili navili niti preveč močno niti 
preveč ohlapno. 

Film ne sme biti v neposrednem stiku z rja- 
več i m ali s kakim drugim nestalnim materialom, 
kol so denimo gumijasti ali lepilni trakovi. 

Kovinske tuljave niso priporočljive, posebno 
liste, za kalerc se ne ve, ali so izdelane iz 
rjavečega materiala. 

- Embalaža za shranjevanje mikrofilmov 
Za shranjevanje mikrofilmskih zvitkov je naj- 

bolj znana kartonska škatlica dimenzij 10 x I0x 
4 cm, izdelana iz posebnega krom-kartona majh- 
ne hig ros kopn osti. 

Mikrofilmi se lahko hranijo ludi v škatlicah iz 
plastičnih mas. 

Plastične mase morajo bili takšne, da njihova 
kemična sestava ne škoduje mikrofilmu. 

SKLADIŠČENJE   MIKROFILMSKIH   OB- 
LIK V STRIPU 

Mikrofilme oziroma mikrofilmske oblike na 
krajših trakovih, p lan fi lin u ali m i krofi šu je treba 
skladiščili v posebnih ovojnicah (kuvertah) dolo- 
čenih dimenzij. Materiali iz katerih se te ovoj- 
nice (kuverte) izdelujejo, ne smejo nagrizovali 
mikrofilma, površina ovojnic se ne sme prijemali 
za filmsko emulzijo in mora imeti majhno hi gro 
skopnosl. 

Ovojnice (kuverte) morajo biti ¡zdelane tako, 
da se vanje preprosto vlagajo in iz njih jemljejo 
mikrooblikc. Če se takšne ovojnice izdelujejo, je 
treba paziti, da lepilo ne izpušča kemikalij, ki 
nagrizujejo mikrofilm. Lepilo se znotraj ovojnice 
ne sme razlivati, da ne pride v dotik z ITI i kro- 
fi] moiri. 

V ovojnico se trakovi in druge mikrooblikc 
morajo vlagati tako, da je emulzija obrnjena na 
drugo stran od stika ovojnice. 

Ovojnice se morajo skladiščiti tako, da ležijo 
na daljših robovih. Mikrofilmi oziroma mikro- 
filmske oblike v ovojnicah ne smejo bili trdno 
pakirani. 

NEGA MIKROFILMOV 

Mikrofilmi zahtevajo pazljivo rokovanje od 
samega začetka. Pomembno je, da je vsaka 
mikrooblika pravilno obdelana. 

Master negativa in posrednega master filma 
za kopiranje se ne smemo dotikali z golimi ro- 

kami, temveč je pri tem treba uporabljati bom- 
bažne rokavice. 

Navijanje je treba opravljati pazljivo, tako, da 
mikrofilm držimo za robove. Oprema mora bili 
čista in povsem brezhibna. Kopije, ki se jih daje 
v branje (uporabo), ne zahtevajo lake pozornosti, 
vendar bosta dobro vzdrževana oprema in 
pravilno rokovanje podaljšala čas trajanja delov- 
ne kopije in pocenila stroške izdelave nove. En- 
krat uskladiščen mikrofilm je treba občasno kon- 
trolirati. V normalnih okoliščinah je prva kon- 
trola po pranju in sušenju, naslednja po dveh 
letih. Pranje je treba opravili po štirih letih. 
Mikrooblikc, na katerih se pokažejo večje po- 
škodbe, je treba presneti. Tudi mikrooblikc, ki se 
pogosteje uporabljajo, je treba pogosteje nadzo- 
rovati oziroma prati. Zaradi občutljivosti mikro- 
filma se je pri uporabi aH pregledu treba izo- 
gibali veliki in hitri spremembi temperature in 
vlage. 

MEDNARODNI STANDARDI ZA ZAŠČITO 
MIKROOBLIK 

ISO 5 - 1 Fotografija - merjenje gostote - ter- 
mini, simboli in opomba 

ISO 5 - 2 Fotografija - merjenje goslolc - geo- 
metrijski pogoji za prenašanje gostote 

ISO 5-3 Fotografija • merjenje gostote - spek- 
tralni pogoji 

ISO 5 - 4 Fotografija - merjenje gostote - geo- 
metrijski pogoji za reflektirano gostoto 

ISO 417 Fotografija - določanje zaostalega lio- 
sulfala in drugih kemikalij v kemično obde- 
lanem fotomalcrialu. Metoda joda in škroba, 
metoda modrega me t i lena, metoda srebrnega 
sulfida. 

ISO 3334 Mikrografija - ISO lesi resolucije št. 2 
- opis in uporaba 

ISO 5466 - Obdelava varnostnih filmov - 
skladiščenje 

ISO 6200 Mikrografija - srebrno halogeni film 
prve generacije - gostota 

ISO 8225 Fotografija - obdelava diazo filma z 
amoni ako m 

ISO 9718 Fotografija - obdelava vezikular filma 
ISO 10214 Fotografija - obdelava fotografskega 

materiala 
ISO 1602 Fotografija - obdelava srebrno halo- 

genega črno-belega filma 

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR 
STANDARDISATION - ISO 

Obstaja lorcj mednarodni kom ile, ki izdeluje 
mednarodne standarde (ISO) oziroma priporočila 
ISO, "recommendation". 

Prve članice so bile: Belgija, Danska, Finska, 
Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Luksem- 
burg, Nizozemska, Portugalska, Švedska, Švica, 
Združeno Kraljestvo. 

Članice Mednarodne organizacije za standar- 
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dizacijo - ISO lcia 1972 so bile: Avstrija, Bel- 
gija, Burma, Češkoslovaška, Čile. Danska, Grči- 
ja, Indija, I/raci, Japonska, Jugoslavija, Nemčija, 
Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Združeno K ral jes Ivo, Sovjetska Zve- 
za, Švedska, Švica, Turčija. 

Tudi nekdanja Jugoslavija je zelo zgodaj po- 
stala članica Mednarodne organizacije za stan- 
dardizacijo (ISO). Kot članica je imela pravico 
predlagali posamezne rešitve norm in stan- 
dardov. Prav tako je na podlagi ISO imela pra- 
vico do svojih lastnih standardov (JUS), v srb- 
ščini in v jezikih drugih jugoslovanskih narodov. 

Danes je število članic veliko večje in Še 
narašča. Članstvo v tej mednarodni organizaciji 
je zelo koristno za razvoj vsake države, posebej 
za nerazvite države, države v razvoju ter novo 
nastale in priznane države od leta 1989 do danes. 

Z izpolnjevanjem določenih zahtev vsaka so- 
dobna država lahko poslane članica organizacije 
ISO. 

Vse razvite države imajo poleg organizacije 
ISO tudi svoje nacionalne standarde, od katerih 
nekateri niso hkrati tudi mednarodni standardi. 
Evropske države so v zadnjem času sestavile 
skupni Evropski komite za normalizacijo in stan- 
dardizacijo, t.i. CEN (Comité Européen de Nor- 
malisation - European-Committee for Standardi- 
zation - Europäisches Komitee für Normung). 

Standardi in priporočila Evropskega komiteja 
so pisani v angleščini, francoščini in nemščini. 
Sedanje članice evropskega komiteja za stan- 
darde, CEN-a, so: Belgija, Danska, Finska, Fran- 
cija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Portugalska, Švedska, Švica, Zdru- 
ženo Kraljestvo. 

Standardi morajo bili zelo natančno, točno in 
jedrnato napisani. Včasih je samo ena napačno 
prevedena beseda vzrok, da se spremeni smisel 
celotnega besedila. 

Pri prevajanju standardov si je treba pomagali 
/. besedili v več tujih jezikih. Dobro je, da so vsi 
mednarodni standardi pisani v angleščini, fran- 
coščini in nemščini. Pri prevodu je včasih po- 
samezen pojem razumljivcjši v nemščini ali an- 
gleščini kot v francoščini, in obratno. .S pre- 
biranjem v vseh treh jezikih je mogoče najza- 
ncsljivcjc najti ustrezen pojem v svojemu jeziku. 

Za naše razmere, če ni prevoda v slovenščini 
ali makedonščini, se lahko uporabljajo srbska 
besedila, ker so lahko razumljivcj.ša od zgoraj 
navedenih jezikov. To še posebno velja, če že- 
limo besedilo nekega standarda prevesti v 
hrvaščino. Ker so skoraj vsi mednarodni stan- 
dardi (ISO), ki se nanašajo na mikrofilm in 
fotografijo, hkrati tudi JUS standardi, je za zdaj 
dobro primerjali ISO in JUS standarde pri 
prevodu in izdelavi besedila v materinem jeziku. 

Ravno lo je razlog, zakaj bi tukaj želel 
predstavili in našteti naslove 1er šifre ISO in JUS 
standardov, v upanju, da bom na ta način po- 
magal razumeli potrebne standarde, ki se upo- 

rabljajo v mikrografiji, re prografi j i in fotografiji 
v arhivskih in sorodnih ustanovah. 

INTERNATIONAL ORGANISATION   FOR 
STANDARDISATION - ISO 

Popis standardov, ki sc nanašajo na mikro- 
grafijo in fotografijo v arhivih: 

1. ISO4331 
Photography - Processed photographic lì I m for 

archival record - Silver-gelatin type on cellu- 
lose ester base - Specifications 

ISO 417 
Photography - Determination of lhio.su I ph ate and 

other residual chemicals in processed photo- 
graphic film, plates and papers - Methylene 
blue photometric method and silver sulphide 
dcnsilomclric method 

2. ISO 4332 
Photography - Processed photographic film for 

archival records - Silvcr-gclalin lypc on poly 
ethylene tcrcphtalatc base-Specifications 

ISO 3272 
Microfilming of technical drawings and other 

drawing office documents 
IS0/D1S 446 
Microcopy ing - ISO NO. I Mirc-Dcscriplion and 

use in photographie documentary repro- 
duction 

ISO 1116 
Microcopying - 16 mm and 35 min microfilms, 

spools and reels 
1S0/DIS 3957 
Graphic symbols-index, survey and compilation 

of the single sheets 
ISO/DIS 9923 
Micrographics - A6-size microfiche, source do- 

cument and COM 
ISO 6196/4 
Micrographics - Materials and packaging 
ISO 6196/5 
Micrographics - Quality of i mages-legibility-In- 

spection 
ISO 6196/6 
Micrographics - Equipment 
ISO 8225 
Photography - Ammonia processed diazo photo- 

graphic film-Specification for stability 
ISO/DIS 7000 
Micrographics - Grafie symbols used in micro- 

graphics 
ISO/DIS 6199 
Micrographics - Microfilming of documents, in 

black and white, on 16 mm silver microfilm 
ISO/DIS 8127/1 
Micrographics - A6-sizc microfilm jackets-Five 

channel jacket for 16 mm microfilm 
ISO 9718 
Photography - Processed vesicular photographic 

fi I in-Specificati on for stability 
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Nekdanja Jugoslavija je bila, kol smo prej 
omenili, ena izmed držav članic Mednarodnega 
tehničnega komiteja za izdelovanje norm ISO. V 
Jugoslaviji so veljali JUS (Jugoslovanski stan- 
dardi), ki so enaki ISO standardom. Zaradi bolj- 
šega razumevanja ISO standardov bom tukaj 
navedel tiste standarde, ki bi jih bilo treba 
uporabljati v mikrografiji in fotografiji v arhivih: 

JUS - Z.EO.200 Mikrofilm - Splošne značilnosti, 
mere in oznake 

JUS - Z.E2.0I0 Mikrofilm - Mikrofilmi trajne 
vrednosti in rokovanje 

JUS - Z.IÎ7.0K) Mikrofilm - Način snemanja na 
mikrofilmu 

JUS - Z.E7.011 Mikrofilm - Dejavniki zmanj- 
ševanja pri in i k rofi Imanju na mikrofilm 

JUS - Z.E.Ol4 Mikrofilm - Izdelovanje repro- 
dukcij s 35-mi li metrskega mikrofilma 

JUS - Z.E7.015 Mikrofilm - Snemanje rokopisov 
na 35- in 16-milimclrski mikrofilm 

JUS - Z.E2.0I0 Mikrofilm - Mikrofilmi irajne 
vrednosti, hranjenje in rokovanje 

JUS - Z.EO.20I Mikrofilm - Mikrofilm na listu 
za dokumentacijo (inikrofiš) 

JUS - Z.E7.0I2 Mikrofilm - Snemanje risbe v 
delih 

JUS - E7.013 Mikrofilm - Apcrtuma kartica, 
montaža za 35-mi li metrski mikrofilm 

JUS - E8.010 Mikrofilm • ISO - Poskusni 
(izpitni) znak za preizkušanje čitljivosti pri 
snemanju na mikrofilm 

JUS - E8.0I1 Mikrofilm - Poskusna (izpitna) 
polja za preizkušanje čitljivosti 

JUS - E8.0I2 Mikrofilm - Poskusna (izpitna) 
polja za preizkušanje čitljivosti za praktično 
uporabo na fotokopirnih strojih (pretočnih) 

JUS - E8.0I3 Mikrofilm - Poskusna (izpitna) 
polja za preizkušanje čitljivosti mikrofilm- 
skega negativa 

JUS - E8.0I4 Mikrofilm - Tablica za pre- 
izkušanje mikrofilmov tehničnih risb 

JUS - E8.015 Mikrofilm - Diazo direktni dvoj- 
niki 

JUS - E8.016 Mikrofilm - Preizkušanje optične 
gostote, čitljivosti in trajnosti s pomočjo 
poskusnega (izpitnega) negativa in original- 
nega negativa 

JUS - M.AO.010 Mikrofilm - Formati, oblike in 
merila. Risbe v strojništvu. 

JUS - M.AO.020 Mikrofilm - črte: zvrsti, debe- 
lina in uporaba. Risbe v strojništvu. 

JUS - M. A 0.037 Mikrofilm - Tehnična pisava. 
Risbe v strojništvu. 

Zaradi boljšega razumevanja bom navedel 
dva primera: 

Standard JUS - Z.EO.200 -Splošne značil- 
nosti, mere in oznake - ima te točke opisa: 
IVcdmcl standarda 
Definicija 
Mere filma 

Oblike mikrofilmov 
Tipi mikrofilmov 
Generacije 
Polariteta slike 
Skrajšane oznake 
Označevanje 
Povezave z drugimi standardi 

Standard JUS Z.E7.0I5 ima te točke opisa: 
Predmet standarda 
Namen 
Mere filma 
Medsebojna razdalja posnetkov 
Zaporedje in vrstni red posnetkov 
Dejavniki 'zmanjševanja 
Hranjenje in nadaIjna obdelava 
Naslov na začetku in na koncu mikrofilmske role 
Podatki o stanju originala 
Čitljivost 
Optična gostota 

Standardi so med seboj povezani, zato je 
vedno zaželeno pregledati vse tiste standarde, ki 
so med seboj povezani. 

Tako je na primer JUS Z.E7.0I5 povezan s 
temi standardi: 
JUS M.AO.010 Formati, oblike in merila - Risbe 

v strojništvu; 
JUS Z.EO.200 Mikrofilm. Splošne značilnosti, 

mere in oznake; 
JUS Z.EO.201 Mikrofilm na listu (mikrofiš) za 

dokumentacijo; 
JUS Z.E7.01I Dejavniki zmanjševanja pri mi- 

krofilm anj u na mikrofilm; 
JUS E7.013 Apcrtuma kartica, montaža za 35- 

mi I i metrski film; 
JUS Z.E8.011 Poskusna (izpitna) polja za pre- 

izkušanje čitljivosti za praktično uporabo na 
fotokopirnih strojih (pretočnih); 

JUS Z.E8.0I3 Poskusna (izpitna) polja za pre- 
izkušanje čitljivosti mikrofilmskega negativa; 

JUS Z.E8.014 Tablica za preizkušanje mikrofil- 
mov tehničnih risb. 

Včasih ne bo treba prebrati celotnega bese- 
dila, temveč le nekatere točke iz kakega stan- 
darda. Tako bomo na primer, če nas zanima 
embalaža, prebrali kar piše o tem, kakšna mora 
bili, kakšnih mer in iz kakšnega materiala. Enako 
velja za tuljavo, police in podobno. 

SKLEP 

Problemi, sugestije in rešitve, ki jih obsega ta 
članek, bi morali pomagati pri organizaciji 
priprave arhivske dokumentacije za varnostno in 
zaščitno mikrofiImanje ter pri uporabi norm in 
standardov, ki se uporabljajo pri mikrofi I manj u v 
arhivih. 

Zavedamo se, da nismo predstavili vseh listih 
elementov, ki se pojavljajo pri urejevanju arhiv- 
skega gradiva za potrebe mikrofi Imanja. To je 
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mogoče narediti le s Umskim delom po dolgih 
izkušnjah strokovnih arhivskih delavcev pri pri- 
pravi večjega števila arhivskih fondov in zbirk. 

Kar zadeva uporabo mednarodnih norm in 
standardov, se jih je treba držali. Izkušnje v 
praksi so pokazale, da se posamezni standardi 
menjajo, dopolnjujejo ali izdelujejo novi. 

Zato morajo strokovni arhivski delavci pre- 
našali svoje izkušnje na mlade, in sicer tako, da o 
tem pišejo in vsakodnevno spremljajo strokovno 
literaturo v zvezi s lo problematiko. Koristno je 
tudi izmenjavati izkušnje z kakšnim drugim ar- 
hivom, ki varnostna in zaščitna mikrofilmanja 
fondov in zbirk opravlja dalj časa. 

Prevod: Daniela Juričić-Čargo 

ZUSAMMENFASSUNG 

ANLEITUNGEN      ZUR       VORBEREITUNG 
ARCHIVMATERIAL PUR DEN MIKROFILM 

VON 

Der Artikel behandelt die Vorbcrcilungsphascn von 
Arhivgm für die Aufnahme auf Mikrofilm. Es werden 
Mikrofilmiypcn und -arten genannt, das M i krofi Im- 
laboratori um. Räume sowie Ausrüstung zum Sehnt/ von 
Mikrofilmen vorgestellt. Es ist auch von Standards die 
Rede, die bei Mikrofilm und bei der Fotografie verwendet 
werden. 

SUMMARY 

INSTRUCTIONS FOR THE ['REPARATION OF ARCHI- 
VAL MATERIALS FOR MICROFILMING 

The article deals with the stages of record preparation 
for microfilming. It enumerates the types and sorts of 
microfilms, and presents the archival microfilm laboratory 
and the rooms and equipment for the protection of 
microfilms. The article presents the standards for microfilms 
and photography. 
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Piranska občinska palača, porušena leta 1877 
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Iz arhivskih fondov in zbirk 

Slovenica s konca 18. stoletja v župnijskem arhivu Vipava 
noms GOLEČ 

Župnijski arhiv v Vipavi vsekakor sodi med 
bogatejše župnijske arhive na Slovenskem, zla si i 
glede na obseg ohranjenega gradiva in nekoliko 
manj po sla rosi i najstarejših dokumentov. Videti 
je nnmrcČ, kot da bi do tcmcljilcga čiščenja ali 
uničenja prišlo nekako v začetku 17. stoletja, 
proti koncu reformacije, ki je v irgu in okoliei 
doživela močan odmev.1 Kakšno zvezo, če sploh 
kakšno, imala /. omenjeno arhivsko cezuro refor- 
macija in prot i reformacij a, je vprašanje, na 
katero za zdaj nimamo jasnega odgovora. Skle- 
pamo lahko, da je bilo starejše arhivsko gradivo 
uničeno že prej, skoraj gotovo med beneško voj- 
no 1508-1516, koje celolna Vipava pogorela.2 

Drugačno usodo kol starejše gradivo je do- 
življal župnijski arhiv od 17. stoletja do danes. 
Ohranilo se je namreč gradivo s številnih pod- 
ročij župnijskega življenja. Najstarejša krstna 
matična knjiga sega že v leto 1612, urbarji se 
začenjajo z letom 1608, več tematskih sklopov 
spisovnega gradiva pa sredi 17. stoletja. Samo 
starejših spisov je za približno 120 urejenih fas- 
ciklov, čemur moramo prišteti nekaj deset raz- 
novrstnih knjig, od župnijskih matic, župnijskih 
in cerkvenih urbarjev, različnih računskih knjig, 
do beležk iz pastoralnega življenja nekdaj ob- 
sežne vipavske župnije. Takšno je današnje sta- 
nje urejenega arhiva, in to navzlic vnovični ne- 
sreči, ki je doletela župniŠče pri nenadni eva- 
kuaciji na vrhuncu tržaške krize, ko se je nekaj 
gradiva izgubilo in uničilo. Velika izguba je 
zlasti izginotje bogate župnijske kronike z. zgo- 
dovinskim pregledom, napisanim v 19. in 20. 
stoletju.3 

Avtorja pričujočega prispevka je zanimalo 
zgolj arhivsko gradivo do konca 18. stoletja, kar 
v številkah pomeni ducat pregledanih fa sci ki o v 
spisovnega gradiva, dva ducata župnijskih matič- 
in prav toliko urbarjev. Med uporabljenim gra- 
divom je naletel na tri spomenike pred razsvet- 
ljenske, izrazilo lokalno obarvane slovenščine s 
konca 18. stoletja. Na tem mest u sla dva v celoti 

objavljena in komentirana, na tretjega in naj- 
obsežnejšega pa velja vsaj opozoriti morebitne 
potencialne raziskovalec lokalne zgodovine in 
zgodovine pisanega jezika. 

)) Račun ključarjev cerkve sv. I lieront m a na 
Nanosu za leto 1784 

Letni račun ključarjev, tako imenovanih sta- 
rešin romarske podruž.ni•• sv. Hicronima na Na- 
nosu, sodi v snopič dokumentov o tej cerkvi, ki 
zajemajo časovni okvir od 1662 do 1784 in so 
uvrščeni med župnijske in dekanijske akte.4 Ob- 
ravnavani račun je najmlajši med njimi, pisan na 
prepognjeno polo papirja s sumaričnimi podatki 
na hrbtni strani, lire/, vsakršnega podpisa in pe- 
čata je mogel imeli le omejeno interno veljavo 
kol predloga pravega računa za sicer obvezno 
ratifikacijo. 

V šumariju na hrbtni sirani je ¡z kratic fib. in 
s. razvidno, da gre za enak denarni sistem - 
dukati, libre in soldi -, kol je bil tedaj nasploh v 
veljavi v vipavskih župnijskih in cerkvenih ur- 
barjih.5 Enak sistem je bil uporabljen pri po- 
sameznih postavkah računa, vendar brez izrecne 
navedbe valute, ki smo jo v objavi dodali. Na 
levi sirani objavljamo izvirno iranskribirano be- 
sedilo, na sredini denarne vrednosti, na desni pa 
slovenski prevod, načeloma zvcsl skladnji bese- 
dila s konca 18. stoletja. Zaradi večje avicn- 
tičnosti so velike in male črke transkribiranc do- 
sledno po izvirniku, le da smo morali iz teh- 
ničnih razlogov izpustiti nekatere diakrilične 
znake, zlasti dosledno pisanje preglasa " nad črko 
>'• 

/ PRILOGA; Faksimile računa cerkve sv. 
Hicronima za leto 1784/ 

Pri nanoškem cerkvenem računu je poleg 
močne narečne note posebno zanimiva izbira pi- 
save - kurzivne gol ice, ki je v slovenskih bese- 
dilih tako rekoč ne srečamo. Zapisovalec, najbrž 

1 1'riiii. lir. Josip Gruden, Zgodovina slovenskega nanula, 1910- 

1916. sir. 742-745. 
2 • p.,?.aru: ÄKS, Vie. A.. Sk 1IX. I'«*. "' « V-4. s.d. (ad II. 

1572). 
•     ••••••••• vipavskega dekana ¡i. Franai Pivka 10. •. I WH. 

Župnijski arhiv Vipava, lase. 2K, Župnijski in dekanijski akti 
IdSK-IKK); snopiC diikuincnluv o i-erkvi sv. Hicronima na 
Nanosu IM>2-1?X4. 
Npr. prav lani, U 13, urbar cerkve sv. Marka v Vipavi 1725- 
I7V9. 
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Hrbtna naslovna stran: 

Breyetye votlega leta 1784 Prejetje od lega leta 17K4 

12 zheba si. 30 12 čebrov (?)•>]. 30 

se v um so vsieli 504 I lib. ¡0 /.a ven so vzeli 504 (dukate) 1 lib.(ro), 10 (soldov) 

ahnosehne so ie 5 s. "almožne" (=miloščinc) 5 s.(oldov) 

Besedilo računa: 

tu ¡e rey tenga S. ieromeiut staraschinti duk lib sol •• je račun starešin pri sv. Jeronimu 
J 784. 17X4 
J. vob reytengaeh se kosilu duhounem - 3 6 oh računih za kosilo duhovnikom 
bendimsko Phescho* vsob • 1 IO Irgatvcni ("bendimski") stroški 

("Spežii"?) skupaj 
se moschi sfìesclie se wora-Jie seuvoh 3 1 - za mošl stroški, za orače, vse skupaj 
se ßtsigone so ila li - 5 6 /.a "fasigonc"** so dali 
se en Blaanig so dali 2 - - za en "plavnik" (polovnik)*** so dali 
sc trebesch s Besehe ¡e blu 3 - - za Ircbcž stroškov je bilo 
se vielku delu se resane 4 4 4 za veliko delo - za rezanje 
se kuri bomozji 1 - - za pomoč k uri 
feymoschtraueii seb riberi župni ko ve m u pisarju, 
ktt ie vrbe ri e •regledaiuiii 2 12 ko je pregledoval urbarje 
se listu kosilu Berurberìh 3 - za listo kosilo pri urbarjih 
se schlafkureizer voi bische - 12 za "sch lo • -k raj ca rod hiše 
la drugi dang vol hi sehe i e 1 6 drugi dolg od hiše 
voh Bresnemani**** ie s Besehe 3 15 ob pres nema nju (7) je izdatkov 
S. ie romena mlesebnary ne staru mežnarju sv. Jeronima na staro 
voBasilu - I • "opašilo" (=ccrkvcno proščenje) 

se sneych s • mulet si zierkue 2 1 5 za spravljanje snega s cerkve 
2 duaka •• IO grondai - 5 7 dva (divjaka?)***** po 10 grošev 
se Bostoitno vol 1 Bisßma - 1 10 za poštnino od enega pisma 
2 Bos t hi via refi kefeymosl(r)i - 4 - 2 pošli v trg k župniku 
S i eromena mischniri se BogazJio - 1 - mežnarju sv. • i ero ni ma za pogačo 
se varbye se Bolodi-Jto so vse vkob za vrbje za "Bolodičo" (=1 okacija) za 
delouze 7 2 14 vse skupaj delavce 
mischniery boten Ion 4 3 - mežnarju pot ni no (Botenlohn) 
S. ¡emmena sv. H ¡croni ma 
1. goldinar vol z.irukue S ieromena - 5 • en goldinar od cerkve sv. Hicronima 
feymoschtri se moschi so 12 - - župniku za mošt 

* najbrž bi moralo bili pravilno "sbesehe" (špeža = stroški za hrano ali sama hrana), kolje v naslednji 
postavki 

** verjetno so mišljene davčne fas ¡je (Fassioncn) 
*** polovnik je na Vipavskem velika lesena posoda za pretakanje vina 

*** morda napaka namesto "vob • resne wan i" (ob praznovanju) 
***** morebiti gre za divjako, v vipavskem narečju necepljeno divjo irlofi 

Za ••/lago in pomoč pri ••/umc vanju i/ra/ov se zahvaljujem kolegoma zgodovinarjema Malja /u Hl/jaku i/ Dolge Poljane ¡n Su/ani 
Brato7-Fcllcijan. (loma i/ Še nI vidu-1'iKl rumina. 
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/.upnikov pisar, la je v računu ludi izrecno ome- 
njen, je očitno obvladal le nemško pisanje. Zapis 
slovenščine mu je delal opazne preglavice, tako 
da je končni izdelek tipičen primer improvi- 
zacije. Le-la je opazna zlasti pri zapisovanju 
nekaterih glasov: glas p dosledno piše kol veliki 
B, š in ž z nemškim se h, Č pa vendarle kol zJi. 
S posojen k iz nemščine ne prilagaja slovenskemu 
fonetičnemu zapisu: tako ostaja revienta na- 
mesto ray tenga, feyi naselil ri in ne fajmoschtri. 
Značilne so ludi druge adaptirane besede iz 
nemščine: obnažite (Almosen), poten lan (Bolcn- 
Lohn). seli ri ber (Schreiber), schlaf kureizer (naj- 
brž Schlag-Kreuzer) in sbescha (Spesen). 

Poleg la p ¡darnos li zapiskov razumevanje be- 
sedila otežuje /.lasti uporaba izrazito narečnih 
izrazov in (m ikro) toponimo v. Dodal na ovira je 
črkovna nedoslednost, Še posebej pri mali in 
veliki začel nie i. Nedvomno je bil zapisovalcev 
edini namen zaznamovali izdatke na način, da jih 
bo soseska ob glasnem branju mogla razumeti in 
potrdili, medlem ko je neoh ranjen i čistopis go- 
tovo sestavil v nemščini. 

2) Prisegu novega mcžnnrj» pri .sv. Štefanu v 
Vipavi ¡x lela 1790 

Mcžnarjcva prisega iz lela 1790 je našla svoj 
prostor v foliantu velikega formala z arhivsko 
oznako U 22, označenem kol "urbar 1774- 
1799".7 V resnici ne gre za urbar, temveč za ra- 
čunsko knjigo Ici ni h prihodkov in izdatkov 
vipavske župnijske cerkve sv. Slcfana za obdobje 
od 1774 do 1799 s posamičnimi postavkami do 
vključno leta 1801. Prisega novega mežnarja, ki 
je nastopil službo po smrti prejšnjega, najbrž 
svojega očeta, upravičeno sodi prav sein, ven- 
darle pa je zanimivo, da so jo zaznamovali kar na 
prvi strani sicer ncošlcvilčcnc knjige, preden se 
začnejo kontinuirani letni računi. 

V primerjavi s šesl let starejšim nanošk i m 
cerkvenim računom je mcžnarjcva prisega bolj 
kakovostna, lako po kaligrafski kol po jezikovni 
in črkopisni piali. Napisana je v lični latinici, 
čeprav ne v bohoričici sodobnih slovenskih 
knjig, temveč v mešani nemško-romanski raz- 
ličici, ki je precej blizii računu iz leta 1784. 
Pojasnilo, M kakšno besedilo gre, je v nemščini, 
le prisega sama je slovenska. Glasila se lakolc. 

"1790 den 3. Aug: M nach Absterben des 
Marko Kostoinouiz gewesten Messner bei der 
Pforr Kirchen St: Stephani in Wippach der van 
der Caimutiföt Neu geweite. Stephan Kastainouitz 
van einigen Catmint ta t s Männern der Herr- 
schafft Wippach volgeste!) und hat nach- 
folgendes Jitraincnt unter nehm liehen Dato ab- 
geführt. 

' Jest Sit pitanu Kostainoviz. perseschem prat 
Vezhnema gospnd ßagu ena pravo Risnizno jena 

Bies use foiisclu'e persega De jest Vozem en 
Svest jenu praiitsclien M erz.hu it bite tako temo 
Bogina koker tein Bogotano ena praviz.no Mira 
date jenu od Nahenga tes ta Stara Tariffa mai ga 
Lona pogiervati. Na Suelga Moiheuscho Dana 
ti sem tem Drugen Komun skein Merzuchiiam nech 
Posado Praviz.no Sin ieri je no So zachnot, jenu 
lude de jest Vozem en Svest Meschnar Te Zcrkite 
St: Stephana Bite, No ta z.erkotoiu Prentoscheiiie 
Koker Na moie lesine achtengo Date, Koker 
men ¡ Bach Pomo go te ozlie Amen." 

V slovenskem prevodu bi se spremno be- 
sedilo in prisega glasila: 

"3. avgusta 1790 je po smrli Marka Kosla- 
j novi ca. nekdanjega mežnarja pri župnijski cerk- 
vi sv. Štefana v Vipavi, nekaj mož iz komuna 
prestavilo gospostvu Vipava od komuna novo 
izvoljenega Slcfana Koslajnovica, ki je ime- 
novanega dne opravil tole prisego. 

Jaz, Stefan Koslaj novic, prisežem proti več- 
nemu Bogu pravo, resnično in brez vsakršne 
nevoščljivosti prisego, da hočem bili pravičen 
merčun (=merilec žila idr.), iako ubogemu kakor 
bogatemu dati pravično mero, od nikogar ne 
zahtevali svojega plačila čez slaro mero, na dan 
sv. Matevža vsem drugim komunskim mer- 
cimoni pravično izmerili in zaznamovali njihovo 
posodo, in ludi, da hočem bili zvest mc/.nar 
cerkve sv. Slcfana, na cerkveno premoženje ka- 
kor na moje lastno paziti, kakor meni Bog 
pomagati hoče. Amen." 

V zvezi z jezikom prisege velja pripomnili še 
lo, da ne gre za domače vipavsko narečje, saj je 
precej opazen rovlarski način sklanjanja. Vse 
kaže, da sestavljalcc prisege ni bil domačin inje 
pač pisal po svoje. 

3) Računske beležke s konca 18. stoletja 
(1782?-17Í>1?) 

Računske beležke s konca 18. stoletja pri- 
padajo za zdaj neznanemu zapisovalcu in se- 
stavljajo približno polovico knjige majhnega 
formata sorodne vsebine iz obdobja od malo pred 
1750 do leta 1765. Tudi ta knjiga je uvrščena v 
serijo župnijskih urbarjev," toda vprašljivo je 
celo lo, ali je sploh cerkvenega izvora. Tako prvi, 
nemško pisani del, kol drugi, slovenski, sla gos- 
podarske narave, očitno stroškovnika dveh upra- 
viteljev iz različnega obdobja in z zelo različno 
izobrazbo. Pisava in jezik prvega namreč daleč 
presegata okorne, le redko datirane^ beležke 
drugega, ki je pisal v domačem jeziku. Župnijski 
arhivar je dataci jo začetka knjige v leto 1741 
utemeljil na letnici zabeleženega posevka na 
notranji sirani platnic, vendar se sama računska 
knjiga ni začenjala dosti pred letom 1750. 
Naslovnica in prvi I i sli knjige so odtrgani, sledijo 
kontinuirani vpisi od 17. marca 1750 do 23. maja 

7     Župnijski umi Vipava. U 22. urbar 1774-1W. s.p. Župnijski urad Vipava, U 15 •. urbar 1741-1764, s.p. 
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1765. Besedilo je nemško, le leta 1750 in 1751 je 
nekaj postavk v italijanščini. 

Šele pozneje, v začetku osemdesetih let 18. 
stoletja, je knjigo začel uporabljati prav tako ne- 
znani zapisovalec gospodarskih zadev, ki je pisal 
slovensko. Strani z zadnjim kronološkim vpisom 
iz leta 1765 sledi 17 listov oziroma 34 nc- 
ošlcvilčcnih in nedatiranih strani, popisanih v 
slovenskem jeziku in značilni okorni pisavi. 
Naslednjih 13 popisanih listov je odtrganih, na 
koncu knjige pa je še 5 listov oziroma 10 strani 
slovenskega besedila. Večji del zadnjega lista je 
odtrgan, aje razvidna letnica 1791, ki je skoraj 
gotovo končna letnica vpisovanja. Na dveh me- 
stih zasledimo tudi letnico 1782 in ta velja za 
spodnjo kronološko mejo. Zaradi pomanjkanja 
prostora se je zapisovalec zatekel še k izrabi 
prostora na ne povsem popisanih straneh prvega, 
nemškega dela knjige. Vpisu z dne 31. maja 
1755 sledi slovenski vpis z letnico 1790 in nato 
še nekaj nedatiranih vpisov v slovenščini. 

Za objavo smo izbrali samo nekaj, morda niti 
ne najbolj tipičnih slovenskih hclcžk. Prvi slo- 
venski vpis v knjigi, zapisan po vpisu 31. maja 
1755, je hkrati eden najmlajših in redkih da- 
tiranih, nastal jeseni 1790. 

"Jesi sein predati vinu J3 zhiburnit en • veuf ru 
nu 3 ua(¡nu pu po 10 pe t iz. enti veidru poner Iti on 
meni IJ( peiize poverili skedenu nupotskrisno 
goro sa pervi krat sem pou nu ve the se kop vinu 
8 cekinu nu 3 pet iz. nti tri ¡•roshe 1790 preti 
snetim martinam." 

Drugi vpis je zapisan na prazni polovici strani 
po vpisu z dne 29. avgusta 1755: 

Hametou Tone smo snopye vos il i. Tone lune t 
smo shezuvali snopye do kosila Drezhe limet 
dopudan poti e ie bi • s luni domon sopopisavali 
Sudate ie ••••• I • en ftrkelz. do pete je pershu 
iesit marie. 

Andrezhe lune t pot h is ho pred bend imo 
Andrezjie  lime t odpidoil  ie  slutit  Borst po 

dava 
Ione fant hmeUtuje trgou Vstronji 
Tonzlie ie biti sitati Horst po denta 
Andrezhe brnet ne hiti vou od d i reih (?)" 

Vsebinsko gre, kot rečeno, za gospodarske 
zadeve, iz katerih bi bilo oh skrbni analizi podat- 
kov mogoče ugotoviti pre nekatero zanimivost in 
najbrž tudi namen, če že ne avtorja zapisov. 
Vpisi zadevajo različne drobne izdatke za de- 
lavce, nakupe in posojila. Postavke so deloma 
prečrtane, kar pomeni, da so bile obveznosti po- 
ravnane. Kol primer navajamo to postavko 
nakupa lurščicc v Gorici: "Jest sem kupu Tnrzo 
gonzi pet teden pred veTtkanoizhnim pande Ikom 
16 meni ikon po 166 reipor'to." Precejšen del je 
namenjen zaznamovanju opravil posameznih 
oseb, zapisovalec, imenovan v prvi osebi ednine, 
pa je imel tudi sam nekatere obveznosti in dol- 
gove do kmetov, npr.: 

"Toneti Gor upi sem dattsan voly ten don smo 
vorali. " 

Po jezikovni plati gre očitno za zapisovalcev 
lastni idiom, V primerjavi s prejšnjima bese- 
diloma je opazili veliko manjši vpliv nemške 
skladnje, pa tudi izrazja in črkovnega nabora. Pri 
zadnjem pogrešamo predvsem nemški sch za 
glasova S in ž, tu sta praviloma pisana kot sh. 
Avtor "računske knjige" iz osemdesetih in devet- 
desetih lei 18. stoletja je pisano nemščino ob- 
vladal bržčas zelo malo ali sploh nič. Njegov 
izdelek, ta ohscga skupaj 45 razprto popisanih 
strani majhnega formata, je daleč obsežnejši od 
preostalih dveh, tako rekoč jezikovnih fragmen- 
tov, in je kot lak zanimiv primer jožefinske 
uradniške slovenščine "za domačo rabo". 
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Starejši fond goriških deželnih stanov 
DONATELLA PORCEDDA-MiT/DlER/ 

1. Fond Deželnih s la nov goriške grofije, ki ga 
hrani Pokrajinski zgodovinski arhiv s sedežem v 
muzejski stavbi na goriškem gradu,1 vsebuje ar- 
hivske dokumente od 16. stoletja do 1861, 
razdeljene na dva oddelka ali regi stralli ri. Prva 
zajema upravne spise goriških slanov od pri- 
ključitve grofije habsburškim deželam do terc- 
zijanskih reform. 

Prva reg i si ratura je do danes obdržala ure- 
ditev, kot jo je v 60-ih lelilí 18. stoletja naredil 
Karel Morelli pi. Schönfcld. Taje iz omenjenega 
gradiva črpal podatke za svojo Zgodovino grofije 
Goriške (¡storia della Conica di Gorizia), te- 
meljno in doslej še ncprcscžcno delo o goriški 
zgodovini v prvih treh stoletjih novega veka.2 

Časovne mejnike, ki jih je pri urejanju gra- 
diva določil Morelli, je pojasnil v poročilu sta- 
novom o svojem delu: v obdobju od 1500 do 
1754 je bila v deželi uveljavljena "enaka oblika 
vladavine" in deželni .stanovi so torej obdržali 
"enako oblast in enako vlogo".3 

Kot stanovi drugih dednih dežel so bili tudi 
goriški neposredno udeleženi pri izvajanju sodne 
oblasti. Po svojih prised ni kih so skupaj z dežel- 
nim glavarjem v vladarjevem imenu oblikovali 
plemiško sodišče, izvajali so zakonodajno oblast, 
kolikor je Šlo za deželne pravice, in upravno 
oblast v vseh deželnih zadevah. Stanovi so uži- 
vali temeljno pravico odobritve, porazdelitve in 
pobiranja javnih dajatev, v njih pristojnosti je 
bila organizacija preskrbe z živili, policija, no- 
tranja   varnost.   Šolstvo.4   Leta   1754   izvedena 

' Pokrajinski zgodovinski arhiv (Archivili Storico t'iov'mniile • 
ASPG). ki je sestavni lici Pokrajinskega muzeja v Goliti 
(Mauri l'roriiiritili ili Goriziii), je bil pole I i 1996 preseljen i/ 
palače Atteins /a rad i resta viiranja in je začasno naslanjcn v 
muzejskih prostorih na gradu; pričakuje se namesti lev na novi 
dokonim ustremi lokaciji, dodeljeni v krilu stare palače 
Al vare/, nekdanjem sedežu bolnišnice Bratov dejavne ljubc/ni 

(Patcbcnc frate Mi). 
2 •. MOHËLLI, Isloria della Contea di Gorim, Gori/ia 1855, v 

treh ilclih. O Karlu Mure I liju P. CUS IN, La storiografia del 
70(1 e le • ¡l'ori ne dell'assolutismo il lu ini nato in uno storie« di 
Gori/ia (Carlo Morelli ili Schifo leid), v "La Porta Orientale", 
VI I-VII I (1935), str, 297-314); l>. PORCEDDA, fallici set- 
tecentesche ile Ila storiografia goriziana: Carlo M incili di 
Schön felli e la .sua "Isloria", v "Quaderni Giuliani di Slori •". I 

( I•••), str. fi3-97. 
' lastnoročno pos vel ilo Karla Morcllija goriškim stanovom 

"Indice delle Scrillurc dall'anno 1500 fino all' anno 1754 
dell'archivio degl' Incliti S lati ili Gorizia e Gradisca". 

4 O goriških deželnih stanovih v novem veku primerjaj I'. 
CALDINI, Gli Siati Provinciali Goriziani, v "Memorie S lo- 
riche Forógiulicsi", XXVI (1930), str. 75-150; O. I'OU- 
ClilJDA, Nobiltà e Stali provinciali goriziani nella seconda 
meta del Cinqucccnlo, v "Sludi Goriziani", LVI1-LV1II (1983), 

reforma paje upravo združenih grofij Goriške in 
Gradiške poverila oblasti kolektivnega organa, 
deželnemu glavarstvu, s pristojnostmi, ki so 
ustrezale Reprezentancam in komoram v drugih 
avstrijskih deželah; tako je stanovom odvzela 
številne stare avtonomne pravice. 

Velja povdarili, da je ob strogem upoštevanju 
načela ad quem (do 1754) pri datiranju doku- 
mentov v fondu treba načelo ex ante (od 1500) 
razumeti bolj kot historični, ne pa arhivski mej- 
nik: pravzaprav ne obstaja noben dokument, da- 
tiran s 1500, letom izumrtja goriških grofov in 
nastopa Habsburžanov po dedni pogodbi. V prvi 
stanovski regi si ral uri so ohranjeni le trije do- 
kumenti izpred leta 1513, ustrezno datirani s 
1501, 1503 in 1511. Gre za prepise vladarskih 
ukazov. V splošnem pa je dokumentacija do 
konca 20-ih let 16. stoletja precej skopa in redka. 
V svoji "Istorii" Morelli navaja kot vzrok po- 
manjkanja starejših dokumentov razdejanje, ki je 
sledilo heneški zasedbi Gorice 1508, in obli- 
kovanje pravega arhiva šele po sklenitvi miru z 
Republiko leta 1523.5 

2. Isti Morelli v svoji "S tori i" opiše s pre- 
mem hc v stanovskem gradivu, tako da za vsako 
stoletje posveti posebno poglavje "varovanju jav- 
nih spisov". 

Sianovi so se prvič lotili sistematičnega ure- 
janja svojega lastnega arhiva v sredini 16. stolet- 
ja Leta 1545 je bila dokumentacija razdeljena z 
ločitvijo na sodne in upravne spise. Sodni akti, ki 
,sc nanašajo na delovanje plemiškega sodišča, so 
bili zaupani .sodnemu pisarju in shranjeni v ne- 
kem prizidku stanovske palače, ki je bila po- 
stavljena v tako imenovanem "spodnjem mestu"; 
drugi dokumenti, za katere je skrbel stanovski 
tajnik, pa so ostali na gradu skupaj s spisi de- 
želnega glavarja. Stanovi so 1562 sklenili po- 
stavili posebne prostore za hrambo svojih lastnih 
spisov in se odločili njihovo ureditev naložili 
tajniku. V resnici pa je bila v ta namen šele leta 
1597 kupljena hiša ob stanovski palači. Tajnik 
Ivan Frosch je preuredil spise in jih opremil s 
kazalom. 

Oh koncu naslednjega .stoletja je bila po šte- 
vilnih poskusih v letih 1604, 1657 in 1680 iz- 
vedena vnovična preureditev fonda; opravil jo je 
stanovski uradnik Anton Nikolaj Krasi na; ter pri 
tem izdelal dva registra spisov: enega za 16. in 

str. 79-121; ISTA, "Un paese di si piccola estensione come e la 
nostra contea, più dal caso che da una prov viden /adi retto". 
Antonia sovrana, potere nobiliare e  fazioni a Gorizia nel 
Seicento, v "Annali di storia I son lina". Il (1989), sir. 9-29. 
l'rim. MORELLI. Isloria, 1. del, Mr. I IK. 
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drugega za 17. stoletje/1 

Pred sredino 18. stoletja so menili, daje treba 
nadaljevati preurejanje arhiva. Naloga je bila 
1746 zaupana grofu Ferdinandu Jožefu Alterns u : 
večina dokumentov je dobila kratke povzetke v 
italijanščini, vendar delo ni hilo dokončano. V 
letih 1760/61 so se stanovi znova lotili zadeve, a 
neuspešno. Na koncu so izpeljavo naložili Karlu 
Morclliju; taje oh pomoči tajnika Mateja Lcbana 
začel leta 1764 preurejali arhiv, zaključil pa 
oktobra 1765. 

Zavedajoč se usode, ki so jo doživeli pred- 
hodni poskusi ureditve fonda, je Morelli izbral 
ureditev, odločilno za ohranitev ne le spisov, 
marveč tudi ureditve same: liste je oštevilčil, jih 
povezal v enote in jih signirane vnesel v na- 
tančen register, da bi "trud dveh ali več let ne 
mogel bili izničen v nekaj trenutkih."7 

Cilj, ki si ga je zastavil Morelli, je bil učin- 
kovito doscž.cn. Nihče več se ni vtikal v to, kar je 
kmalu poslalo '/nano kol Morellijeva zbirku. Ix v 
90-ih letih IH, slolctja se je zgodil poseg, a dokaj 
spoštljiv: Ivanu Krslniku Tuniju je deželna 
deputacija združenih grofij Goriške in Gradiške 
naložila arhiviranje dokumentacije, ki je nastala 
po Mordiijevi ureditvi gradiva (iy.rcc\w upo- 
števajoč njegovo metodologijo), prav tako pa 
ludi starejše spise iz 16. do 18. .stoletja, najdene 
ne goriškem gradu in v gradiški pisarni. Tuni ich 
spisov ni skušal uvrstili med tiste, ki jih je uredil 
Morelli, pač pa jih je razvrstil posebej.8 V 
nasprotju z Morellijevo zbirko se je ob pomoči 
tajnika Vinccnca Bru inatti j a - ¡zbranega zaradi 
njegovega znanja italijanščine in nemščine - 
omejil na obnavljanje vezav zvezkov, na izde- 
lavo abecednega kazala za liste iz 16. in 17. 
stoletja, na sestavo novega dvojnika kazalci 
spisov (Indice delle Scritture); le-le m je dodal 
seznam listin in privilegijev v fondu." 

To delo je bilo pretrgano lela 1800; do 1861 
ni nič znanega o delu na fondu in s lem ludi • 
delu na Morel lijevi zhirki. 

Leta 1861 so bili stanovski spisi, uradno 
izročeni v hrambo goriškemu deželnemu zboru, 
spravljeni v arhivu deželne palače.10 Prav tega 
leta je bil ustanovljen Deželni muzej (Museo 
provinciale), čigar odele k za starejšo zgodovino 
naj bi zbiral zgodovinske spomenike Grofije 
Goriške in Gradiške. Vendar je še leta 1890 di- 

"     Pi» veti lo Karla Morclliju v Indice, cit. 
Spisi •> /hrani v približno I (K) številkah druge registrature 
Deželnih slanov. 

U 
Posebej MI v škatlah 435-4% /hrani  goriški spisi, ki  se 
nanašajo na dejavnost glavarjev. 
Dokumentacija o Tunijcvcin delu je ebnes v Pokrajinskem 
Zgodovinskem urbi vu v Gorici (ASPG), fond deželnih stanov, 
H. registratura (Slali 11), ra/nì listi v Hi. 4•8-5•, 5(13, 5(17, 
510-511. 516; njegovo poročilo deželni deputaciji 10 februarja 
[7% o predaji seznamov je v .šk.5l(l/[. Ovc kopiji aktualnega 
ka/ala sta v ASPG. Slati II, Šk. 260 in .301. 
ASPG. Antuvio della Giuiitti provinciale (Foiul deželnega 
odbora), 1'nrle I, Sezione VII. Sottosezione I. fase. 5. 

re klor oddelka Enrico Maionica, navajajoč prav 
Morellijevo željo, da ne bi rad doživel uničenja 
svoje lastne ureditve, moral pozivali deželne 
oblasli, naj Muzeju izročijo slarejše gradivo za 
ustanovitev "zgodovinskega arhiva in domoznan- 
ske knjižnice, ki bi mogla služili vsem raz- 
iskovalcem pri njihovem delu."11 Muzej, od 
1900 je bil nastanjen v palači Atlcms,12 paje od 
dežele pridobil arhiv komaj leta 1914; ta ledaj 
tudi Še ni bil ustrezno preurejen. 

V začetku vojne so bile le najstarejše listine 
preseljene n;i varno: deloma na Dunaj in deloma 
v Ljubljano. Po italijanski zasedbi Gorice sla bili 
v Firence preseljeni deželna knjižnica in Mo- 
rellijeva zbirka, drugi fondi pa so povsem za- 
puščeni obležali v palači Atlcms. Po vojni je bilo 
zbrano vse dokumentarno gradivo deželnega 
muzeja in izročeno goriški državni knjižnici; I eia 
1923 so ga začeli urejali.13 Direktor knjižnice 
Carlo Ballisti je hotel stanovsko dokumentacijo 
hraniti ločeno od ostale drugačnega izvora, ki jo 
je deželni muzej pridobil pred vojno. Zla.sli sc je 
Želel ognili poseganju v Morellijevo zbirko in 
vključevanju lakih dokumentov v novo celostno 
ureditev arhiva. Pravzaprav se mu tako delo ni 
zdelo le neizvedljivo v krajšem času, marveč 
"popolnoma škodljivo in nespoštljivo do starega 
izročila arhiva". Še več. velik pomen in vrednost 
je pripisoval M orel lij • vem u kazalu arhiva, ki 
vsekakor "zadovoljuje potrebam raziskovalcev". 

Da bi presegel nekatere pomanjkljivosti po- 
pisa (narejene z izpuščanjem navedb po Mo- 
rclliju malopomcmbnih dokumentov ali zaradi 
pretirane zgoščenosti podatkov, nanašajočih se 
na posamezne zadeve), je Battisti že leta 1920, 
po modernih arhivi s lični h kriterijih, začel delati 
analitični inventar za dokumentarno gradivo v 
posameznih zvezkih M orel lij • ve zhirke. To delo 
se je izkazalo kol zelo zahtevno. Ustavljeno je 
bilo v upanju na "holjše Čase", vendar ti žal niso 
nikoli nastopili: izdelava kartoteke 10 zvezkov 
morel li jane i • "enega najboljših arhivisiov Julij- 
ske krajine"'4 zaposlovala celo leto. 

V drugi svetovni vojni sc je deželni arhiv 
srečno izognil porazgubilvi. Precejšnji del, sku- 
paj s številnimi zvezki Morcllijcvc zhirke. so 
Nemci novcmhra 1944 odpeljali in je končal za- 
puščen v Lužicah (v Kanalski dolini). Po le m, ko 
so jih po naključju odkrili prebivalci, so doku- 

' ' Poročilo deželnemu /boru poknežene groll je Gori.škc in Gra- 
diške o poslovanju dc/clncga odbora od /.idnjc seje do konca 
septembra I KDO. Gorica 1890. 

12 ASPG. Archivio deliti (/¡uniti Provinciale, l'arte II. Sezione IX 
"Museo Provinciale". íasc. I. Poročilo direktorju Emilija 
Tunisa i/ 1616. 

'• Podalki so pov/eti po C. UATTISTI, Le racaille Marico- 
archiviste della sezione provinciale della biblioteca di stalo in 
Gorizia e il loro riordinamento, v Sludi Goriziani. |[. (P)24), 
sir. 57-73. 

'4 Verjel no prof. Giuseppe Gclcich. nekdanji dircklor državnega 
arhiva v Dubrovniku, kije bil ixl avgusla 1•20 na ra/polagii 
goriški knjižnici. 
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menti ostali deloma na kraju samem, nekateri so 
bili odneseni in redki uničeni. Po opozorilu 
študentke i/, lega kraja, ki j • zaslutila historični 
pomen, je hilo vse gnidivo odneseno in depo- 
nirano pri mestni knjižnici v Vidmu, končno p:i 
17. decembra 1945 izročeno goriški pokrajinski 
upravi •/. muzejskim sedežem v palači Atteins.15 

3. Kriterije ureditve fonda in izdelave registra 
dokumentov je pojasnil sam Morelli v uvodu h 
kazalu spisov. 

Dokumenti so bili razdeljeni v štiri serije: 
vladarske resolucije (serija R), zasedanja stanov 
{serija S), obravnave (serija P), deželni zbor (se- 
rija D). Znotraj posameznih serij so dokumenti 
urejeni kronološko, brez podrobnejše členitve in 
oštevilčeni po listih; n:i koncu so bili zvezani v 
zvezke s svojim oštevilčenjem vsake serije. 

Serija R vsebuje dokumente centralnih ob- 
laste v in cesarske pisarne: tuje mogoče najti tudi 
poveri I n ¡i pisma in instrukcije za vladarske komi- 
sarje, poslane v grofijo, ¡n njih poročila, spise o 
podelitvah sodstva, podelitve in potrditve privi- 
legijev in pravic grofije. Prvotno je serija ob- 
segala 40 zvezkov, vendar sc je zadnji, nanašajoč 
se na leta 1753-54. izgubil, verjetno med prvo 
svetovno vojno. 

Serijo D sestavlja 1H zvezkov. V prvih štirih 
so spisi, zadevajoči bodisi goriški deželni zbor 
(od leta 1525 dalje) bodisi mcddcžclnc avstrijske 
ter državne zbore (od 1519): v petem zvezku so 
spisi zbora v Brucku 1578. Razen fascikla, ki 
vsebuje dogovore na zboru v Gradcu 1620 glede 
splošnega obrambnega sistema Notranje Avs- 
trije, se od šestega zvezka te serije spisi nanašajo 
izključno na goriški deželni zbor: sestavljajo j ili 
poveri Ina pisma in navodila za vladarske komi- 
sarje, deželnozborske propozicije, pripombe in 
končnisklepigoriških stanov. 

Serija S. sestavljena iz 34 zvezkov, pri čemer 
prvi dokumenti segajo v leto 1532, ustreza 
izvirnim registrom zapisnikov plenarnih in ožjih 
zasedanj stanov in poverjenikov. Velja poudarili, 
da so bila plenarna zasedanja goriške skupščine 
poleg letnega deželnega zhora na vladarjev poziv 
dokaj pogosta (v povprečju so potekala vsak 
mesce). Ta praksa je bila uradno vpeljana v 20-ih 
letih 17. stoletja: omejen obseg grofije je omo- 
gočal vsem deželanom. da so se v razponu pol 
dneva zhrali na sedežu, veliko več časa in de- 
narja pa je zapravilo plemstvo drugih, precej 
večjih dežel za svojo udeležbo na zasedanjih 
častitljivih stanov.16 

V zapisnikih zasedanj so vedno navedeni 
navzoči. V zapisnikih niso zapisane posamezne 
intervencije, marveč le predmet diskusije ter 
končni sklep. Glasovanje v skupščini je nave- 
deno le v primeru volitev zastopnikov: po si- 

stemu tajnega glasovanja s pomočjo spuščanja 
barvnih kroglic v vrč (balotadja). 

Jezik, ki se uporablja v zapisnikih, je do 1707 
po pravilu nemški. Včasih pa so celotna zase- 
danja, skupščinski pravilniki, navodila za pover- 
jenike in prejemnike zapisana v italijanščini; 
pogosteje so v italijanščini posamezne točke dis- 
kusije in ustrezni sklepi. Takšna praksa je bila 
polcbna za boljše razumevanje s strani pod- 
ložnikov, ki so govorili le italijansko.17 V letih 
od 1708 do 1724 se redno izemenjujeta raba 
nemščine in italijanščine - ta se dokončno 
uveljavi od 1725. 

Serija P je po ohscgu največja. Sestavljena je 
iz 62 zvezkov, toda zvezek številka 40 v resnici 
ni nikoli obstajal: med dokumenti s številkama 
39 in 41 je kronološka kontinuiteta in noben 
dokument v kazalu spisov ni naveden pod sig- 
naturo P 40. Prvi spisi te serije so datirani s 
1513. kontinuirano pa tečejo šele od 30-ih let 
istega stoletja. 

Serija P vsebuje vso stanovsko korespon- 
denco, tako z nadrejenimi oblastmi in drugimi 
javnimi uradi v grofiji ali drugih avstrijskih de- 
želah, kot tudi s privatnimi strankami. Doku- 
mentacija je karseda različna: prevladujejo fi- 
nančne in upravne zadeve, pogosto v obliki 
poročil ali poizvedb, kar dopolnjuje bolj splošne 
podatke v seriji S. Številni so tudi dokumenti v 
obliki pritožb, prijav, obvestil, privatnih in 
javnih, ki lahko dajejo nove in izvirne podatke z 
vidika še neznane in skrite družbene resničnosti 
na Goriškem. 

V tej seriji M ore I lij e va odločitev, da vse do- 
kumente uredi kronološko in s tem razhijc po- 
vezavo raznih spisov v skupno zadevo, v rcsniei 
otežuje uporabo. Kljub vsemu je le ovire mogoče 
premagati s pomočjo kazala spisov: lu je pra- 
viloma predmet zadeve označen s točnim kro- 
nološkim podatkom samo za uvodni spis, a z 
navedbo nahajališča vseh preostalih posameznih 
spisov v tej zadevi. 

Kazalo, zvezek z 296 stranmi v kvart formatu, 
ki vsebuje več kol 5000 arhivskih gesel, je 
abecedni seznam si vari in osebnih imen. 

Spisi, ki se tičejo posameznih oseb, se le 
deloma nanašajo na naloge in zadolžitve širšega, 
javnega pomena, naložene posameznikom s stra- 
ni stanov; v lem pri inerii kazalo vsehuje napotilo 
na predmet, na katerega se nanaša. Prevladuje pa 
dokumentacija o vstopanju v vrste deželnega 
plemstva. V splošnem se najde le navedba skup- 
ščinske seje, na kateri se je razpravljalo in po- 
trdilo sprejem (torej zajela v seriji S). Le redko, 
in sicer po 1600, je označen obstoj dokumenta o 
iiobililaciji (v tem primeru je v konceptu ohra- 
njen v seriji P). Treba je poudarili, da v goriškem 

17 

Gradivo je še vedno v upravnem arhivu goriške pokrajine. 15 
16  AS CG, Allí degli Slali l'rtniiicitili. Sezioni-1 (=Slnl¡ /). /• 2f>. j. 

99. 

Na primer: v instrukciji stanovskih poverjenikov baronu 
Okla vi ju Tcr/iju. ki je bil IliKO imenovan /a prejemnika, je 
bil» dovoljenje, da je besedilo napisan« "in der Wällischcn 
Sprach um bessern verstand!". A.SPG, Slati 1, P 34, •. 14S. 
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arhivu ni zbirk in sistematično ohranjenih ple- 
miških privilegijev, niti posehnih popisov le-teh, 
kljub odločitvi stanov iz leta 1686 - očitno niso 
poskrbeli /a njeno i/.vcdbo - o uvedhi deželne 
plemiške matrike, ki naj sega nazaj v najstarejše 
obdobje.111 

Rezu Kal Morel lij • ve kategorizacije arhiva je 
21 iako imenovanih rubrik, navedenih v kazalu 
abecedno po geslih. Znotraj rubrike so posa- 
mezni dokumenti našteti kronološko z dodanim 
opisom vsebine in navedbo nahajališča, loje pri- 
padnost seriji, šle vil ko zvezka v seriji in ošte- 
vilčenje lista. 

V predgovoru h kazalu je Morelli utemeljil 
svojo odločitev, da številne dokumentarne zadeve 
skrči na nekaj kategorij: ker je menil, daje malo 
zadev, kj si jih pod nekim geslom vsakdo lahko 
poljubno predstavlja, jih je najraje poimenoval z 
eno samo besedo, zanesljivo in s lai no, ludi na 
račun tistih, ki so imeli radi dolge rubrike. 

Rubrike M orel lij • vega kazala so: 
Prehrana: odredbe za preskrbo z živežem, 

preh ran skega zn ačaj a 
Kamera I ne zadeve: dokumentacija o dcžclno- 

knežjih dohodkih, ki zajema gozdna področja in 
pravice pobiranja dohodkov od državnih posesti. 

Glavar: spisi o imenovanju in dežel nog la- 
varska navodila, slovesnost ustoličenja in po- 

Dclcgacijc: poveri I nice in instrukcije za sta- 
novske delegate pri dvoru in nadrejenih oblaslch, 
poročila lc-ich. 

Podeželje: privilegiji, posebni opravki kmeč- 
kih skupnosti (naklade, tlaka, novačenje), pro- 
daja in nakup komunalnih zemljišč. 

Deželni zbor: poveriInicc stanovskim odpo- 
slancem na državne in mcddcžclnc zbore, po- 
veri Inicc vladarskim komisarjem na goriških 
deželnih zborih, dogovori, obravnave in odlo- 
čitve deželnega zbora. 

Cerkvene zadeve: verska vprašanja, cerkvena 
jurisdikcija, uprava cerkvene posesli, podelitev 
bene fi cijev, odnosi z verskimi redovi, komenda v 
Prečenicu, ustanovitev škofije. 

Sodne zadeve: zakonodaja, vladarski dopisi, 
sodni redi, sodne pristojnosti, sodne investi ture. 

Vlada: zunanje zadeve (spori na mejah, od- 
nosi z beneškimi podložni ki), mejni spori z 
avstrijskimi deželami, trgovinski in industrijski 
ukrepi, deželna policija (javna gradnja, lov, 
riholov, javni red,, potrošnja), židovska vera in 
socialni položaj Zidov, odnosi z grofijo Gra- 
diška. 

Davek: uzakonjenje davkov, zemljiški davek, 
sporne davčne zadeve, ugovori, prošnje in 
informacije, instrukcije in uredbe o izvršbi, da- 
rovi za vladarsko hišo. 

Namestnik: imenovanje, pristojnosti in polo- 
žaj- 

Javna oblast: privilegiji mestnega magistrata, 

IX ASPG.Stalil.S2l.f. 93. 

pristojnosti na področju civilnega in kriminal- 
nega sodstva, glede obdavčenja, imenovanja v 
službe in zaposlitve. 

Malteški red: sprejem goriškega plemstva v 
češki pri oral, koincnda San Nicolo. 

Denar: uredbe, dopisi, mnenja, va hi taci je, be- 
neški in tuj denar, postavitev kovnice v Gorici. 

Plemstvo: privilegiji, pravice, vpisi v deželno 
plemstvo, uredbe in glasovanje o tem. 

Policija: uredbe (omejene na mesto Gorica) 
glede šolstva in javne pomoči, odredbe o javni 
varnosti in čistoči, urejanje mesta. 

Zdravstvo: zaščitni ukrepi zdravstvene poli- 
cije, epidemije in živinske kuge, sanitarne oblasti 
in delegacije, imenovanje zdravnika, farmacevt- 
ski ukrepi. 

Zunanja varnost: odredbe glede vojaške ob- 
rambe (utrdbe, novačenje enot, pomoč sosednjim 
deželam). 

Sianovi: privilegiji in pooblastila, dedne služ- 
be, volitev odposlancev, organiziranje podrejenih 
uradov. 

Vina: zakoni in dekreti o trgovini z vinom, 
informacije, poročila in prošnje, tihotapljenje. 

Pred kratkim je bil končan računalniški vnos 
vseh podatkov iz kazala spisov. Ta operacija se 
je zvesto ravnala po Morcllijcvcm popisu, zato 
ne izpolnjuje vseh arhivskih kriterijev; kljub 
temu dopušča hiter vpogled, lako po zadevah kot 
kronologiji, in omogoča izdelavo zelo priročnega 
osebnega in krajevnega kazala. 

4. Ker je deželnim stanovom pripadala široka 
in avtonomna lokalna oblast, je njihov arhiv po- 
membna podlaga '/a zgodovinske raziskave. 

V tem smislu ima prva regi straluni deželnih 
stanov dvojni pomen. 

Vsebinska popolnost in celotnost na vseh 
področjih ohscžncga upravnega aparata dežele, 
kakršna je v goriškem fondu navzoča od prvih 
desetletij 16. stoletja, je med podobnimi avs- 
trijskimi arhivi precej redka: zalo lahko študij 
goriških stanov v lokalnem okviru prispeva spo- 
znanja o odločilnem obdobju za nastanek 
sodobne državne uprave. 

Nadalje so za to obdobje spisi deželnih stanov 
najpomembnejši uporabni fond. Zaradi poraz- 
gubil ve arhivov različnih javnih lokalnih uradov 
(od glavarstva do finančne uprave), o čemer je 
tožil že Morelli, zavoljo uničenja ali delne po- 
razgubitve pomembnih družinskih arhivov 
(Atteins s Sv. Križa, Thurn, Coronini-Krombcrk) 
in zaradi težav pri uporabi preostalih v zasebni 
lasti so spisi deželnih stanov količinsko naj- 
obsežnejši in vsebinsko najpomembnejši doku- 
mentarni vir za goriško zgodovino novega veka. 

Stara grofija se je razvijala vzdolž dveh osi: 
srednje in zgornje Soške doline ter Vipavske 
doline oziroma na ozemlju, ki je danes v veliki 
meri v Republiki Sloveniji: očiten je pomen sta- 
rega arhiva goriških stanov za slovenske raz- 
iskovalce lokalne zgodovine. 
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V tem smislu se najzanimivejše gradiv« na- 
naša na posebne zadeve, /lasti na upravljanje 
velikih kamcralnih gozdov in prodajo komu- 
nalnih zemljišč. Poleg podatkov o ozemeljskih 
spremembah in o njihovem gospodarskem izko- 
riščanju je v teh dokumentih mogoče naj li (udi 
pomembne podatke o gospodarski in družbeni 
organizaciji lokalnih vaških skupnosti, zlasti v 
prošnjah, ki so jih pošiljale vladarju ali nadrejeni 
upravi za ohranitev svojih pravic - posebno za 
jus ¡/ascendi in jus legmiiuH oziroma /.a pravico 
do paše in sekanja lesa na skupnih zemljiščih - 
ter v zvezi z obravnavo tlake, ki s«> ji bile pod- 
vržene (tudi v grofiji imenovane rabota) inje bila 
namenjena prevažanju lesa ali utrjevanju go- 
riškega gradu. Obilo take dokumentacije iz I fi. in 
17. stoletja je za gozd Pa novce - naj bij i žj i mestu, 
ki se je raztezal proti Krombcrku - ter za Log - 
kamor so gravitirale soseske iz Ozcljana, Sem- 
pasa, Šinihcla in Oseka. Šele v 18. stoletju sc je 
pojavila ustrezna dokumentacija za Trnovski 
gozd, ki prej očitno ni bil izkoriščan. 

Iz tega ohdobja je tudi obsežnejše gradivo o 
prodaji skupnih zemljišč, zlasti na območju Brd 
in v Vipavski dolini. V starem arhivu deželnih 
stanov se nahajajo pretežno spisi o političnih raz- 
pravah na to temo, v katere so se nekatere 
skupnosti, kot Šempeter, Vrtojba. Vogrsko, Bilje, 
vključevale kot polni upravičenci in nastopale 
kot kupei zemljišč; spisi, ki so bolj ekonomskega 
značaja in obsegajo tudi pomembnejša gospostva 
grofije, zlasti tolminsko, se hranijo v drugi re- 
gi stmt uri. 

Za zgodovinsko raziskovanje ozemelj, ki so 
bila zajela v večjih gospostvih, je dokumentacija 
v fondu precej omejena. Pa vendar: medtem ko 
spisi o gospostvu Sv. Križ skoraj ne obstajajo, so 
dok in • enti za gospostvo Kanal in kamera Ino 
gospostvo Bovec precej številni, zlasti za posa- 
mezno problematiko, povezano tudi v tem pri- 
meru z gospodarskim izkoriščanjem velikih 
gozdov. Gre za izgradnjo (v 16.) in vzdrževanje 
(v naslednjih stoletjih) komunikacijskih poli, 
cestnih ali rečnih, za potrebe transporta in 
prodaje lesa ter za postavitev naprav za njegovo 
obdelavo. Druga obravnavana tema je politika 
nalaganja carin in davkov na ta promet. Navzoč 
je tudi dokumentarni material v zadevi zdravstva, 
zlasti izmenjava informacij za potrebe ukrepov 

lokalnih oblasti zoper širjenje epidemij in 
živinske kuge, ki konkretno zadevajo Bovec na 
začetku in koncu 16. ter Kanal v 17. stoletju. 

O ozemlju Tolminske, leta 1534 goriški gro- 
fiji priključenega glavarstva in 1649 spreme- 
njenega v alodial no gospostvo, pa je doku- 
mentacija posebno bogata. 

Predvsem je dokumentirano uradno dogajanje 
na tem območju: od poskusov tolminskih gla- 
varjev, da se otresejo podrejenosti do grofije, do 
odstopa vladarjevih sodnih pravic, najprej šta- 
jerskim Breuncrjcm, nekaj let pozneje pa Co- 
nmini jem. Precejšen pomen ima tudi strateška 
vloga glavarstva, zalo je oširno izpričano utrje- 
vanje in vzdrževanje tamkajšnjih utrdb. Obsežna 
je tudi bogata dokumentacija o izkoriščanju 
gozdnih zalog in o poteh, zlasti je hogata o 
podložniškem upiranju plačevanju naklad in 
uvajanju davkov, ki se vleče od leta 1534 do 
upora 1713 - ta je obravnavan le z vidika go- 
riških oblasti ter zadeva sprva le obramhnc 
ukrepe in kasneje represijo. 

Zelo je pomembna obsežna dokumentacija, ki 
zadeva neposredne odnose med stanovi goriške 
grofije in kranjske vojvodine. Gre zlasti za gra- 
divo, ki pokriva vsa stoletja novega veka in se 
nanaša na institucionalno sodelovanje na pod- 
ročju zdravstva, predvsem v primerih kuge, na 
vzajemno vojaško pomoč na mejah v primeru 
vojne proti Benečanom in Turkom, na skupne 
naloge pri graditvi cestnih komunikacij na ob- 
močju Kanala, Bovca in Razdrtega. 

Predvsem so dokumentirani trgovinski odnosi 
med dvema deželama, ki zadevajo preskrbo Go- 
riške z žilom in živino na Kranjskem (z zani- 
mivimi podatki o tihotapstvu) in prodajo goriških 
vin, ter ustrezna davčna, carinska in denarna 
politika. 

Končno se v goriškem arhivu nahajajo (udi 
vladarski odloki, poslani na Kranjsko, npr. o 
fevdih ali o gozdovih, informacije, ki so jih 
kranjski stanovi posredovali goriškim kot gra- 
divo o uporabi metod pri uvajanju novih oblik 
obdavčenja, nadalje informacije, ki se nanašajo 
na namestnika in viced orna, na predpisani obred 
ob pok I on i t vi knezu, dokazi tesnih uradnih od- 
nosov med dvema sosed nji tria deželama. 

Prevod: Dm go Trpin 
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Druga registratura arhiva goriških deželnih stanov 
ALEKSANDRA MARTINA TASSIN 

Druga rcgistralura (sezione) spisov deželnih 
stanov vsebuje ludi spise drugih lokalnih orga- 
nov in sega v drugo polovico devetnajstega sto- 
letja, ko deželni stanovi niso več obstajali/ 

Fond je /clo obsežen: sega od številke 153, in 
lako tudi fi/ično nadaljuje M orel lijevo zbirko,2 

do številke 724, z dodatkom pa do številke 748. 
Obsega približno 80 tekočih metrov. Doslej so 
spisi zve/ani od št. 153 do št. 365, preostali akti 
pa so shranjeni v fa s ci k lih (buste). Upoštevali je 
treba, da se na določeno .številko v popisu aklov 
zelo pogosto nanaša večje število fascitelo v.3 

Trenutno je edino pomagalo celotnemu fondu 
sumarni seznam (elenco), manjka pa celoten po- 
pis; torej je fond z. vidika zgodovinskih raziskav 
ležko uporaben. Prvo delno popisovanje se je 
začelo v letih 1791-1804. Nad tem poskusom pa 
je visel, kot se je dogajalo tudi pozneje, popis 
aktov deželnih stanov, ki ga je izvedel Carlo 
Morelli, in sicer tako, da je ureditev, ki jo je Mo- 
relli namenil rcgislraluri do leta 1754, močno 
vplivala tudi na urejanje preostalih deželnih 
spisov. 

Februarja leta 1791 je cesarsko kraljeva de- 
želna deputacija združenih poknežemh grofij Go- 
riške in Gradiščanske zadolžila trgovskega urad- 
nika Giovanni ja Battista Tun i ja, naj popiše vse 
deželne spise, ki so "še vedno delno v rokah biv- 
šega sodnega pisarja Domenica Parcarja, delno 
pa shranjeni na gradu". Od Tu ni ja so zahtevali, 
da vsak teden popiše določeno količino gradiva, 
ki bi ga nato shranili v deželnem arhivu. 

Maja istega leta pa še ni bil določen prostor, 
kjer naj bi Tuni začel delo. Zato je pisal deželni 
deputaciji: "Ker razpolagam s tremi sobicami, 
primernimi za zbiranje, urejanje in zlaganje do- 
kumentov, ki bi jih prinesel od tam, kjer sedaj 
ležijo raztreseni, bi jih, če se spoštovani depu- 
taciji zdi primerno, lahko zbiral in urejal v mo- 
jem stanovanju ..., delo bi tudi hitreje potekalo, 
ker bi se ga lahko lotil ob katerikoli uri, kadar ne 
bi bil zaposlen s svojimi rednimi opravili, skupaj 
s sposobnim pisarjem, ki bi obvladal oba jezika, 
italijanskega in nemškega...". Ta pisarje bil Vin- 
cenzo Brumatti. 

Oktobra istega leta je Tuni poročal, da se bo 
"delo zavleklo v zimo, zato se mora zavarovali 
pred mrazom in si priskrbeli sveče...".4 

V istem pismu je opozoril tudi na kronološki 
kriterij urejanja dokumentov. 

Tuni je 6. februarja 1793 poslal podrobno po- 
ročilo o dotlej opravijenem delu. Najprej je zbral 
vse dokumente od lela 1754 do leta 1791, ki so 
bili "raztreseni in razmetani na različnih mestih 
in od več rok". Vsi ti spisi, ki so se "ohranili v 
nevezanih pake li h, hodo zbrani v drugem, bolj 
natančnem registru, po podobni melodi, ki jo je 
uporabljal že pokojni g. Morelli". Opozoril je 
tudi na nuj nosi vezave Ich spisov, tako kol so bili 
vezani akti iz prve registrature; v ta namen je od 
mestnega knjigarnarja že zahteval predračun. 
Temu poročilu je Tuni dodal tudi kopijo seznama 
vseh arhivskih listin. 

Tuni je nameraval najprej uredili vse doku- 
mente, zadevajoče goriško grofijo, nalo pa doku- 
mente, ki so se nanašali na gradišćansko grofijo, 
upoštevajoč k ri Ieri je, ki jih je uvedel Morelli. Na 
koncu pa seje nameraval lotiti starejših aklov, od 
15. do 18. slolclja, ki so bili "prej izpuščeni". 

Poročilo je končal s citatom iz. razprave Lodo- 
vica Antonia Muralorija "O javni sreči": "Med 
prizadevanji pametnega vladarja za dobrobit in 
boljši položaj podložni kov ni majhnega pomena 
ustanovitev, ohranitev in dobra urejenost javnih 
arhivov".5 

Tu nije vo delo je bilo dolgotrajno, vendar ni 
prineslo želenih rezu Halo v. Poleg lega še niso 
našli ustreznega prostora za nastanitev arhiva v 
deželni palači. Tuni je vsake tri mesece pošiljal 
poročila o rezultatih svojega dela. Februarja leta 
1794 je poročal, da je prispel do 13. od pred- 
videnih 30. zvezkov (volumi), maja je bil pri 
dvaindvajsetem. Avgusta je s ponosom sporočil, 
da je prispel do 29. zvezka, v novembrskem po- 
ročilu pa je zapisal, da je končal zadnji zvezek: 
"od 30. vezanih, ki sledijo seriji pokojnega g. 
Morel lija, se prepisuje sinopsise vseh 30. delov 
(tomi), ki bodo zvezani v poseben zvezek, s 
čimer bo narejeno strnjeno kazalo vseh vsebin"/' 

Delo je bilo upočasnjeno tudi zaradi malo- 
marnosti knjigovezca, saj je zmešal zaporedje 
nekaterih snopi če v in tako izničil mesece dela, 
tako da gaje bilo treba znova opravili. Kakorkoli 
že, februarja 1796 je Tuni deželni deputaciji 
poročal o dotlej opravljenem delu, za katerega bi 
lahko rekli, daje bilo pravzaprav končano. Tuni 

Sianovi so bili odpravljeni lela 1X49, vendar je /e Morelli 
govoril o i /gubi njihovega pomena. 
Glej prispevek D. Porccddc Milidicri v lej številki Arhivov. 

*     Na primer št. 5HO, ki je v popisu o/načena pod SHU/I, 5•1/2. 
SK0/3 in 5X0/4. je dejansko v de vel ih fascikl ih; to pa ni 
osamljen primer. 

4     Pismo i. dne •. oktobra 1791. 

s •••-hivio Storico-Provinciale ili Gorizia (ASPG), Alti degli 
Slati Provinciali, se/.. II. n. 5(11/1, fase. 1/1. rcg. 7, Archiv- 
•••••••••• der Ständischen Akten betreffend ( 179.1). 

r' ASPG. Ani degli Stali Provinciali, se/. Il, n. 503/1, lase. 1/1, 
reg. 7, Arcliiv-KeituliermiR der Stdndi\clieii Akten betreffend 
(1744). Pisma G. •. Tunija dc/elni deputaciji /. dni 16. avgusta 
in 15. novembra 179-1. 
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je i /joči I dva reperto rij a (protocolli di reper- 
torio), prvega za akte do lela 1754, ki ga je iz- 
delal Morelli, Tuni pa mu je dodal seznam listin 
in splošno kazalo, drugega pa za spise od leta 
1754 do Ida 1791 - temu je priložil še splošno 
kazalo.7 V drugem poročilu iz meseca marca je 
izrazil pripravljenost za "preselitev arhiva", ki je 
bil, kot je znano, shranjen v njegovem stano- 
vanju.11 Deželno knjigovodstvo, ki je lo poročilo 
posredovalo stanovom, je kot primerno meslo za 
nastanitev arhiva omenilo nakup "hiše M i an i" 
poleg deželne palače.0 

Spise so preselili, zaradi pomanjkanja polic in 
omar pa so jih morali shraniti kar na Iteli. Aprila 
1800 je Tuni poslal noto z opozorilom, da doku- 
menti ne morejo več ostali na vlažnih I Ich in da 
je premesti lev arhiva nujno potrebna.m Nekaj 
aktov še ni bilo urejenih, zato so Tuni ja prosili, 
naj konča še to delo. 

Neurejeni spisi so bili večinoma v nemškem 
jeziku. Po Tu ni je vem mnenju bi zadostovalo 
"mehanično" delo - pisanje seznamov, česar pa 
sam ni bil več sposoben opravili." Ker ni mogel 
dobili novega pomočnika, je bilo zanj, sedem- 
deset letnika, lo delo preveč zahtevno. Naj spom- 
nimo, da je bilo lo tako rekoč njegovo dodatno 
delo, kajti, kot je dejal sam, je delal tudi v 
sodniški pisarni. Na tej točki je bilo delo tudi 
prekinjeno. 

Na podlagi deželnega pravilnika, objavljene- 
ga z vladarskim patentom 26. februarja 1861, je 
bila deželnemu /boru poverjena vsa javna in 
deželna lastnina,12 med drugim ludi deželna hiša 
in "stari deželni arhiv". 

Arhiv ¡c prišel pod Deželni muzej in laje leta 
1900 zanj našel meslo v palači Aticms. Vendar 
pa so arhiv preselili šele lela 1914. 

Iz letnih poročil, ki jih je deželnemu zboru 
pošiljal direktor muzeja Emilio Turns, zlasti iz 
poročila lela 1916, je mogoče sklepati, da je 
direktor preučil vsak posamičen pakcl v arhivu in 
pripravil sumaren seznam njegove vsebine. Za- 
trdil je, da obstaja samo popis Morcllijcvc zbirke 
in da ni nikakršnega popisa za spise po Iclu 1754, 

7 

S 

9 

K) 

M 

Islo. •. S KI/1, fiiK. V/l. reg. X. O. 11. Timi rassegna l'apertiti) 
generale nell'Archivio Prm ¡minie, II). februar 17%. 
Klo, •. 510/1, li«:. V/1, reg. X. G. •. Tuni rossetta /'ultimo 
operato nell'Archìvio Provinciale, IH. marci' 17%. 
I si«, Informazione della •. •. Provinciale Iiiichalteriu ili Slala 
in Garala, •. milj 17%. 
I sin. il. 51 fi/11, lase. IX/1, reg.  If). G. I). Timi rassegna la 
relazione del rianimalo Archivia Priniiiciale. IX. april J •••. 
15. juliju  17•.1 je  hil odpuščen pisar Vincenzo  liru nul I i 
i viroma "s leni lincili je bilo u kin jenu dnevno platilo 30 krnj. 
carjev, imel paje mo/n»sl nadaljevali /.detoni kol praklikanl 
brc/, platila"; trt», •. ••/I, fast. I/I. reg. 25, /Immani Vimeiiz 
nomi. Wachensehreiiier Einlassung betreffend, l'n/nejc je bil 
pisar /ilova  sprejel  na  del",  km je  mogoče  ugiiloviii  i/. 
Tunijcvih po/nejših pnručil. 
O upravnih spremembah •. ••• V ANI. // litorale austriaca 
ilol Settecento alla "Costituzione di dicembre" del 1867, Udine 
1979. 

ni li za lisic starejše, pridobljene po Morclliju. 
Med prvo svetovno vojno, ko so knjige iz 

deželne knjižnice preselili v Firence skupaj z 
Morcllijcvo zbirko, je preostali del arhiva ostal v 
pritličju palače Atteins. 

Nevezani a ki i deželnih stanov, ki so ostali v 
palači Alterns, so bili razdejani in posamezne 
enote je bilo ireba znova urediti. Vse gradivo so 
zbrali v zabojnike in ga prenesli v državno knjiž- 
nico, kamor so ob koncu vojne začasno shranili 
(udi gradivo, ki je prišlo iz Firenc. Direktor 
knjižnice Carlo Ballisti, ki je spremljal to ope- 
racijo, je poročal, da je bil na razpolago le Mo- 
rel lijev katalog-register. 

Tudi Battisti seje ukvarjal /.urejanjem dežel- 
nega arhivskega gradiva z namenom, da bi arhiv 
lahko uporabljali. 

Ureditev arhiva je izvedel paleograf Carlo de 
Braunstein (Roccabruna), registrature pa prof. 
Sofia Ciani.1-1 

Lela 1920 je bilo zvezanih 200 zvezkov druge 
reg i si rature (s preostalimi 77, zvezanimi leta 
1942, dobimo današnje število zvezkov). Av- 
gusta leta 1920 je dal Generalni civilni komi- 
sarial za Julijsko krajino Državni knjižnici v Go- 
rici na razpolago Giuseppa Gel ci cha, nekdanjega 
direktorja Dubrovniškcga državnega arhiva, z 
nalogo, da konča analitični inventar deželnih 
arhivskih fondov. Dejansko pa ni storil ničesar. 

Arhivsko gradivo je bilo Pokrajinskemu mu- 
zeju vrnjeno v prvih mesecih leta 1941. 

Namen inventarizacije, ki so jo pred kratkim 
začeli uslužbenci Pokrajinskega zgodovinskega 
arhiva, je predvsem ugotoviti natančno pro ve- 
ni eneo teh aktov in pri lem identificirali urade, 
pri kalerih je nastajala različna dokumentacija. 

Na ta načinje mogoče analizirali tudi različne 
organe, ki so na lokalni ravni upravljali deželo na 
prehodu od si ano v do deželnega zbora. 

Prvi zvezki, ki jih je uredil Tuni, in sicer od 
št. 153 do 184 in ki ustrezajo seriji "R" Mo- 
rcllijcvc zbirke, so opremljeni s kazalom-sc- 
znamom, ki se nahaja pri št. 3J5: "Chro- 
nologischer Register mit dem betreffenden Re- 
pertori u m und einem Supplcmcnlrcgisicr ueber 
die Slacndisehe Akten vomj. 1754-1791 vcrfassl 
vom Tagesschrei ber Vinzcn/. Brumatti unter der 
Leitung des Commcrzialbcamtcn Johann Baplist 
Tuni", 488 strani s kazalom. Ti spisi naj bi imeli 
nadaljevanje v številkah od 498 ("deželni spisi 
1791-'92") do 549 ("deželni spisi 1810"). Gre za 
kontinuiteto med akti, ki jih je popisal Tuni, in 
listimi, ki so vezani v zvezke od št. 498 do št. 
541; ti imajo izdelana kazala in se v seznamu 
nahajajo pod številkami, ki neposredno sledijo 
Tunijcvcmu registru, to je od št. 316 do 323 in 
pokrivajo leta od 1791 do 1807. Manjka register 
za zvezke od 518 do 524, morda sc je izgubil. 

C. UATTI.STI, Ir raccolte startvo-urcliivisticlie della sezione 
provinciale drilli llil/lialeca di Stato in Gorizia e il loro 
riordinamento, "Sludi goriziani" 2 (1924), sir. 55-73. 
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Gre za stanovske spise v letih od 1754 do 1809- 
'10. Za uporabo lc-lch je mogoče uporabili ka- 
zala in/ali reg i stratume protokole; zanje so na 
razpolago konkordanca s Številkami fasciklov, ki 
vsebujejo te akte, kazala in protokoli. 

V grobem lahko akte druge registrature de- 
limo v spise združenih grofij Goriške in Gra- 
diščanske (1754-1791), združeni grofiji Goriška 
in Gradiščanska (1792-1810), Pokncžcna grofija 
Gradiščanska (1647-1754), stari spisi Goriške in 
Gradiščanske (pretežno glavarski spisi, čeprav se 
nekateri dokumenti nanašajo na stanove). Veliko 
je protokolov, ki se nanašajo na spise združenih 
grofij (273-323). 

Drugo področje, ki mu je namenjeno veliko 
prostora, zadeva določitev meja (od št. 355 do 
šl.365); med drugim vsehuje akte komisije za 
meje med Benetkami in cesarstvom (1751-'54) in 
vrsto zemljevidov. Od tega fonda so danes na 
razpolago natančne kartoteke, ki olajšajo vpo- 
gled v spise. 

Veliko aktov se nanaša na komisije; med nji- 
mi na komisijo za mitodarnc ustanove, za re- 
vizijo katastra, komisijo za odpravo verskih 
združenj in komisijo za prijavo fi dej kom i sov. 

Sledijo spisi blagajniške deputacije (od 1771), 
komerčnega magistrata in komerčnega konsesa, 
spisi, ki se nanašajo na normalkc, sto in več 
številk pa se nanaša na deželno knjigovodstvo. 

Druga registratura vsebuje tudi približno 200 
zemljevidov, ki se delno nanašajo na probleme 
razmejitve med gospostvi, predvsem med be- 
neško državo in cesarstvom; druga skupina zem- 
ljevidov pa verjetno izhaja iz zase hn i h arhivov. 

Evidentirani so bili spisi, ki zadevajo novo 
naklado oziroma terezijanski kataster v letih 
1745-46, in listi, ki se nanašajo na jožefinski 
kataster ( J 785-'90). 

Kar zadeva skupino aktov, ki so v kazalu 
označeni kot vladarske resolucije in deželni spisi, 
nato pa poenostavljeno deželni spisi, se med 
njimi skuša v sedanji fazi urejanja evidentirati 
glavarskc spise, med katerimi prevladujejo listi 
iz Gradiščanske. 

Tu bi skušali ločili skupino spisov, ki se na- 
našajo na gradišćansko grofijo. Nanjo se nanaša 
veliko šle vi I k na začetku seznama, ki vsebujejo 
zapisnike stanovskih zasedanj od 1647 do 1754. 
Ti so vključeni v zvezke 207a, 208, 208a, 209, 
210, 212, 2l2a, 214, 216, dodana pa jim je serija 
fasciklov, ki zadevajo beneficije, dobrodelne 
ustanove, fevde, ki se vsi nanašajo na Gra- 
dišćansko. 

Dokumenti te druge sekcije pričajo, da je v 
določenem trenutku oziroma oh združitvi gra- 
diščanske grofije z goriško (1717, v resnici pa 
lela    1754)   prišlo   do   kopičenja   spisov.   V 

Promemoriji iz leta 1760, ki jo je Giovanni 
Gasparo La nt hi cri, prvi goriški poslanec, poslal 
grofu Villanu Pc ri as u, pooblaščenemu komisarju 
za pomoč "tej skrajno potlačeni deželi", je 
rečeno, da je bilo "oh združitvi gradiščanske in 
goriške grofije leta 1754 določeno, da se vodijo 
knjige javnih dajatev resda v Gorici, vendar pa 
morajo biti gradiščanske zadeve ves čas ločene 
od goriških. To bo število zadev podvojilo, iz- 
terjava pa bo nekoliko kasnila, za kar pa je 
Njegovo veličanstvo Gradiščanom že obljubilo, 
da proti njim zaradi tega ne ho uveden noben 
postopek; gre za boljšo urejenost v deželi, če vse 
spise, ki so hili v gradiščanske m arhivu in so 
zadevali to grofijo, preselijo v Gorico, kjer naj bi 
zanje uredili primeren in varen prostor. Kar se 
liče gradiščanskih zadev v Gorici, ne bi bilo 
nikakršnih zamud in nevšečnosti, če bodo spisi 
dobro uro stran. Ti spisi bi morali bili natančno 
razvrščeni, posamično registrirani, v la namen pa 
bi potrebovali sposobnega in marljivega arhi- 
varja, ki bi znal nemški in italijanski jezik, in to 
toliko bolj zato, ker za deželne spise ni pri- 
mernega in dovolj velikega prostora, niti osebja, 
ki bi bilo posehej za to usposobljeno." 

Kar zadeva ugotavljanje virov, zadevajoči li 
območja grofije, ki so danes na slovenskem 
ozemlju (dolini Vipave in Soče z glavarstvoma 
Bovec in Tolmin), lahko izključimo spise, ki se 
nanašajo na Gradišćansko, in pozornost posve- 
timo stanovskim spisom, aktom komisij za meje 
in dokumentaciji v zvezi s terezijanski m in Jože- 
fi nskim katastrom. Zanimiva utegne biti tudi 
dokumentacija v zvezi z deželnim knjigovod- 
stvom, vojnimi davki, davki na živino 1er akti, ki 
se nanašajo na fevde in milodarnc ustanove. 

Registratura vsebuje tudi serijo urharjev iz 19. 
stoletja (št. 611, 615-621 in 718/1-8); med njimi 
se nekateri verjetno nanašajo na reklifikacijo ka- 
tastra iz let l846-'47 in zadevajo tudi območje 
Tolmina. 

Sekcija obsega nadalje tudi dokumentacijo, ki 
se nanaša na dcžclnozborskc volitve v letih 1861, 
1867, 1870, 1876, 1883, 1889, 1895, 1897, 1901 
in 1902 (št. 604, 604/a-i). 

Pomen tega fonda se ho pokazal takrat, ko se 
bomo s celotnim popisom te mase gradiva otresli 
utvare, da bi spise vseh organov, o katerih ob- 
staja dokumentacija v drugi registraluri, uredili 
po Morel lijevi metodi. 

Morda bi lahko v tem videli nekakšno rdečo 
nit, pogosto zelo prepleteno, ki bi lahko vodila 
skozi hlodnjak upravnih organov, povezujoč star 
sistem stanovske vladavine z deželnim zborom 
grofij Goriške in Gradiščanske po 1861. 

Prevod: Vem Ce ice r in Drugo Trpin 
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Vodni znak na papirju do leta 1800 
ANDREJ '¿ADN I KAR 

Vodni znak (nein. Wasserzeichen; angl. 
watermark; franc, filigrane; il. filigrana) je znak. 
vtisnjen v mokro snov, iz katere oblikujemo 
papirno polo ali trak. Vtis je navadno prosojnejši 
od preostale površine, zalo je dobro viden pri 
opazovanju papirja proti svetlobi. Poznamo pa 
tudi znake, ki so vtisnjeni tako, da so temnejši od 
okolice, in lake, ki plastično izstopajo. Vodni 
znak se pojavlja tako pri ročni kot pri strojni 
izdelavi papirja. Poznamo tudi imitacije vodnega 
znaka, ko se ta vtisne v že izdelan papir. Vodni 
znak rabi kol znak izdelovalca, pa tudi kol 
zaščita proti ponarejanju, na primer v papirjih, 
namenjenih tiskanju bankovcev ali znamk. 

Papir začno izdelovali kmalu po letu 100 na 
Kitajskem. Od 8. stoletja se izdelovanje papirja 
razširja v deželah, ki so jih osvojili Arabci, Ev- 
ropa pa je še dolgo navezana na uvoz. Izde- 
lovanje papirja je na evropskih tleh zanesljivo 
dokumentirano šele sredi 13. stoletja v Italiji. 
Drugod po Evropi odpirajo prve papirnice šele v 
naslednjem stoletju. Papir zelo počasi nadomešča 
pergament, namenjen pa je sprva le manj po- 
membnim zapisom. V italijanskih papirjih druge 
polovice 13. stoletja najdemo tudi najstarejše 
znane vodne znake.' 

Stari mojstri so za izdelavo papirja uporabljali 
podobno sito, kol je pri ročni izdelavi v uporabi 
še danes. Na pravokoten lesen okvir so podolžno 
lesno skupaj napeli tanke žice 1er jih v razmiku 
nekaj centimetrov povezali s pravokotno pote- 
kajočimi, precej debelejšimi. Med dvoje teh 
veznih žic2 je bila navadno v desni polovici sila 
pritrjena v različne oblike zvila, nekoliko moč- 
nejša žica, in njen odtis v izdelani poli papirja 
imenujemo "vodni znak". Da bi dobili zaželjeno 
obliko vodnega znaka, je bilo lo žico treba zvijati 
podobno, kol zlatar zvija žičke iz žlahtnih kovin 
pri izdelavi "filigrana", zalo so ludi la lik in 
njegov vlis v papirju imenovali tako. 

Vodni znak je bil osebno znamenje izdelo- 
valca, ki ga je vlisnjeval v svoje pole papirja, 
podobno kot je kamnosek vklesal svoj znak v 
obdelan kos kamna, ali pa kol je zlatar vrezal 
svojega v nakil, ki ga je izdelal. Preseneča nas 
bogastvo motivov, ki se pojavljajo v papirju, 
tembolj, ker so se oblikovalci pri upodabljanju 
morali' omejevali le na obris. Vodni znaki se 
pojavijo že v 13. stoletju, vendar bi v njihovih 
zgodnjih oblikah težko opazili vplive umetnost- 
nega sloga lega časa, gotike. Jasen pečal pa so 

oblikovanju vodnih znakov dali renesansa, barok 
in rokoko. 

Krona in križ, la pa spel v vseh oblikah in 
različicah, Sonce, Mesce in zvezde, domače in 
divje živali - tudi enorožec in bazi I i sk ne manj- 
kala - ves herbarij cvetlic, vsakovrstni sadeži, 
divji možje in svetniki, človeška glava, roka ali 
noga, orodje in orožje, grajski stolp in cerkev, 
ime izdelovalca, grbi - naš prvi znani izdelovalce 
papirja mojster Pankrac je v svoje pole okrog 
leta 1580 vlisnjeval grb gospoda Khisla s Fužin - 
vse to, pa še oblike, ki jim težko določimo ime in 
ki so imele pomen morda le za svojega mojstra, 
lahko najdemo, Če list papirja iz skladovnice 
spisov ali stran v knjigi podržimo proti luči. 

Pomen vodnega znaka pri preučevanju roko- 
pisov, tiskanih knjig ali grafik starih mojstrov je 
bil znan že v 18. stoletju. V 19. stoletju že ob- 
javljajo velike zbirke vodnih znakov, pojavljajo 
pa se že tudi razprave o zgodovini izdelovanja 
papirja v posameznih deželah in o vodnih znakih, 
ki so jih pri tem uporabljali. Za utemeljitelja fili- 
granologijc, kol vedo o vodnih znakih tudi ime- 
nujemo in jo včasih pri šle vam o k "pomožnim" 
zgodovinskim vedam, pa velja Švicar Charles 
Moïse •rii]uči. Ta je v svojem delu5 več kol 
šestnajst tisoč vodnih znakov, ki jih je prerisal v 
evropskih arhivih in knjižnicah, razporedil v 
vrslc, skupine in lipe. Vsak tip se spet lahko 
pojavlja v več različicah, odvisno od Elevila sit 
za izdelavo papirja v papirnici in od lega, koliko 
časa se je kakšen znak uporabljal. Z večkratno 
rabo sc je njegova prvotna podoba namreč ne- 
koliko deformirala. Pri določanju starosti in 
izvora papirja moramo seveda upoštevali celoten 
vlis v papirni poli. Poleg vodnega znaka in nje- 
govega mesta med veznima žicama tudi gostoto 
osnovnih žic in pa razmik med veznimi žicami. 
Pomemben je tudi formal papirne pole. Ti so bili 
seveda v različnih deželah različni, razlikovali pa 
so se ludi formati različnih vrst papirja. Upo- 
števali moramo tudi čas, ki je lahko potekel od 
izdelave papirja do njegove uporabe, ta pa je 
navadno odvisen od vrslc zapisa. Osebno pismo 
ali potrdilo o poravnanih obveznostih je bilo 
lahko napisano na koščku papirja, ki je bil izre- 
zan iz kakšnega precej starejšega dok um en (a, da- 
tum na pomembnejši listini ali listu iz notarske 
knjige pa je navadno zelo blizu času izdelave 
papirja, na katerem je zapisan. Šele s primerjavo 
velikega števila papirjev z datiranimi zapisi bo- 
mo lahko včasih vsaj približno določili čas na- 

1 K   T. Weiss: Handbuch der Wasscrzckhcnkunile, Leipzig, 

1962. 
2 Z;i odtis Sic v papirju bolim večkrat našli francoska izraza: la 

verge« re /a osniiviie in les ••••••• /a vcznc zite. 

C, M. Iltiquct: Dictionnaire historique des moyens du papier 
îles leur apparition vers 12X2 jusqu'en 1600 avec 29 figures 
dans le texte et 16)12 fac-similés île filigranes. Cenò ve, 190?. 
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Vodni znaki šestnajstega slolclja iz A. Müller, Diarium über die Arbeiten im Archive des 
Landcsmuscum in Laibach 1900, ARS 
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Vodni znaki osemnajstega stoletja iz A. Müller, Diarium über die Arbaitcn im Archive des 
Landcsmuscum in La i bach 1900, ARS 
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Vodni znak - glava na listini i/ Ida 1313, marce 
12, ARS Zbirka listin, Rep. III. št. 27 

stanka nedatiranega dokumenta, ki ga preuču- 
jemo. Kadar pa poznamo čas obratovanja kakšne 
papirnice, vrste papirja, ki jih je i/del oval a, in 
morda tudi papirničarja -v vsako vrsto so kmalu 
začeli vtisnjcvati posebne znake, začetnice imen 
in priimkov izdelovalcev pa so tudi pogosto 
vtisnjene v papirju - bo naša ocena že precej 
zanesljivejša.4 

Zborniki, ki bi kol Briquclov pred devet- 
desetimi leti skušali zajeli vse znano gradivo, 
danes seveda niso več mogoči. Razprave so ča- 
sovno ali regionalno omejene, ali pa obravnavajo 
določeno zvrst gradiva, v kateri se vodni znaki 
pojavljajo.5 Nekatere pa so posvečene eni sami 
vrsti vodnega znaka, v vseh njenih različicah.6 

4
 V. Mošin. Filigranologija kao pomoćna historijska nauka, 

Zhornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, Za- 
greb, I• 54, pp. 25-93; 
C. Mie-card, Die Wasser/eichenforschurig als historische Hilfs- 
wissenschaft, AZ. BtJ. 52. 1•56, pp. Ci2-115: 
T. Gcrarily, Altes Papier und scine Wasscr/cichcii. AZ. Bd. 70. 
|•74,••. 6•-74. 

'     G. Pit-card, Wasscrzeichcnkundc und Urharforscliung. Art-fii- 
vu m. 1-2, •52, pp. 65-• I; 
D. Woodward" Catalogue of watermarks in Italian printed 
maps ta 1540-1fiOO. Pircn/c. 1966. 

(i    B. Giglio: Le filigrane nelle tarie degli archivi diocesani di 
Ivrea nei setoli XI1-XIV. XIV-XV, Ivrea 19X1. 
G. Piccard: Wasser/eichen Hand und Handschuh, Stuttgart, 

Že dolgo pritegujem zanimanje raziskovalcev 
tudi ikonografija in simbolika vodnega znaka. 
Nekateri arhivi in specializirani muzeji hranijo 
zbirke s tisoči vodnih znakov. Za njihovo repro- 
duciranje je danes v rabi vrsta načinov, od pre- 
prostega kopiranja s pomočjo prozorne folije, 
fotografije, do beta radiografije in rentgena.7 

Začetki preučevanja vodnih znakov na Slo- 
venskem segajo v konec prejšnjega stoletja. Bri- 
quet je obiskal tudi Ljubljano in tu pregledoval 
dokumente v arhivu Deželnega muzeja. O nje- 
govem obisku in ugotovitvah je na kratko po- 
ročal kustos Deželnega muzeja Allons Miillncr.x 

Ko je ta v letih od 1900 do 1903 urejal arhiv v 
Deželnem muzeju, je o svojem delu pisal dnev- 
nik.9 Med besedilo je na posebne lisic prerisal 
114 vodnih znakov, ki jih je našel na doku- 
mentih, nastalih v obdobju od 15. do 18. stoletja, 
"vodni znaki v papirju teh aktov niso nezanimivi. 
Predložene sem kopiral, njihove kopije pa bom 
poslal gospodu Briquclu v Ženevo v oceno" je 
zapisal na koncu strani ob listu s skupino vodnih 
znakov.10 V Miillncrjcvi zapuščini v Arhivu Slo- 
venije je tudi 55 lističev z vodnimi znaki, ki jih 
je izrczal ¡z različnih dokumentov." Med obema 
vojnama je raziskoval zgodovino izdelovanja 
papirja na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in 
Goriškem Viktor Thicl. V njegovih razpravah 
najdemo tudi risbe vodnih znakov papirnic, ki so 
delovale v teh deželah.12 Leta 1957 je pri Zgo- 
dovinskem inštitutu JAZU izšlo obsežno deli) 
Vladi m i rja Mos ina in S • ida Traljića o vodnih 
znakih 13. in 14. stoletja,13 v katerem so zbrane 
vse takrat znane različice. Objavljenih je 7271 
znakov, kar je trikrat toliko, kol jih je poznal 
• ri quel iz teh dveh stoletij. Avtorja uvajata tudi 
nekatere nove vrste. Vodni znaki so razvrščeni 
po abecednem redu francoske terminologije. 
Med nahajališči dokumentov, iz katerih so pre- 
risati i objavljeni vodni znaki, so v Sloveniji na- 
vedeni današnji Arhiv Slovenije, NUK ter ško- 

13 

Ivy7 (?c 17. podohno delo istega avtorja). 
W. Haupt. Wasscr/cithcnwiedcrgahc in schwierigen Fällen, 
Maltethnik. X7. 1•• I, pp. 3K-43; 
V. Hcllwig, Wasser/eichen unter der Kontgen rühre, Mul- 
lei-hmk, KX, 1982. pp. 27•-27•, 
•. Miillncr. Das Papier der Laihachcr Archive. Argo, VI, 
1•••, pp. 124-126. 
A.   Milliner:  Diarium  Uhcr die  Arhcílcn  im  Archive  des 
Landcsinuscuins  in  La ¡bach  il. ti. 22.  September  1900 an. 
(Kokopis hrani arhiv čitalnice AS). 
Ox„ p. 104. 
AS.Zhirka vodnih /nakov, št. 1-55. 
V. Thiel: Geschieh le der Papicr/cu gung und des Papicrhandcls 
in Steiermark, Sonderdruck aus Zcnlralhlatl für die Papier- 
industrie, 1-7, 1926; 
i.sti: Gcsthithlc tier Papier/eugung in den Hcr/ogiUmcrn 
Kärnten und Krain, .sowie in der Gral schall Gör/, Sonderdruck 
aus Der Allcnhurgcr Papiercr, 9-12, 1937. 
V. A. Mošin. S.M. Traljié: Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka, 
l-ll. Zagreli, I•57. 



ARHIVI XXI 1998 I/, arhivskih fondov in zbirk 63 

- r,:".' •; i' ' 

.'•••JulZZSi'. 

••>••"? '-•,:;«- 

IÄ • 
VÏ« '..tV/.'<-* 

Črki AN, vodni znak Aniona Nikla, ARS, Zbirka 
vodnih znakov, šl. 63 (višina 2 cm) 

fijski knjižnici v Ljubljani in Mariboru. V knjigi 
Gcorga Eincdcrja o papirnicah v avstrijskem 
cesarstvu - avtor končuje svoje delo s sredo 19. 
stoletja - in njihovih vodnih znakih so v pre- 
gledih izdelovanja papirja v posameznih deželah 
navedene ludi papirnice, ki so delovale v naših 
krajih.14 Zgodovini papirni.šiva v Sloveniji sla se 
doslej posvečala Jože Sorn in Darko Ca fu ta. Prvi 
je v svojih Irch temeljnih razpravah zajel zgo- 
dovino mlinov za papir, kol jih imenuje, od 
prvega znanega s konca 16. slolclja, do začetkov 
strojnega izdelovanja papirja sredi prejšnjega 
slolclja. Objavil je tudi risbe vodnih znakov, ki 
so jih v ich starih papirnicah uporabljal i.1S V 
svoji monografiji o vevški papirnici je prav tako 
objavil risbe vodnih znakov, ki jih najdemo v 
njenem papirju."* Nekaj dodatkov k Sorno vi in 
razpravam je prispeval tudi Ivan Slokar.17 O pa- 
pirnici v Mrzlem potoku, današnji vasi Papirnica 
pri Stari Loki, je pisal Darko Ca futa in obenem 
objavil ludi risbe njenih vodnih znakov.18 I sli 
avior je raziskoval ludi začelke papirnice v Ra- 
dečah.19 Darko Ca futa upravičeno uveljavlja 
besedo "papirnica" - ki jo je našel zapisano v 
dokumentih 18. slolclja - že za obdobje ročnega 
izdelovanja papirja. Naši sla rej ši pisci so po 
zgledu drugih jezikov uporabljali izraza "mlin za 
papir" ali "papirni mlin". 

14 G. Eincdcr: The Antični Paper-Mills iif Ihc former Austro- 
I fungarían Empire anil (heir Watermarks, HiJvcrsum, I960. 

15 J. Som, Starejši mlini /a papir na Slovenskem, ZČ.VIII, 1954. 
pp. 87-117: 
hl i, Dodatek k starejšim mlinom za papir na Slovenske m, /( 
IX, 1955. pp. 189-192; 
Isti, Se o mlinih /a papir na Slovenskem. ZČ,  XII-XIM. 
19.58'1959. pp. 266-272. 
J. Sorn: Razvoj papirnice Vevče, Ljubljana. 1956. 
1. Slokar, Nekaj dodatkov k zgodovini mlinov za papir na 
Slovenskem, ZČ. X-X1, 1956-1957, pp. 295-297. 
D. Caluta, Loška papirnica, LR, 1985, pp. 137-152; 
Isti, Dodatek k zgodovini loške papirnice, LR, 33, 1986, pp. 
57-64. 
D. Caluta, Začetki radeške papirnice, Kronika, 34, 1986, pp. 
152-160. 

19 

Kača, vodni znak Aniona Nikla, ARS, Zbirka 
vodnih znakov, šl. 63 (višina 5,5 cm) 

Opredelitev vodnega znaka je ludi del kodi- 
kološkc raziskave dokumenta, pisanega na pa- 
pirju. Pri nas je kratko opisal vodne znake v 
srednjeveških rokopisih, ki jih je preučeval, že 
Milko Kos, v obdobju med obema vojnama.20 

2(1 M. Kos: Srednjeveški rokopisi v Sloveniji, Ljubljana, 1931. 
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Osebni fond Franza Stuchlika, kaplana ljubljanske komende 
nemškega viteškega reda 
ANDREJ ZADNIKAR 

Osebni fond Franza Sluchlika v Arhivu Slo- 
venije obsega le dve poli, vsaka je na treh stra- 
neh popisana z drobno, na nekaterih mestih težko 
hcrl j ivo gotsko kurz ivo. Prva, v folijskem for- 
matu, je podpisana: Franz Stuchlik D.•.P., dru- 
ga, manjša, pa: Franc. Stuehlik (v latinici) in /. 
začetnicami: O.T.P. ob imenu, ter: Cappe I lan us 
Comndac Labac. 

Calatogli s Cleri Diocccsis Labaccnsis za leto 
1846 navaja: D. Stuchlik Franciscus, Ordinis 
cqucslris teutonici Saccrdos et Commcndac La- 
bac. Capcllanus. Nains 24. Nov. 1811. Neo 
Sed lic in Silesia. Ordinalus presbyter 10. Aug. 
1837.' Prav tako tudi za leti 1847 in 1848. Franz 
S m chi i k je bil torej prišel v ljubljansko komendo 
Nemškega viteškega reda iz takratne avstrijske 
Šlczijc, rojen paje bil v kraju Nove Scdlicc blizu 
Opa ve v današnji Češki repuhliki. 

Prvi sestavek ima naslov: Pro memoria! Orden 
der Tempelherrn und nachmals der Deutsch. 
Ri Iter in Laibach. Tri obdobja v preteklosti Ljub- 
ljane, predvsem pa kraja, kjer stoji križniška ko- 
menda, so Stuchlika zanimala: antika, srednji vek 
in pa zgodnje 18. stoletje, ko so podrli staro sred- 
njeveško redovno cerkev in na njenem mestu po- 
stavili novo. Ko piše o dogodkih iz antične zgo- 
dovine, navaja kot vire S trabón a. Au lij a Gclija in 
Linharta. Navedbe iz ohch antičnih avtorjev je 
povzel kar po slednjem.2 Prepisal je tudi napis z 
rimske nagrobne are, ki sojo bili našli, ko so leta 
1714 kopali temelje za sedanjo cerkev, in je danes 
vzidana v njeno stransko fasado.3 Predvsem pa 
Stuchlika zanimajo Valvasorjeva4 in Dolničar- 
jeva5 poročila o naselitvi in koncu templarskoga 
reda v Ljubljani. Napisal je tudi njegovo kratko 
zgodovino, pri čemer pa vira ne navaja. Red - 
eden od irch velikih viteških redov, poleg Reda 
sv. Janeza in Nemškega viteškega reda - je bil že 
v začelku 14. stoletja zatrt. Verjetno pa je imel 
svoje posesti tudi v naših krajih.^Sluchlik je bil o 
tem prepričan, kar je pokazal že v naslovu svoje 
promemorije. Kaže, da je hilo v njegovem času 
izročilo o tem, da seje Nemški vilcški red v Ljub- 
ljani naselil na mestu nekdanje templarske ko- 
mende, še živo. Svoj sestavek končuje z obdob- 

' Calalogus Cleri Diocccsis Labaccnsis ineunte unno 1846, p. 
10, 83. 

2 •. Linhart: Versuch einer Geschichte von Krain und den 
Uhrigen Ländern der bildlichen Slaven Ocstcrrcicbs. 1. Dd., 
Laihath , I7KX (sliiv, i/d : Ljubljana, I9XI). 

3 CIL III 3857. 
4 J. W. Valvasor: Die Ehre des llcr/oglhums Crain. XI. Laihacb, 

16X9. p, 710. 
5 JG. Dolničar: Epitome Cronologie: Lahaci, 1714. pp. 38, 

41-42.56. 
6 M. Kosi. Tcniplarji na Slovenskem, ZČ, 48,1994. pp. 149-186, 

jem komturjaGuidobalda von Starhcmbcrga, kije 
bil dal pobudo za gradnjo sedanje cerkve. Kot vir 
na tem mestu navaja Hoffa.7 Kratko še omenja 
rimsko nagrobno sle lo, ki je nekdaj rabila kot 
scabcllum pred oltarjem, zato je napis v spodnjem 
delu precej zabrisan, danes pa sloji v lapidariju ob 
cerkvi.x Prepisal je tudi napis z nagrobnika dru- 
gega Starhembergovcga naslednika, Augustina 
Cajclana grofa Wildcnslcina, ki seje edini ohranil 
na prvotnem mestu v cerkvi. Prav na koncu pa po 
Valvasorju povzema še poročilo o kapeli sv. Juri- 
ja v stari cerkvi, ustanovi gospodov Schnilzcn- 
paumov, ter najdbi neke slavbe, katere obok je bil 
napolnjen s človeškimi kostmi.9 Navaja le Valva- 
sorjev vir, M. S. v Hohe na u. Gre seveda za kamer, 
za kalerega vemo, da je bil slal na pokopališču 
blizu cerkve.1" 

Drugi list iz Stuchlikovc zapuščine je posve- 
čen le napisom z nagrobnikov. Prepisal je spet 
napis z že omenjene nagrohne are na cerkveni 
zunanjščini, razrešil je ludi okrajšave in besedilo 
prevedel. Prav tako je storil tudi z napisom na 
nagrobniku iz današnjega lapidarija. Iz objavlje- 
nega dela Vodnikovega Itincrarija povzema 
poročilo o nagrobni ari, ki je bila včasih vzidana 
v pokopališki zid križniške komende, že od leta 
1807 pa je na Dunaju." Danes jo hrani tam- 
kajšnji Umctnoslnozgodovinski muzej.12 Posebej 
je prepisal še napise z nagrohnikov, ki jih je leta 
1847 videl na pokopališču pri cerkvi Nemškega 
viteškega reda v Ljubljani: Gcorga in Andrcasa 
Rai ne rja,13 malega Alcxija Pevere Ila,14 Joanncsa 
Phi lippa grofa Cohcnzla in Thomasa Jiischinc. 
Danes so v lapidariju, ki ga je na mestu nek- 
danjega pokopališča križniške komende uredil 
Plečnik; ter Pamphilija Frumcntina15 in Caspa rja 
Pat rue Hija,16 ki ju hrani Narodni muzej. 

Franz Stuchlik pri pisanju ni uporabljal ar- 
hivskih virov. Skrbno paje prehral, kar je našel 
že natisnjenega o preteklosti mesta, v katerem je 
preživel Iri leta. 

8 

H. G. HolT: llistorisch-.statistisch-tnpogran.schcs Gemälde von 
Hcr/ogthumc Krain und demselben einverleibten I Strien: ein 
Hcylrag /ur Völker und Länderkunde, Laihach, 1808. 
CIL 111 3863. 

•    J. W. Valvasor: o.e.. p. 690. 
'     M. Kos: Srednjeveška Ljubljana. Ljubljana, I960, p. 16. 

Kliimschc  Denkmäler aus Illy rien,  Laibachcr Wochenblatt, 
1X18. Nr. 21. 

12 CIL III 3846. 
'-   E. Ceve:  Srednjeveška plastika na Slovenskem, Ljubljana, 

1963. p. 306. 
14 

15 
16 

Isti: Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom, Ljub- 
ljana, 19X1. pp. 205-206. 
Isti: o.e., pp. 158-161. 
Isti: o.e.. p. 162. 
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Arhivsko gradivo o bratovščinah v Pokrajinskem arhivu 
Koper 
MIRJANA KONTESTABILE-ROVIS 

Bratovščine1 so delovale na meji cerkvenega 
in državnega prava. Delovali so začele v zgod- 
njem srednjem veku. Njihove /.ačelke lahko 
iščemo v tajnih zbiranjih prvih kristjanov. Bolj 
znano je njihovo delovanje v srednjem veku, ko 
so dobile humanitarno - versko in celo gospo- 
darsko obclc?jc. Cerkev je na sinodi v Arles ti 
leta 1234 sprejela odlok, da se vse bratovščine 
podredijo mestnemu ordinariati!; lc-ta jim lahko 
dovoli u s lanovi le v in potrdi njihova pravila 
delovanja. S t ri den li nsk i m koncilom si je cerkev 
zagotovila še večji vpliv nad njimi.2 Povsem 
cerkven značaj sla imeli bratovščini Sv. za- 
kramenta in Krščanskega nauka. Na prvem 
vatikanskem koncilu leta 1869 so po "Codex 
Iuris Canonici" bratovščine razglasili za cer- 
kvene ustanove.3 

V Pokrajinskem arhivu v Kopru hranimo 
veliko materiala o bratovščinah, in sicer v fondu 
Starega koprskega občinskega arhiva in v fondu 
Inšpektorata domen v Kopra. To gradivo nam 
priča o veliki razširjenosti bratovščin v be- 
neškem delu Istre. Njihovo delovanje je segalo 
na vsa področja življenja mestnega in vaškega 
prebivalstva. Vsaka bratovščina je imela svoja 
pravila. Vodili sojo gaslaldi, voljeni za eno leto 
na letnih skupščinah. 

V deveti skupini fonda Starega koprskega 
občinskega arhiva sc je ohranilo gradivo iz 
začetka 17. stoletja. Prevladujejo finančne knjige 
o bilanci bratovščin, o njihovem kapitalu, o 
stroških, o profilih.4 Ravno tako so popisani vsi 
davki in dolžniki, ki so jemali posojila ali zemljo 
v najem. Na prvih straneh zgoraj omenjenih 
knjig se nahajajo grbi bratovščin. Velikost ome- 
njenih knjig je različna. Najzanimivejši formal je 
11 x 22 cm, sestavljen iz več zvežčičev. Pisane 
so v vulgarni latinščini.* 

Če samo preletimo gradivo omenjenega fon- 
da, ugotovimo, da so bile bratovščine zelo 
premožne. 

V arhivu hranimo tudi Pravilnik Bratovščine 

jc 

i Scuola. Conl'ralcrnilà. 
2 Camines  el   IX-cicla.   sacrosancti   occumcnici   el   generalis 

Concilii Tridentini, Kim 1732, »Ir. 194-195. 
3 Ante  Crnica,  Priručnik kanonskog  prava  katoličke  crkve. 

Zagreb I «45. «•. 147-149. 
4 •••. lomi ft, Ohcina Koper, 9. skupina. 
5 Prav uni. 

vale na izoblikovanje verskih in drugih navad 
prebivalstva, kot so molitve, obiskovanje maš in 
pogrebov. Vplivale so ludi na izoblikovanje 
medsebojnih odnosov, saj so spodbujale skrb za 
popotnike, revne in bolne.7 Domačinom so 
nalagale skrb za sakralne objekte. 

Novo obdobje v delovanju bratovščin je pri- 
nesel propad Beneške republike in prihod Fran- 
cozov v Istro leta 1805. Naslednje lelo je bil 
nekdanji beneški del Istre priključen k Ita- 
lijanskemu kraljestvu, z glavnim mestom v Mi- 
lanu. To kraljestvo je bilo podrejeno Napoleonu, 
ki je ravno takrat bil hudo bitko z Anglijo. 
Francija je zalo potrebovala veliko finančnih 
sredstev. 

V Istri si je Napoleonova Francija zagotovila 
denarna sredstva tako, da je podržavila trgovino 
s soljo, tobakom in motovunskim hrastom. Do- 
daten priliv v blagajno si je zagotovila z odpravo 
vseh bratovščin in nekaterih samostanov.'* Po- 
državila je vse njihovo imetje - Ic-to je bilo 
izjemno bogato, saj je krepko presegalo državni 
proračun Beneške republike.9 V Benetkah so 
ustanovili glavni finančni inšpektorat za nek- 
danje beneško ozemlje.1" Ta je moral zbrali vse 
arhive 1er dokumentacijo administrativnih in fi- 
nančnih poslov bratovščin in samostanov. Podre- 
jen je bil finančnemu ministrstvu v Milanu.11 Na 
podlagi zbrane dokumentacije je izterjevalce 
davkov v vsakem depart maj u organiziral pobira- 
nje davkov in obresti odpravljenih bratovščin in 
samostanov. 

V Kopru je izjemoma direktorja domen, ki je 
upravljal državne posesti, imenoval sam civilni 
magistrat Kopra.12 Največ gradiva iz tega ob- 
dobja se nahaja v fondu Inšpektorata domen v 
Kopru.13 Ohranjen je le del dragocenega gradiva, 
ki je nastal v obdobju Ilirskih provinc. Največ 
ohranjenega gradiva so knjige velikosti 34 x 45 
cm, s popisi dolžnikov samostanov in bratovščin 
iz Pirana, Izole, Buzeta in Kopra 1er njegovega 
zaledja.14 To gradivo vsebuje veliko podatkov o 
bratovščina h in njihovem finančnem položaju, 
hkrati pa nam kaže ludi socialno in družinsko 

t* 
I Va v tum 

Pak, forai 352, Zhirka slovenskih spisov. Pravilnik Bratovštine 
Svetega Rc.šnjcga telesa v Dolini pri Trstu. 1635 lela. 

Hol led ino delle leggi del Regno d'Italia. Milano 1806, N. 34. 
T. Lucani. Prospe Ito delle Scuole laiche nell'Istria e dell loro 
rendite nel 1741, La provincia dell'Istria, SI. IX-28, Capodislria 
1872. 

10  Hollelliiio delle leggi del Regno d'Ilalia, Milano 1806, N. 64. 
Prav lani. 

12   Prav lam. N. 65. 
Pak, Tond 12, Inspektora! domen Koper. 

14   Prav lam. 
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sliko koprskega zaledja od Milj do Raki lovca. 
Od propada Ilirskih provinc pa vse do lela 

1822 ni ostalo nič gradiva. Od leta 1822 je v 
Kopru deloval L'Imp. Reg. Uffizio demaniale del 
distretto di Capodistria e di fondi politici di 
Trieste.15 Upravljal je kamcralni fond, religijski 
fond, fond bratovščin, fond koprske škofovske 
mize in fond župnišča v Truškah. Gradivo tega 
urada predstavljajo predvsem opomini dolžni- 
kom, licitacije, likvidacije, tožbe dolžnikov, do- 
pisi drugih uradov. 

Gradivo omenjenih fondov je bogal vir za 
raziskave gospodarstva v Istri. Vloga bratovščin 
še ni raziskana, zalo gradivo kar vabi. 
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Arhivsko gradivo republiške organizacije Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije 1945-1990 
MATEJA J KRAJ 

Socialistična zvc/a delovnega ljudstva Jugo- 
slavije (SZDLJ) se je razvila i/, Ljudske fronte 
Jugoslavije (LFJ), ki je bila ustanovljena med 2. 
svetovno vojno (1941) pod vodstvom KP J kot 
politično enotna množična organizacija z name- 
nom, da bi se bojevala proti okupatorju. Pobudo 
za nastanek tovrstnih organizacij je dala Kom in- 
terna, ki je po napadu Nemčije na Sovjetsko 
zvezo zahtevala od vseh komunističnih partij, naj 
se v boju proti silam osi čim širše politično 
povezujejo, tudi s predstavniki tako imenovanih 
meščanskih organizacij. V Sloveniji in na Hr- 
vaškem sla se že leta 1941 oblikovali dve frontni 
organizaciji, Osvobodilna fronta (OF) sloven- 
skega naroda in Enotna narodnoosvobodilna 
fronta Hrvaške, medtem ko so drugod večinoma 
delovali le oblastni organi osvobodilnega giba- 
nja, Fronta kot enotna politična organizacija pa 
se je tam začela razvijati šele leta 1944. Na 1. 
kongresu LFJ, od 5. do 7. avgusta 1945 v Beo- 
gradu, so se vse jugoslovanske frontne organi- 
zacije združile v enotno politično organizacijo za 
vso državo, ki naj bi povezala vse družbene sile v 
prizadevanjih za ohranjanje pridobitev NOB. LFJ 
je v svojem okviru združevala še druge politične 
organizacije, kot na primer Anti fašistično fronto 
žensk Jugoslavije, mladinsko in sindikalno orga- 
nizacijo. Na 4. kongresu, od 22. do 25. februarja 
1953 v Beogradu, se je LFJ v skladu z. druž- 
benimi spremembami in s priporočili 6. kongresa 
ZKJ preimenovala v SZDLJ, OF Slovenije pa v 
SZDL Slovenije (SZDLS).1 Z zakonom o poli- 
tičnem združevanju z dne 27. 12. 1989 je 
SZDLS2 prenehala delovati v dotedanji obliki in 
se je v letu 1990 preoblikovala v Socialistično 
stranko Slovenije. 

OF oziroma SZDL je bila organizirana po 
teritorialnem načelu, le do pomladi 1946 so od- 
bori OF delovali tudi v podjetjih in ustanovah. 
Najvišji organ na republiški ravni je bil do leta 
1966 glavni odbor, po tem letu pa republiška 
konferenca.3 

Arhivsko gradivo republiške organizacije 
SZDL (OF)4 hrani Arhiv Republike Slovenije. 

Ljudska fron lu ¡n Ljudska Ironia Jugoslavije. Enciklopedija 
Slovenije 6. Mladinska knjiga, Ljubljana 1992. str. 275-27•). 

IJr.l. SUS 42/1 ••. 
Vc£ o lem glej v: ZAL. Gradivu in ra/prave II, Vodnik 
zgodovinskega ariiiva Ljubljana, Ljubljana 1992, Mr. 58. 
«alegorije arhivskega gradiva republiškega vodslva SZDL so 
predstavljene v prispevku Maleje Jcraj z naslovom Navodilo 
/a odbiranje arhivskega gradiva i/, doku men larncga gradiva 
družbenopolitičnih organizacij. Arhivi VI, šl, 1-2, Ljubljana 

UHO. sir. 11 •-122. 

Sestavljeno je iz dveh velikih sklopov: 
1. Sejni zapisniki kongresov in Glavnega od- 

bora oziroma Republiške konference OF oziroma 
SZDLS in njegovih organov 

2. Arhivsko gradivo tako imenovanih delov- 
nih področij: komisij, oddelkov, koordinacijskih 
odborov, svetov ipd. 

Prvi sklop obsega sejne zapisnike kongresov 
OF oziroma SZDLS, zapisnike sej, seminarjev, 
posvetovanj in razgovorov, Glavnega odbora 
(GO) OF Slovenije, Izvršnega odbora (10) OF 
Slovenije, GO SZDLS, Predsedstva SZDLS, or- 
ganiz.acijsko-poliličncga sekretariata Predsedstva 
GO SZDLS, IO GO SZDLS, Sekretariata 10 GO 
SZDLS, nadzornega odbora GO SZDLS, Re- 
publiške konference (RK) SZDLS, IO RK 
SZDLS, nadzornega odbora RK SZDLS, admini- 
strativno-finančne komisije RK SZDLS, Pred- 
sedstva RK SZDLS, 10 Predsedstva RK SZDLS. 

Drugi sklop obsega arhivsko gradivo komisij 
(npr. komisija za ideološko-vzgojno delo, za 
založniško dejavnost in tisk, za verska vprašanja, 
za vas, za ženska vprašanja, za manjšinska in 
izseljenska vprašanja, volilna komisija, komisija 
za sodelovanje z. družbenimi organizacijami: 
Zveza prijateljev mladine, Zveza svobod ¡n pro- 
svetnih društev. Ljudska tehnika itd.), oddelkov 
(npr. oddelek za splošne zadeve), sekcij (sekcija 
za družbeno-ckonomska vprašanja, sekcija za 
razvijanje solidarnosti), skupin (skupina za so- 
cia Ino-zdravst vena vprašanja, delovna skupina za 
politični sistem in vlogo SZDL, skupina za 
vprašanja komunalnega sistema, skupina za pro- 
svclo, kulturo in znanost), konferenc (konferenca 
političnega aktiva, konferenca za družbeno 
aktivnost žensk), odborov (odbor za spremljanje 
razvoja krajevne samouprave, odbor za pros veto 
in kulturo), pripravljalnih odborov (npr. za pro- 
slavo 15. obletnice ustanovitve JLA), koordina- 
cijskih odborov /KO/ (npr. KO za pomoč žrtvam 
imperialistične agresije, KO za boj proti alko- 
holizmu in narkomaniji, KO za vprašanja ob- 
rambe), svetov (npr. svet za strokovno izobra- 
ževanje) ter drugih oblik dela Glavnega odbora 
oziroma Republiške konference OF oziroma 
SZDL Slovenije (informativna služba, poslanska 
pisarna, kabinet predsednika), gradivo društev 
oziroma zvez društev, ki so delovale v okviru 
SZDL (npr. Zveza ž.cnskih društev), gradivo o 
založniški in ustanoviteljski dejavnosti SZDL 
(Časopisno podjetje Delo, Kmečki glas, Can- 
karjeva založba. Ljudska pravica, Pogodbena 
skupnost za izdajanje lista Občan, Sodobnost), 
gradivo o sodelovanju z društvi in klubi (Slo- 
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venska izseljenska matica, Ci ril metod ijsko dru- 
štvo katoliških duhovnikov Slovenije, Repub- 
liška konferenca klubov Organizacije združenih 
narodov Slovenije, Zveza prijateljev mladine, 
Zveza svobod in prosvetnih društev, Ljudska 
tehnika, Klub zveznih poslancev) in drugo 
(volitve, pravilniki občinskih organizacij SZDL, 
statuti, seznami nosilcev spomenice, seznami 
članov organov SZDL, razgovori, tiskovne kon- 
ference). To gradivo pa ni bilo vedno odloženo 
po delovnih področjih, ampak je bilo razvrščeno 
tudi po temah oziroma določenih vsebinskih 
sklopih (npr. družbenopolitični sistem Slovenije: 
občinska skupščina, krajevna skupnost, samo- 
upravne interesne skupnosti, družbenopolitične 
organizacije; pros vela: knjižnice, Slovenska aka- 
demija znanosti in umetnosti. Center za druž- 
benopolitično i zoh raže vanje), po občasnih obli- 
kah dela oziroma delovnih akcijah (volitve, po- 
moč Skopju po potresu 1963, SŽDL - danes), ali 
pa po kategorijah oziroma zvrsteh gradiva (sta- 
tistična poročila, pravilniki, finančno gradivo 
ipd.). 

Gradivu prvega sklopa je ves čas delovanja 
veljala vsa skrb ustvarjalca, zbirali so ga v 
internem arhivu, tako imenovani službi za doku- 
mentacijo - lam so ga uredili in popisali ter vo- 
dili lepo urejene evidence. Drugi del gradiva pa 
je ostajal po pisarnah posameznih delovnih pod- 
ročij, bolj ali manj vestno zbran v raznih omarah 
ali predalih pisalnih miz. Zato smo se odločili, da 
bomo najprej pripravili podrobnejši popis prvega 
sklopa arhivskega gradiva republiške organi- 
zacije OF oziroma SZDL, Čeprav je za raz- 
iskovanje posameznih prohlcmov pomembno tu- 
di poznavanje gradiva posameznih delovnih pod- 
ročij (npr. pri proučevanju mednarodnih odnosov 
je treba pregledali vse gradivo o mednarodnih 
povezavah, gradivo komisije za manjšinska in 
izseljenska vprašanja, KO za vprašanja naših 
delavcev na začasnem delu v tujini, KO za po- 
moč žrtvam imperialistične agresije in narodno- 
osvobodilnim gibanjem, komisij za politično in 
i dej no-vzgojno delo ipd.; za poznavanje založ- 
niške dejavnosti SZDL in njenega vpliva na slo- 
venske revije in Časopise, radio in televizijo je 
pomembno proučiti gradivo komisij za tisk, za 
založniško dejavnost, za politično in idejno- 
vzgojno delo, poleg lega pa je treba raziskati 
gradivo tiskovnega sveta, skupine za kulturo in 
lisk, sekcije Tisk in RTV kol instrument samo- 
uprave, vse gradivo o ustanoviteljskih razmerjih 
GO oziroma RK SZDL Slovenije ipd.; za pod- 
ročje socialne in zdravstvene politike je ireba 
spoznati npr. gradivo sveta za socialno in zdrav- 
stveno politiko, koordinacijskega odbora za raz- 
vijanje in uveljavljanje socialistične solidarnosti, 
KO za načrtovanje družine, KO za družbeni 
položaj in ak li v nos t invalidov, KO za boj proti 
alkoholizmu in narkomaniji ipd.). Vendar pa je 
bila večina pomembnejših tem in problemov 
obravnavanih tudi na sejah GO oziroma RK in 

njenih organov (IO, predsedstva itd.). Vsaka seja 
predstavlja arhivsko cnolo, ki je sestavljena iz 
dveh delov. Prvi del vsehuje dnevni red seje, 
drugi del pa vse vrste gradiva, ki so ohranjene za 
določeno sejo: priprave na sejo, vabila, sezname 
vabljenih, sejne zapisnike, govore, referate in re- 
solucije (predvsem takrat, ko niso bili vključeni 
v zapisnik ali če so izšli v posebni brošuri ali 
publikaciji), gradivo za sejo in sklepe, sprejete na 
seji, 1er korespondenco, ki je nastala na podlagi 
teh sklepov. Doslej je bilo popisano sejno gra- 
divo za obdobje od 1945 do 1977, gradivo za 
obdobje od 1977 do 1990 pa je še v postopku 
urejanja. 

Pri vrednotenju arhivskega gradiva Sociali- 
stične zveze moramo vedno izhajali iz dejstva, 
da je bila le-ta ena od tako imenovanih druž- 
benopolitičnih organizacij (DPO). To dej sivo 
namreč ni vplivalo le na njen organizacijski 
razvoj in pristojnosti, ampak tudi na pomen nje- 
nega arhivskega gradiva. Zalo je treba najprej 
spoznati položaj, ki so ga te organizacije imele v 
obdobju socialistične Jugoslavije, potem pa še 
vlogo, ki je pripadla Socialistični zvezi. DPO so 
bile "organizacije posebne vrste."5 Niso bile za- 
mišljene kot politične stranke v parlamentarnih 
demokracijah, ampak kot "specifična oblika inte- 
resne organiziranosti delovnih ljudi in občanov 
na področju, kjer se li interesi izražajo v obliki 
ideologije, politike, znanosti, splošnih družbenih 
interesov in podobno". Njihov obstoj je bil nujno 
potreben. 

Socialistična družba naj namreč ne bi bila 
"sestavljena samo iz množice parcialnih intere- 
sov, neposredno povezanih z življenjskimi, de- 
lovnimi, ustvarjalnimi in kulturnimi pogoji in 
težnjami človeka, ampak tudi iz celovite idejne, 
politične, znanstvene, kulturne in miselne nad- 
stavbe nasploh". To nadstavbo pa so pred- 
stavljale DPO, ki naj bi omogočale tudi "ne- 
posredno povezovanje vodilnih idejnih in poli- 
tičnih sil družbe in posebno Zveze komunistov 
Jugoslavije z. najširši ini delovnimi množicami,"6 

skratka, KP J je že pred koncem druge svetovne 
vojne vzpostavila celo mrežo tovrstnih orga- 
nizacij kot svojih transmisij, s pomočjo katerih je 
hotela razširiti svoj vpliv na čim Širše ljudske 
množice.7 Načini in oblike njihovega delovanja 
pa so se v skladu z načeli dialektičnega mate- 
rial i zrna ves čas spreminjali. 

5 Družbenopolitične organi/udje, Enciklopedija Slovenije 2, 
Mladinska knjiga, Ljubljana liJKK.sir. 3X0. 
Edvard Kardelj, Smeri ra/.voja političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravi jan ja, Komunist, Ljubljana 1977, Mr. 177. 
Branko l'ctranović. Politička i ekonomska osnova narodne 
vlasti u Jugoslaviji za vreme obnove, licograd 1%9, str. IOS; 
• ranko Pciranović, Sindikati od obnavljanja do uvođenja 
samoupravljanja 1945-1950, Zbornik 50 godina revolucio- 
narnog sindikalnog pokreta u Jugoslaviji. Hcograd 1969, sir. 
1K4. 



ARHIVI XXI 1998 1 y. arhivskih fondov in zbirk 69 

V obdobju od lela 1946 do 1953, dr. Makso 
Šnndcrl, utemeljitelj ustavnega prava na pravni 
•••• I tel i v Ljubljani, gaje poimenoval "razdobje 
ljudske demokracije", naj bi potekalo "nadalje- 
vanje revolucionarne ljudske oblasti i/, narod- 
noosvobodilne vojne, ko si je ljudstvo pod vod- 
stvom KP in združeno v Ljudski fronti osvojilo 
politično oblast s tem, da je odstranilo meščanski 
razred in njegove politične stranke s položajev 
politične in ekonomske oblasti, odstranilo me- 
ščanski državni in pravni red, ustvarilo nove 
oblike za nove nosilec oblasti, v katerih so 
predstavniki prej zatiranih razredov izvrševali 
oblast." Odgovornost za utrditev in vsebinsko ter 
organizacijsko zgraditev nove oblasti je "kot 
predstavnik delavskega razreda in v i memi 
ljudstva" prevzela KIM. Zasedla je vse "nepo- 
sredno ključne položaje", tako v zveznih in re- 
publiških organih kot tudi v ljudskih odborih. Za 
"utrjevanje zavesti ljudskih množic", njihovo 
seznanjanje z novim družbenim redom in za 
"usposabljanje delavskega razreda za politično 
dejavnost" pa so bile zadolžene tudi druge DPO, 
še zlasti OF. Ta naj bi vplivala na najširše ljud- 
ske množice, sindikati pa naj bi oblikovali 
ustrezno miselnost tako imenovanega delavskega 
razreda.K 

Obdobje ljudske demokracije naj bi bilo le 
prehodno obdobje, v katerem "še vladajo poli- 
tične sile v imenu ljudstva" in v katerem "biro- 
kratizacija pomeni nevarnost, da postane druž- 
bena sila sama za sebe ¡n s tem p roti de- 
mokratična". Temu obdobju je kot "nadaljevanje 
in dopolnitev" sledilo obdobje tako imenovane 
socialistične demokracije.'-' Ustavni zakon FLRJ 
iz leta 1953 je zagotovil samoupravljanje de- 
lovnih ljudi na področju p ros vele, kulture in 
socialnih služb, republiški ustavni zakoni pa so 
to področje razširili še na znanost ¡n zdravstvo.1" 
Namesto "vladanja v imenu ljudstva" naj bi s 
samoupravljanjem nastopilo "neposredno vlada- 
nje ljudstva". Komunistična partija, preimeno- 
vana v Zvezo komunistov, naj bi postala "in- 
spirator, organizator in motor političnega živ- 
ljenja s socialistično vsebino in z. namenom iz- 
graditi socialistični družben red", Ljudska fronta 
(Osvobodilna fronta), ki sc je preoblikovala v 
Socialistično zvezo delovnega ljudstva Jugo- 
slavije, pa naj bi prevzela "odgovornost za ak- 
tivno razpravljanje o vseh gospodarskih, kul- 
turnih in političnih zadevah".|T 

Pri ugotavljanju vloge ¡n pomena DPO pa 
naletimo na precej problemov, saj poznavanje 
arhivskega gradiva neke organizacije marsikdaj 
ne zadošča, pa tudi z opredelitvami ustavnih 

X Makso Šnuderl. Polil¡fni sislem Jugoslavije. Prva knjiga, 
Druzbcno-politična in ekonomska urcililev. Ljubljana 1•65. 
Mr. 37 (Odslej: Šnuderl, l'oli ili ni sislcni...). 

'*    Prav lani, sir. 53. 
10  Prav lam, str. 51. 
' '   Prav lain. Mr. 53. 

dokumentov si ne moremo vedno pomagali. Če- 
prav naj bi imele te organizacije "izredno po- 
membno vlogo temeljnih gibalnih sil družbenega 
razvoja", pa se je njihov vpliv "pretežno uve- 
ljavljal prek državnih organov in na clirekliven 
način".12 Ustavni dokumenti iz prvega povojnega 
obdobja, zvezna ustava iz leta 1946, ustavni 
zakon o temeljih družbene in polilične ureditve 
Federativne ljudske republike Jugoslavije in o 
zveznih organih oblasti ¡z leta 1953, pa tudi 
ustrezni republiški ustavni dokumenti (ustava 
LRS iz leta 1947 in ustavni zakon o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije iz leta 1953), 
jih sploh niso omenjali, tako "daje bilo nasprotje 
med ustavnim obravnavanjem družbenopo- 
litičnih organizacij in njihovo dejansko vlogo v 
družbeni praksi takrat zelo veliko".13 

Pojem socialistične demokracije "kot skup- 
nost načel o družbeni ¡n državni ureditvi" je bil 
opredeljen šele v ustavi SFRJ iz leta 1963 in v 
ustavah socialističnih republik 1er v statutih po- 
litičnih skupnosti in delovnih organizacij.14 

Ustava SFRJ iz leta 1963 je bila tudi prvi ustavni 
dokument, v katerem so bile omenjene DPO. 
Opredeljene so bile kot tista vrsta organizacij, v 
katere se združujejo občani na prostovoljni pod- 
lagi, zato da lahko dajejo pobude za različne 
"družbene aktivnosti", nadzorujejo delo oblastnih 
organ<)v in "drugih nosilcev javnih funkcij, 
ustvarjajo norme medsebojnih odnosov in dajejo 
oporo državnim organom, organom družbenega 
samoupravljanja in organizacijam, ki opravljajo 
zadeve javnega pomena".15 Uvodni del zvezne 
ustave iz leta 1963 posebej določa dejavnosti 
IrchDPO: ZKJ, SZDLJ in sindikatov. Socia- 
listična zveza je opredeljena kot "prostovoljna 
demokratična zveza občanov" ¡n kot "najširša 

12 

n 

14 

15 

Majda StruM, Ivan Krislun, Ciril Ribičič. Uslavno pravo SFK 
Jugoslavije (Trelja, spremenjena in dopolnjena i/daja). Pravna 
liikullcia v Ljubljani. Ljubljana 19X1, Mr. 225 (Odslej: Slrobl. 
Kristan, Ribičič, Uslavno pravo...). 
Prav lani. Po mnenju dr. Cirila Ribičiča je in dcjMvo mogoče 
delno razložiti na ta način, "da so bili li • slavni leksli .še v 
precejšnji meri omejeni na določila o organizaciji in pri- 
stojnosti državnih organov in niso posvečali uri ¡ko po/omosli 
temeljnim družbenoekonomski in ¡n drcžbenopoliličniiii od- 
nosom, kot to velja /a kasnejše u.stavnc določbe" (Slrobl, 
Krislan. Ribičič, Uslavno pravo,.., sir. 225). Dr. Dušan Nečak 
pa je napisal, da je lo "veliko nesorazmerje med dejansko 
vlogo družbenopolitičnih organizacij in njihovim normalivniin 
urejanjem" izhajalo neposredno "i/ lozadcvnc prakse narodno- 
osvobodilnega hoja, kjer se ludi v ključnih dokumentih o vlogi 
KPJ govori razmeroma skopo ali nič, saj je bilo lo potrebno 
zaradi strategije in lakti k, vodslva NOIi tako na notra- 
njepolitičnem kol (udi na mednarodnem področju" (Dušan 
Nečak, Oris vloge in pomena dru Jbenopoliličnih organizacij v 
Sloveniji po osvoboditvi. Arhivi, lelnik VI, št. 1-2, Ljubljana 
19X3. str. 35). 
Šnuderl. Politični sislem..,. sir. 9(1. 
Ustava SI-RJ i/ leta 1963, Uvodni deVIV. 
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opora družbcno-poliličnc aklivnosli in druž- 
benega samoupravljanja delovnega ljudstva", v 
kateri občani obravnavajo različna družbeno- 
politična vprašanja, usklajujejo mnenja in spre- 
jemajo politične sklepe o teh vprašanjih, izražajo 
mnenja o delu državnih in samoupravnih orga- 
nov ter drugih nosilcev javnih funkcij in nad- 
zorujejo njihovo delo, si prizadevajo za ures- 
ničevanje vseh listih oblik družbenopolitičnega 
življenja, ki vzpodbujajo razvoj socializma in 
demokracije, kjer lahko uveljavljajo svoje vo- 
lilne in druge pravice, ustvarjajo razmere za ude- 
ležbo mladine in njenih organizacij v "druž- 
benem in političnem" življenju, se zavzemajo za 
uveljavitev humanih medčloveških odnosov, "za 
razvijanje socialistične zavesti in norm socia- 
lističnega načina življenja" ter se borijo proti 
tistim pojavom, "ki so napoti razvoju socia- 
lističnih in demokratičnih družbenih odnosov ali 
jim kako drugače škodujejo".16 Socialistična zve- 
za naj bi predstavljala novo obliko političnega 
združevanja, "sredstvo političnega samouprav- 
ljanja, s katerim se oblikuje vpliv politike ljudi 
na družbene organe", hkrati pa bi morala bili 
"šola političnega samoupravljanja in oblikovalka 
socialistične zavesti".17 

Ustava SFRJ iz leta 1974 in skladno z njo tudi 
ustava SR Slovenije je sicer obdržala splošne 
formulacije o pomenu in vlogi DPO, le da je 
njihovo dejavnost še natančneje opredelila. 
Funkcije DPO, predvsem ZK, SZDL in sindi- 
katov "kol pobudnikov in nosilcev politične de- 
javnosti za razvoj socialistične revolucije in so- 
cialističnih samoupravnih odnosov", so oprede- 
ljene v uvodnem delu med temeljni mi načeli, v 
normativnem delu pa je posameznim DPO za- 
upano neposredno izvrševanje določenih funkcij 
na področju upravljanja družbe.18 

Zveza komunistov je bila ludi v ustavi iz leta 
1974, podobno kol v prejšnji,19 opredeljena kot 
"vodilna idejna in politična sila delavskega raz- 
reda". Taka u slavna opredelitev ji je zagotavljala 
vodilno vlogo ludi "pri združevanju in usmer- 
janju aklivnosli vseh organiziranih subjektivnih 
sil". Posebna vloga Zveze komunistov je ome- 
njena tudi v tistem delu ustave, ki sicer govori o 
Socialistični zvezi. Zveza komunistov je namreč 
opredeljena kol vodilna idejna in politična sila 
znotraj Socialistične zveze, le-la pa kol najširši 
temelj družbenopolitične dejavnosti delovnih lju- 
di, občanov in vseh organiziranih socialističnih 
sil, združenih v icj organizaciji.2" Socialistična 
zveza namreč ni združevala delovnih ljudi in 
občanov le kol posameznikov, ampak je zdru- 
ževala ludi njihove družbenopolitične in druge 
socialistično usmerjene organizacije 1er drušlva, 

16  Ustava SFRJ i/ leta 1963, Uvodni dcl/V. 
Šnudcrl, Politični sistem..., s>tr. 196. 

18 Strobl. Kristan. Ribičič. Ustavno pravo..., str. 225.226. 
19 Ustava SFRJ i/, leta 1963, Uvodni dcl/VI. 
20 Ustava SFRJ i/, leta 1974, Uvodni dcl/VI JI. 

ki naj bi pod vodstvom Zveze komunistov 
ustvarjale politično in akcijsko cnolnosl 1er 
usmerjale druž.bcni razvoj na temeljih oblasti in 
samoupravljanja delavskega razreda. To pa je 
pomenilo, da so se delovni ljudje lahko zdru- 
ževali v socialistično zvezo ludi posredno, orga- 
nizirani v DPO ali združeni v družbenih orga- 
nizacijah, društvih in drugih oblikah interesnega 
združevanja. Zaradi lega Socialistična zveza ni 
bila samo "zveza socialistično usmerjenih delov- 
nih ljudi in občanov", ampak tudi "enotna fronta 
organiziranih socialističnih sil pod vodstvom 
zveze komunistov".21 

V uvodnem delu ustave iz lela 1974 so bile 
dejavnosti Socialistične zveze v primerjavi z 
uslavo iz leta 1963 razširjene in še natančneje 
opredeljene. V okviru Socialistične zveze naj bi 
namreč obravnavali vprašanja z vseh področij 
družbenega življenja, dajali pobude in zavzemali 
politična stališča do teh vprašanj, dajali smernice 
svojim delegatom v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti, določali skupna merila za 
volitve delegacij v delovnih organizacijah, kra- 
jevnih skupnostih in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah ter za volilve delegatov v skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, obravnavali kad- 
rovsko politiko in določali merila za izbiro kad- 
rov, spremljali delo oblastnih in samoupravnih 
organov ter nosilcev javnih in drugih družbenih 
funkcij 1er nadzorovali njihovo delo, ustvarjali 
možnosti za udeležbo m i adi ne in njenih orga- 
nizacij v družbenem in pouličnem življenju, 
zagotavljali obveščenost delovnih ljudi in obča- 
nov ter vplivali na informacijski sistem, si pri- 
zadevali za humane medsebojne odnose, za raz- 
vijanje socialistične demokratične zavesi i in 
pravil socialističnega načina življenja 1er za od- 
pravo tistih pojavov, ki ovirajo ali Škodujejo 
razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. 
Družbenopolitične skupnosti so bile po ustavi 
Socialistični zvezi dolžne zagotovili materialne 
in druge možnosti za uresničevanje njenih ustav- 
nih funkcij.22 

V normativnem delu ustave pa so bile še po- 
sebej opredeljene dejavnosti SZDL v postopku 
kandidiranja in vol ile v članov delegacij in dele- 
gatov dru/.bcn opol i ličnih organizacij ter funkcio- 
narjev družbenopolitičnih skupnosti. Kandidate 
za člane delegacij, tako v Socialistični zvezi kot 
ludi v sindikalnih organizacijah, naj bi predlagali 
in določali delovni ljudje sami, SZDL in sin- 
dikati pa naj bi v sodelovanju z drugimi DPO 
zagotovili "lakšen demokratičen kandidacijski 
postopek, ki bo omogočal delovnim ljudem, da 
pri predlaganju in določanju kandidatov svo- 
bodno izražajo svojo voljo".23 

Največja novosl uslavc iz leta 1974 v zvezi z 
DPO pa je bila v lem, da so le organizacije 

21 Strobl, Kristan, Ribičič. Ustavno pravo..., str. 231, 232. 
22 Ustava SFRJ i/, leta 1974, Uvodni dcl/V 11|. 
23 Strobl, Kristan, Ribičič, Ustavno pravo,.., .str. 231, 
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postale eden od temeljev skupščinskega sistema, 
njihovi delegati pa so bili neposredno vključeni v 
.sestavo skupščin družbenopolitičnih skupnosti.24 

Ta vključitev naj hi preprečila birokratizacijo 
državnih in partijskih organov, do katere je pod 
vplivom stalinistične teorije in prakse prihajalo v 
prvih letih po končani 2. svetovni vojni, one- 
mogočila pa naj hi ludi uveljavitev tiste usme- 
ritve, ki se je pojavila pozneje, /.lasti po letu 
1966, in je zagovarjala popolno nevmešavanje 
D PO v državno odiočanjc. Vključevanje dele- 
gatov D PO v skupščinsko odločanje naj bi pre- 
prečilo spoj državnega in partijskega aparata, 
hkrati pa vsem D PO zagotovilo odločilen vpliv 
na usmerjanje soeialisličnega samoupravnega 
razvoja države.25 

Ustava SR Slovenije je določala, da morajo 
D PO v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti 
vplivali na odločitve "glede vprašanj uresni- 
čevanja, razvoja in varstva z ustavo določenega 
socialisličnega samoupravnega sistema", torej 
odločali "o vprašanjih temeljne samoupravne so- 
cialistične usmeritve".26 D PO so bile po svojih 
delegatih dolžne preverjali, če se v vseh aklih 
skupščine konkretizira njihova programska 
usmeritev in pri tej konkrclizaeiji tudi odgovorno 
sodelovati. Družbenopolitični zbor je enako- 
pravno z drugima dvema zboroma odločal o vseh 
zadevah, izjema se je pojavila le pri druž- 
benopolitičnih zborih občinskih skupščin, ki so 
samostojno opravili glasovanje o listi kandidatov 
za družbenopolitični zbor skupščine SR Slo- 
venije, kar paje bilo določeno že z ustavo SFRJ. 
Vendar pa DPO s sodelovanjem svojih delegatov 
v družben opol i ličnem zboru niso bile dolžne 
prevzeli odgovornosti za vsako posamezno od- 
ločitev skupščine, saj naj bi le organizacije ohra- 
nile "samostojen in kritičen odnos nasproti spre- 
jetim aktom skupščine in njihovemu uresniče- 
van ni . 27 

Posch no vlogo pa je ustava namenila SZDL, 
ko je določila, "da zveza komunistov in druge 
družbenopolitične organizacije uresničujejo v so- 
cialistični zvezi politično in akcijsko enotnost".2K 

Takšno vlogo je imela Socialistična zveza ludi v 
delegatskem sistemu, pri usklajevanju stališč 
DPO in pri oblikovanju smernic za delegate 
družbenopolitičnih zborov občinskih skupščin in 
skupščine SR Slovenije. Po stal ulti SZDL Slo- 
venije je konferenca socialistične zveze oprav- 
ljala funkcijo delegacije za delegale DPO in 
oblikovala "stališča o pomembnih vprašanjih 
razvoja in socialističnih samoupravnih odnosov", 
in sicer še pred tem. ko je o njih razpravljal 
družbenopolitični zbor. Delegali DPO so bili v 
družbenopolitičnem zboru dolžni ustvarjalno in 

24 Prav tam. ¡.ir. 233. 
25 Prav lam. sir. 234. 
2íi Prav tain, »ir. 234. 
27 Prav lam, ••. 2•4-235. 

utemeljeno uveljaviti (ista stališča in smernice, ki 
jih je oblikovala konferenca SZDL oziroma 
njeno predsedstvo, vendar pa s tem še ni bila 
izključena možnost, da bi se delegati o posa- 
meznih vprašanjih predhodno posvetovali tudi z 
vodstvi drugih družbenopolitičnih organizacij, v 
katere so bili včlanjeni.29 

Pomen arhivskega gradiva SZDL izhaja torej 
i/, posebne vloge, ki ji je bila dodeljena v 
ustavnih dokumentih. Socialistična zveza je bila 
najširša DPO, saj je bil njen Član lahko vsak 
državljan, ki je izpolnil 18 let in je lako imel 
splošno volilno pravico, ki je sprejemal program 
in statut Zveze 1er seje vpisal v eno izmed njenih 
osnovnih organizacij.-10 Bila je temeljni dejavnik, 
ki je skrbel za uresničevanje politike, ki jo je 
seveda določila KP oziroma ZK. Zaupana ji je 
bila namreč vloga pobudnika za širitev in uve- 
ljavljanje socialističnih družbenih odnosov prav 
na vseh področjih življenja v republiki. Tako je 
npr. Republiška konferenca SZDL Slovenije v 
drugi polovici sedemdesetih let imela npr. 40 
svetov, odborov, koordinacijskih odborov in 
komisij za ta delovna področja: družbenoeko- 
nomski in politični položaj ter samoupravna 
organiziranost delovnih ljudi in občanov, ljudska 
obramba in družbena samozaščita, družbenoeko- 
nomski odnosi in ekonomska politika, socialna in 
zdravstvena politika, varstvo okolja, vzgoja in 
izobraževanje, kultura, raziskovalno delo, telesna 
kultura, družbenoekonomski in politični položaj 
žensk, organiziranost in razvoj SZDL 1er kad- 
rovska politika, družbene organizacije in društva, 
odnosi med socialistično samoupravno družbo in 
verskimi s kupn os lini, družbeni sistem informi- 
ranja, mednarodni odnosi. Če pa uporabnik nima 
dovolj časa za natančno proučevanje gradiva 
posameznega delovnega področja, ali pa Če želi 
dohiti le okvirno sliko, lahko iz sejnega gradiva 
republiškega vodstva OF oziroma SZDL razme- 
roma hitro dobi osnovni pregled problematike, s 
katero se je Socialistična zveza ukvarjala v vseh 
45-1 ih letih svojega delovanja. Na podlagi tega 
gradiva se lahko uporabnik seznani z osnovnim 
dogajanjem na področjih notranje in zunanje po- 
litike, ljudske obrambe, gospodarstva, zdravstva, 
sociale, kulture, znanosti itd. SZDL pa ni zdru- 
ževala le posameznikov, ampak tudi številne 
organizacije in društva, kol ustanovitelj različnih 
časopisov in revij pa je imela pomembno vlogo 
tudi v odnosu do slovenskega tiska. 

"Posebej paje treba izpostavili vlogo SZDL v 
postopku kandidiranja in volitev Članov delegacij 
in delegatov družbenopolitičnih organizacij 1er 
funkcionarjev družbenopolitičnih skupnosti, pa 
tudi pri spremljanju in ocenjevanju njihovega de- 
la." Skratka, SZDL je pomenila "tisto družbe- 
nopolitično organizacijo, ki je potem, ko je KPJ 

•• 1'rav tam. 

2X 1'rav lam. str. 235. 

3(1  AS, K K SZDL Slovenije, last. 35, Slalut SZDL Jugoslavije, 
1•53. 
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opustila vlogo klasične stranke, prevzela od nje 
najpomembnejšo strankarsko značilnost, nastop 
na volitvah."-3' Z uvedbo družbenopolitičnih zbo- 
rov v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti so 
družbenopolitične organizacije postale del .skup- 
ščinskega sistema. "Tako naj bi .se krepil položaj 
skupščin, saj se je v povojnem časti vpliv 
družbenopolitičnih organizacij uveljavljal pogo- 
sto predvsem preko izvršilnih državnih organov, 
kar je krepilo izvršilno funkcijo, včasih pa jo je 
ZK deloma celo prevzemala nase."-12 

Mogoče bi bilo torej pričakovali, da se bo 
vpliv ZK /•••I manjšati, "zanimivo pa je, da so 
bili ob uvedbi družbenopolitičnih zborov mnogo 
glasnejši in številnejši pomisleki, češ da obstoji 
nevarnost ponovnega spajanja ZK z oblastno 
strukturo kot pa ugovori, da družbenopolitični 
zbori ne predstavljajo zadostnega poroštva za 
učinkovit vpliv ZK in drugih organiziranih so- 
cialističnih sil na sprejemanje oblastnih odlo- 
čitev."33 

Zaradi vsega tega je njeno arhivsko gradivo, 
kakor je napisal prof. dr. Dušan Nečak, "za 
zgodovinarja, ki hoče raziskovati konkretni 
družbeni razvoj pri nas, nepogrešljivo."34 Ob tem 
pa se je treba zavedali, "da so bile seje 10 OF 
nekako od leta 1946 do 1950 "čisto forma- 
listične", da .so navzoči "več ali manj poslušali 

rezultate mnenj, ki so bila že ugotovljena na 
sestanku CK35 in ila navadno tudi ni bilo do leta 
1950 skoro nobene prave diskusije".3'' KPJ seje 
na svojem fi. kongresu novembra 1952, ko sc je 
preimenovala v ZKJ, sicer izrekla za ločitev 
partijske in državne oblasti, vendar pa je Josip 
Broz Tito že na istem kongresu poudaril, da 
"Zveza komunistov Jugoslavije ne le ne zmanj- 
šuje svoje vloge in odgovornosti za uspešni 
razvoj socializma, marveč jo še veča", in da le 
"zavrača določene škodljive metode", ki so "v 
Sovjetski zvezi privedle komunistično partijo v 
položaj pomožnega žandarja birokratskega 
upravljanja".37 Spremembe so narekovali tako 
zunanji kot notranji razlogi: nadaljevanje sode- 
lovanja v mednarodnem socialističnem gibanju 
je zahtevalo opustitev sovjetskih metod, "ki so 
zastrašile svet", obenem pa se je jugoslovansko 
politično vodstvo zavedalo, da je nadaljnji razvoj 
socializma v neki državi odvisen od zavesti 
državljanov in ne le od materialnih razmer.3X 

Tako se je KPJ iz neposredne voditeljice spre- 
menila v idejno vzgojiteljico, dotedanje d i rek- 
li v no vodenje naj bi nadomestila moč "pre- 
pričevanja," svojo novo vlogo pa je lahko naj- 
uspešneje uresničevala prav v okviru najširše in 
najbolj množične organizacije - v Socialistični 
zvezi > 
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34 

Dušan Nećak*. Oris vlogo in pomena družhcnopoliličnih orga- 
nizacij v Sloveniji po osvoboditvi, Arhivi VI. št. 1-2. Ljubljana 
I9«3,slr.37, 
Prav lain. 
Prav lani. 
Prav lani. 
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M ¡hijen Central ni kumile Komunistične partije Slovenije. 
AS. RK SZDLS, Staila 25, Zapisnik- IO OF Slovenije 12. 12. 
1•52, i/java (Ir. Mališa Snudala. Mr. 14. 
Borba komunistov Jugoslavije /a social ¡stično demokracijo, 
VI. kongres Komunistične partije Jugoslavije (Zveza komu- 
nistov Jugoslavije). Ljubljana 1•52. str. Vi. 
Prav lam, sir. 9(i. 
Mateja Rc/ck, Začetki delovanja Socialistične /.vc/c delov- 
nega ljudstva, Prispevki /a novejšo zgodovino XXXVI, Lju- 
bljana lyyfi, str. 121-131 in AS. RK SZDLS. Skal la 25. Za- 
pisnik seje 10 OF Slovenije 12. 12. 1•52. 
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Statistično poročilo okrajnega urada Sevnica za predhodno 
študijo zavarovanja proti toči 
HEDVIKA ZDOVC 

Zgodovinski arhiv v Celju ima ohranjenih 
precej fondov okraj ni li uradov. Pri večini ich 
fondov ¡e olirà njena le gradbena dokumentacija. 
I/jema sta dva fonda, in sicer okrajni urad Kozje 
in okrajni urad Sevnica, pri katerih je ohranjeno 
tudi spisov no gradivo. Pred oblikovanjem v 
samostojnem fondu seje gradivo na haj a I o v fondu 
okrajno glavarstvo in s res ko načclstvo Brežice. 

V fondu okrajnega urada Sevnica 1•••64 
-so od spisov nega gradiva ohranjeni politični 
opravilni zapisniki (delovodniki), dopisi med 
deželnim namestnišlvnm v Gradcu in okrajnim 
uradom, nekaj poročil (o reševanju vsakdanjih 

Tabela 

sporov med domačini, izvedbi praznovanja ob- 
letnice cesarjevega rojstva, izvajanje policijskih 
patrulj). Med njimi pa se je ohranilo tudi 
zanimivo statistično poročilo. 

Generalno zastopništvo zavarovalnice Riuni- 
one Adriatica di Seen rt a iz Trsta je na deželno 
namestništvo v Gradcu poslalo tabele, v katerih 
so bile rubrike z vprašanji, ki so jih rabili za 
predhodno študijo zavarovanja proti loči. 

Deželno namestništvo v Gradcu je 7, odlokom 
11, maja 1863 okrajnim predstojnikom naročilo, 
naj predložene tabele hilro in natančno izpolnijo 
1er vrnejo nazaj na namestništvo.1 

Vprašanja Odgovori 
1. Topografska lega, 
iiribovje ali ravnina 

Krajevne občine 
Anžc - griCCV|C 
Armes ko - gričevje 
Gorica - gričev |e 
Rastcs - griCCV|C 
Rajlicnburg - ravnina na levem obrežju Save 
Sentivo - gncev|c 
Stolovnik - ravnina 
Brezje - hriboviti .svet 
Blanca - gričevje 
Sevnica - gričevje 
Zabukovjc - hriboviti svet 

2. Površina (velikosi) Krajevne občine 
Anžc - * 182 oralov 

647 sežnjev 
Armcško - 156 oralov 
Gorica - 121 oralov 
Ras tes - 183 oralov 
Rajlicnburg - 210 oralov 
Senovo - 760 oralov 
Stolovnik - 224 oralov 
• re /.j • - 421 oralov 
Blanca - 2794 oralov 
Sevnica - 1574 oralov 
Zabukovjc - 1817 oralov 

* oral - stara poljska mera - 57 arov 

ZAC. Okrajni urail Sevnica 1•60-1•: fXipis ilc/cliiegü namestil ¡il va nt rajnim proMojii ¡••• 1X63 
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3. Katere posevke imajo kmetje? Krajevne ob ein • 
Pri vseh 11 krajevnih občinah enako: 
pšenica, ječmen, koruza, fižol, proso, 
gomoljnice, sadje in vinska Irta 

4. Kakšen je običajni donos pri posevkih? 

Krajevne občine Koliko v denarju? 
Anžc -                   4523 goldinarjev 
Armcško -            5205 goldinarjev 
Gorica -                3243 goldinarjev 
Rastcs -                4050 goldinarjev 
Rajhcnburg -        6055 goldinarjev 
Senovo -                17600 goldinarjev 
Slolovnik -            5270 goldinarjev 
Brezje -                 9600 goldinarjev 
Blanca -                76437 goldinarjev 
Sevnica-              46165 goldinarjev 
Zabukovjc -          46655 goldinarjev 
/:V krajevni donos je vštet katastrski čisti 
donos in 1/3 dodatka xa stroške :/ 

5. Koliko posestnikov je v krajevni 
občini? 

Krajevne občine 

Anžc -                  38 posestnikov 
Armcško -            70 posestnikov 
Gorica -                30 posestnikov 
Rastcs -                46 posestnikov 
Rajhcnburg -         110 posestnikov 
Senovo -               243 posestnikov 
Slolovnik -           62 posestnikov 
Brezje -                 181 posestnikov 
Blanca -                887 posestnikov 
Sevnica-              551 posestnikov 
Zabukovjc -          434 posestnikov 

6. Imenovanje veleposestnikov Krajevne občine 
Rajhcnburg: Eberhard grof Waldburg, 
lastnik gospoščinc Reichenbiirg 
Sevnica: Ludwig Edler Rabenburg, 
lastnik gospoščinc Sevnica 
/:v ostalih 9 krajevnih občinah ni 
veleposestnikov:/ 
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7. Kako pogosto je med 
leí) 1X53 do 1862 padala 
loca? 

Leto 
1853 

Leto 
1854 

Lelo 
1855 

Lelo 
1856 

Leto 
1857 

Lelo 
1858 

Leto 
1859 

Leto 
1860 

Lelo 
1861 

Lelo 
1862 

An že - - - - - - • - - • 

Armeško - - - - - - - - - • 

Blanca •/ - - • • - • - - •/ 

Gorica - - - - • - - - - 

Sevnica • 
• •" • • V - - - 

Raslcs - - - • - • - • • - 

Rajhcnburg - - - • - - - - - 

Zahukovjc - •/ - - • - •/ - - - 

Senovo - - - - - •/ - - - S 

Stolovaik - - - - - • • - - - 

Brezje - - - - • - • - - - 

Af. Kolikšna je bila škoda 
(v zneskih - goldinarjih)? 

Lelo 
1853 

Lelo 
1854 

Leto 
t 855 

Lelo 
1856 

Leto 
1857 

Lelo 
1858 

Leto 
1859 

Leto 
1860 

Leto 
1861 

Lelo 
1862 

Anže - - - - - - - - - - 

Armeško - - • - - - - - - 2770 

• 1• ••• 3541 - - 4395 14208 - 790 - - 5184 

Gorica - • - - - 320 - - - - 

Sevnica - 3190 - 2167 2048 4544 682 - - - 

Rastes - • - 120 - 277 - - - - 

Rajlicnhurg - - 7104 - - - • - - 

Zahukovjc - 833 - 5504 - 320 - - - 

Senovo - - - - - 235 - - - 790 

Slo lovni k • - - - - - - - - - 

Brezje - - - - 66 t - 576 - - - 

Poleg vprašanja, kako pogosto je padala toča 
v letih od 1853 do 1862 in koliko je znašala 
škoda, v tabelah zasledimo vrsto podatkov, ki so 
zanimivi za proučevanje krajevne zgodovine (od 
topografske lege posameznih krajevnih občin, 
velikosti občin, katere posevke so imeli kmetje, 
kolikšen je bil običajni donos pri posevkih, šte- 
vila posestnikov po krajevnih občinah in imena 
veleposestnikov po krajevnih občinah). 

Iz statističnega poročila lahko povzamemo 
naslednje: 

Krajevne občine Anzc, Armeško, Blanca, 
Brezje, Gorica, Sevnica, Raslcs, Rajhcnburg, 
Za bukovje, Senovo in Stolov ni k so upravno spa- 
dale k okrajnemu uradu Sevnica. Večina teh 
občin je imela lego na gričevnatem ali hribo- 
vitem svetu, izjema sta bili krajevni občini 
Rajhcnburg in Stolovnik, ki sta imeli ravnino. Po 
veiikosti je bila najmanjša krajevna občina 
Gorica (samo 68 ha 97 ar), ki je imela tudi 
najmanj posetnikov (30). Največja po površini 
(15 km2 92 ha 58 ar) in po številu posestnikov 
(887) pa je bila v okviru okrajnega urada Sevnica 
občina Blanca. 

Od vseh enajstih občin sta i ni eli velepo- 
sestnike samo dve. V občini Rajhcnburg je bil to 

lastnik gospoščinc Rajhcnburg Eberhard grof 
Waldburg, v občini Sevnica pa lastnik gos- 
poščinc Sevnica Ludwig Edler Rabenburg. 

Prevladujoča panoga v vseh enajstih krajev- 
nih občinah je bilo kmetijstvo, najbolj pogosti 
posevki so bili pšenica, ječmen, koruza, fižol, 
proso, gomolj nice, sadje in vinska trta. 

Pogostost padanja toče v letih 1853 do 1862 
je bila po posameznih krajevnih občinah raz- 
lična. Največkrat je padala toča v dveh krajevnih 
občinah: 
- Bianca (1853, 1856, 1857, 1859, 1862), 
- Sevnica ( 1854, 1856, 1857, 1858, 1859), 
sledijo 
- Zahukovjc ( 1854, 1857, 1859) 
- Rastcs (1856, 1858) 
- Senovo(1858, 1862) 
- Brezje (1857, 1859) 
- Rajhcnburg (1856) 
- Armeško (1862) 
- Gorica (1858) 

V omenjenih desetih letih pa ni bilo toče v 
občinah Anžc in Stolovnik.2 

ZAC. Okrajni urad Sevnica 
1863 

M)-1864. Slulisliîim poročilo 
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Ruski profesorji na pravni fakulteti v Ljubljani 1918-1945 
TATJANA DEKLEVA 

Ob »sianovi t vi univerze kraljestva Srbov, Hr- 
va lov in Slovencev v Ljubljani je njen profe- 
sorski zbor štel osemnajst profesorjev. Vsi razen 
enega so bili po na rod nosi i Slovenci, ki so se ba- 
bi I i lirai i na tujib uni verzali. Za normalno delo- 
vanje univerze so bila nujno potrebna nova ime- 
novanja. Paku I le le so tako za profesorje ime- 
novale slovenske znan s l ven i kc, ki so že bili habi- 
litirani ali so imeli pogoje za skorajšnje habi- 
litacije. Začasno so si pomagale s honorarnimi 
profesorji in privatnimi docenti. Ljubljanska 
univerza je s pridom uporabila tudi ruske emi- 
grante, ki so se zatekli v Kraljevino SHS in iskali 
možnosti zaposlitve, potem ko je Univerzitetni 
svet 13. marca 1920 sklenil, da načelno ne na- 
sprotuje nastavitvi inozemcev, če je potreba 
neodložljiva in ni domačih moči.1 

Na pravni fakulteti v Ljubljani so delovali 
štirje ruski profesorji. Nastavljeni so bili kot po- 
godbeni redni profesorji, ker je bil položaj pra- 
gmatičnega tetinega profesorja pogojen z držav- 
ljanstvom Kraljevine SHS oziroma Kraljevine 
Jugoslavije. 

Mihajlo Nikelio Jasinski seje rodil 29. 9. 1862 
v Kraju Mežirič v Kanevskern okraju Kijcvske 
oblasti v Rusiji. Študiral je na juridični fakulteti 
v Kijevu in leta 1888 leta dosegel prvo znan- 
stveno stopnjo kan di d a la prava 1er bil imenovan 
za "stipend i sla v svrho pripravljanja za profe- 
sorja za stolico ruske pravne zgodovine". Lela 
1891 je opravil magistrski izpit iz kazenskega 
prava, kazenskopravnega reda, pravne zgodovine 
in upravnega prava in bil lela 1893 imenovan za 
privatnega docenta na univerzi Sv. V lati i m i rja v 
Kijevu za obvezna predavanja iz ruske pravne 
zgodovine. Po javnem zagovoru disertacije leta 
1901 je dobil naziv magister kazenskega prava 
1er bi i imenovan za izrednega profesorja in lela 
1910 za rednega profesorja za stolico ruske 
pravne zgodovine na juridični fakulteti univerze 
v Kijevu. Tej fa k il lieti'j e ostal zvest do leta 1919, 
29. novembra tega lela pa je bil "primoran za- 
pustili Kijev, ki je bil vdrugič zaseden po bolj- 
še vikih". Profesor Jasinski je imel na univerzi v 
Kijevu pomemben položaj in je opravljal raz- 
lične funkcije, leta 1910 je bil izvoljen za dekana 
juridične fakultete, v letih od 1912 do 1918 pa je 
v dveh mandatih opravljal funkcijo projektorja. 
Ob petindvajsetletne i predavateljskega delova- 
nja je bil imenovan za zaslužnega profesorja 
kijcvske univerze. Bil je glavni urednik Kijcvske 

arheografične komisije, predaval pa je tudi rusko 
pravno zgodovino na višjih ženskih tečajih v 
Kijevu.2 

Po emigraciji iz Rusije se je naselil v Nišu in 
kandidiral za profesorsko mesto na univerzi v 
Beogradu, vendar je bila stolica za pravno zgo- 
dovino Slovanov v Beogradu že zasedena z dve- 
ma profesorjema kijcvske univerze, zato je dekan 
pravne fakultete univerze v Beogradu priporočil 
ljubljanski pravni fakullcli, naj ga sprejme kot 
profesorja za stolico za pravno zgodovino južnih 
Slovanov.-' Karel Kadlec, profesor praške univer- 
ze, ki sam zaradi obveznosli v Pragi ni mogel 
sprejeti omenjene stolice, je poudaril, da bi z 
nastavilvijo Mihajla Jasinskcga najbolje rešili 
vprašanje protesine zgodovine južnoslovanskega 
prava na pravni fakulteti v Ljubljani, ker je le ta 
eden odličnih ruskih h i storica rje v, ki je "spisal 
celo vrslo pravnohisioričnih razprav".''Na pod- 
lagi obeh mnenj je ••• ulici ni svci predlagal uni- 
verzitetnemu svetu, da imenuje profesorju 
Mihajla Jasinskcga za pogodbenega profesorja za 
zgodovino južnih Slovanov. Profesor Jasinski je 
nastopil službo 30.scptcinbra lela 1920. 

Tudi Aleksander Bilimovič izhaja iz Ukrajine 
v tedanji Rusiji. Rodil seje 25. 5. 1876 v kraju 
Ži tornir v Vol i tiski guberniji. Po klasični gimna- 
ziji v Zi lom i ru je š indij nadaljeval na juridični 
fakulteti univerze Sv. VI adi mi rja v Kijevu in ga 
končal z državnim izpitom leta 1900. Kol pro- 
fesorski štipendist za stolico narodnega gospo- 
darstva in statistike je v letih od 1902 do 1905 
predaval na I. trgovski šoli ministrstva za trgo- 
vino in industrijo v Kijevu. Po opravljenem ma- 
gistrskem izpitu je bil imenovan za privatnega 
docenta, po javni predstavitvi mag i sirske naloge 
pa za izrednega profesorja. Doktorat znanosti je 
obranil na pclrograjski univerzi lela 1915 in bil 
istega leta imenovan za rednega profesorja za 
stolico narodnega gospodarstva in statistike na 
univerzi v Kijevu. Na lej univerzi je predaval do 
decembra 1918, nam je Kijev zapustil in do 
marca 1919 je predaval na Višjih poljedelskih 
tečajih v Odesi. Potem je bil izvoljen za pro- 
fesorja za narodno gospodarstvo na univerzi v 
Simferopol u na Krimu, vendar mesta ni zasedel, 
ker je bil povabljen v Ekatcrinodar in zalem v 
Rostov - lain sc je udeleževal vlade generala 

1 M. Miku/: Gradivo /a zgodovino univerze v ici ih 1919-1•45, 
Petdeset Ici slovenske univer/c v Ljubljani. Ljubljana I UMI, 

sir. 6n. 

Zgodovinski arhiv in inu/cj univer/c v Ljubljani (ZAMU); 
lase. IV-211. Personalna ••••. Uslu/bcnski tisi. 

-1     ZAMU: lase. IV-2Í). Personalna mapa M. N. Jasinski. Dopis 
Markov ¡ca, de kitna pravne •••• llclc v licognutu. 

4     ZAMU; rase. IV-211, Personalna •••• M. N. Jasinski. Dopis 
Karla Kadlcca. 
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Den i k i na. po zalrtju kontrarevolucije v Rusiji se 
je umaknil v Kraljevino S HS in lam po posre- 
dovanju beograjske univerze kandidiral za mesto 
na pravni fakulteti v Ljubljani. Na podlagi 
mnenja prof. dr. Frana Ellcrja, da ima Alek- 
sander Bilimović "popolno slrokovuo uspo- 
sobljenost za učitelja narodno gospodarske ve- 
de", ga je fakultetni svet sklenil predlagali za 
pogodbenega profesorja za narodno gospodar- 
stvo. Avgusta 1920 je bil od ministrstva prosvete 
postavljen na omenjeno mesto in 1. septembra 
1920 je nastopil službo na pravni fakulteti uni- 
verze v Ljubljani.5 

Ev gen Spcktorski seje rodil 15. oktobra 1875 
v Os t rogu v Volinskcm okrožju v Rusiji. Gim- 
nazijo je obiskoval v Rado mu na Poljskem. Po 
opravljeni maturi leta 1893 je nadaljeval Študij 
na pravni fakulteti univerze v Varšavi in ga 
končal z juridičnim izpitom leta 1897. Leta 1903 
je bil postavljen za docenta na j u ri dični fakulteti 
v Varšavi, leta 1911 pa je bil na tej fakulteti 
imenovan za izrednega profesorja. 1914. leta je 
bil s carskim ukazom premeščen na univerzo Sv. 
Vladi m i rja v Kijevu. Po opravljenem doktoratu 
znanosti iz državnega prava na univerzi v Mosk- 
vi 1917. leta je bil z dekretom začasne vlade v 
Pctrogradu imenovan za rednega profesorja, leta 
1918 pa je bil izvoljen tudi za rektorja Kijcvskc 
univerze. Skupaj z drugimi profesorji se je leta 
1920 umaknil i/. Kijeva v Kraljevino SWS ter tam 
dobil mesto honorarnega profesorja na pravni fa- 
kulteti univerze v Beogradu. Konec leta 1924 je 
bil postavljen za profesorja ruske pravne fakul- 
tete v Pragi in na tej fakulteti opravljal tudi funk- 
cijo dekana. Leta 1927 ga je svet pravne fakul- 
tete Karlove univerze v Pragi izbral za pogod- 
benega rednega profesorja, sočasno je bil znova 
nastavljen kot honorarni profesor na pravni 
fakulteti v Beogradu, tam je bil 11. julija 1928 
imenovan za pogodbenega rednega profesorja 
javnega prava. V Beogradu je ostal do 31. 10. 
1930, tedaj pa je zasedel mesto pogodbenega 
rednega profesorja na univerzi v Ljubljani, ki se 
je spraznilo z odhodom profesorja Tasiča v Beo- 
grad/1 

Aleksander Makiccov se je rodil 3. novembra 
1884. leta v kraju Gorodnojc v Bogoduhovskcm 
srezu Harkovskc gubernije v Rusiji. Huma- 
nistično gimnazijo je obiskoval v Pcnzi. Po kon- 
čanem študiju na pravni fakulteti univerze v 
Harkovu 1908. leta je opravil specializacijo na 
kriminalističnem inštitutu profesorja Lis/.ta v 
Berlinu. Ustni izpit za pridobitev znanstvene 
stopnje magistra kazenskega prava je leta 1912 
opravil na univerzi v Harkovu in tam potem 
služboval kot docent kazenskega prava do leta 

1919. Do leta 1915 je hkrati deloval kot profesor 
prava na Visoki šoli za poljedelstvo in gozdar- 
stvo v Harkovu. V letu 1914 seje izpopolnjeval 
na univerzi v Berlinu 1er delal v seminarjih 
profesorjev Liszia in Kohlcrja. Po emigraciji iz 
Rusije je dobil zatočišče v Kraljevini S HS. V 
leiih 1920/21 je tako služboval kol upravnik šol- 
skega odseka predstavništva Vse ruske zveze 
mest,7 1922. leta pa je dobil mesto profesorja 
kazenskega prava na ruski pravni fakulteti v 
Pragi. V Pragi je oslal do lela 1926, ledaj pa gaje 
pravna fakulteta univerze v Ljubljani na pripo- 
ročilo prof. Mi ha i la Čubinskcga iz univerze v 
Suhotici in prof. dr Augusta Maričkc iz Prage 
povabila na mesto izrednega profesorja kazen- 
skega prava s posebnim oz i rom na kriminalno 
politiko.* Službo je nastopil L julija lela 1926. 

Aleksander Makiccov je med štirimi ruskimi 
profesorji, ki so delovali na pravni fakulteti v 
Ljubljani, predstavljal mlajšo generacijo. Habili- 
tiranje bil na praški univerzi tik pred prihodom v 
Ljubljano, medtem ko so preostali trije za seboj 
imeli že bleščeče akademske kariere. O njihovi 
znanstveni dejavnosti pričajo številna objavljena 
dela v ruskem in ludi tujih jezikih.9 Pri izboru 
ruskih emigrantov za profesorje ¡c fakultetni svet 
upošteval takrat veljavne predpise,10 poleg tega 
pa je od njih zahteval sposobnost predavati v slo- 
venskem ali srbohrvaškem jeziku. Izjemo je 
naredil le pri profesorju Bilimoviču, saj mu je 
dovolil predavati v nemškem jeziku z obvezo, da 
se bo v najkrajšem možnem času naučil sloven- 
ščine." Jasinski je kot profesor slovanske pravne 
zgodovine obvladal srbohrvaški jezik in ga upo- 
rabljal do svoje upokojitve leta 1928, Spcktorski 
in Makiccov, ki sla že pred prihodom v Ljub- 
ljano predavala v Beogradu in Pragi, pa sta 
kmalu osvojila tudi slovenski jezik. 

Pogodbe, s katerimi so bili nastavljeni, so bile 
sklenjene za dobo treh let in so se po poteku 
podaljševale za nadaljnja tri leta do redne na- 
stavitve. Jasinski in Bilimovič sta bila 30. marca 
1926. leta sprejela v državljansko zvezo Kra- 
ljevine SHS in to je omogočilo njuno imenovanje 
za redna profesorja. Aleksander Makiccov je bil 
za rednega profesorja izbran po opravljeni 
državljanski prisegi 1928. leta, Evgcn Spcktorski 
pa za državljanstvo ni zaprosil, zalo je do konca 
oslal na položaju pogodbenega profesorja. 

ZAMU; fase. IV-3, Personalna mapa •. liiliinović. Osebni 
»lanovski i/ka/. 

6    ZAMU; •••;. 1V-60, Personalna •••• E. Spcktorski. Uslu?.- 
benski lisi. 

ZAMU; •••;. IV-34, Personalna mapa A. Makiccov, Cur- 
riculuni vi lue. 
ZAMU; lase. 1V-34, Personalna •••• •. Makiccov, Vprašalna 
pola. 
liiliinović je pred prihodom na ljubljansko pravno Jaku I lelo 
objavljal ludi v nciiiškcin je/iku. Makiccov pa o|> naslopu 
službe v uslu/benskeni lislu navaja več kol 35 objavljenih del 
v ruskem, srbohrvaškem, nemškem francoskem in Češkem je- 
ziku. 
Mnenje dveh univcr/ileinih profesorjev. 
ZAMU; Zapi.snik seje laku Ilei nega svela pravne laku I lele z 
dne 29. S. 192(1. 
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Svoje zna usi ve no in pedagoško delo, pretr- 
gano z odhodom /. njihovih matičnih univerz, so 
ruski profesorji uspešno nadaljevali na univerzi v 
Ljubljani. Aleksandra Bilimoviča je svet pravne 
fakultete ¡zbral za dekana v študijskih letih 
1927/28 in 1936/37, 1930. leta je bil odlikovan z 
odlikovanjem Sv. Save lil. stopnje, z upoko- 
jitvijo dr. Ellcrja je 1935. leta pa je prevzel posle 
upravnika Narodnogospodarskega seminarja, lîv- 
gen Speklorski je bil v obdobju službovanja v 
Ljubljani imenovan za dopisnega člana Slovan- 
skega instituta v Pragi (1930) in izvoljen za do- 
pisnega člana Srpske kraljevske akademije 
(1934). 

Vsi šli rje ruski profesorji, ki so delovali na 
pravni fakulteti univerze v Ljubljani, so izhajali 
iz uglednih družin in so zasedali pomembne 
položaje. Em igra e ¡ja je veliko bolj kol na po- 
klicno kariero vplivala na njihovo zasebno 
življenje. Mihajlo Jasinski je prišel v Ljubljano 
sani. Soproga Alba je ostala v Rusiji, hčerka 
Tatjana pa se mu je pridružila potem, ko je 
ovdovela. Vse do njegove smrti 25. septembra 
leta 1935 mu je vodila gospodinjstvo in kot 
vdova brez premoženja tudi po očetovi smrti 
živela od njegove pokojnine.12 Aleksander Bili- 
movič je emigri ral z ženo in hčerko. Po smrti 
soproge seje v Ljubljani drugič poročil. 

Evgen Speklorski je bil vdovce s pastorko. 
Leta 1937 se je v Ijuhljanski pravoslavni cerkvi 
drugič poročii z Jelisavelo Ljutov, hčerko nek- 

danjega industrialea iz Odese.n Aleksander Ma- 
kleeov seje leta 1937 poročil z Lilijano Starec iz 
Barkovclj pri Trstu, ki je bila kol Primorka 
protifašistično usmerjena. Bila je aktivistka od 
leta 1941 ter od domohranske policije večkrat 
zaslišana. Leta 1943 je bila aretirana ¡n izročena 
vojaškemu sodišču. Zaradi podpore soprogi pri 
njeni medvojni dejavnosti je verjel no postal 
všečen novim oblastem, tako da je bil 24. julija 
1945 z odlokom ministrstva prosvete Narodne 
vlade Slovenije postavljen na dotedanje službeno 
mesto v dotedanjem činu in položaju. Aleksander 
Maklceovjc umrl 7. septembra 1948. 

• i limo viču in Spektorskemu usoda ni bila 
tako naklonjena, da hi se lahko upokojila na uni- 
verzi, ki jima je dala zatočišče. Aleksandru Bili- 
moviču je rektor decembra 1944 odobril eno- 
mesečni dopust za potovanje v Nemčijo v znan- 
stvene namene in na obisk k hčerki v Gradec, ki 
ji je homhni napad uničil stanovanje. Ker se je 
bil zaradi bolezni prisiljen na Dunaju klinično 
zdraviti, mu je rektor odobril bolniški dopust do 
začetka marca 1945, medtem pa mu je potekla 
propust nica in v Ljubljano se ni več vrnil. 

Evgen Speklorski je bil v Ljubljani do marca 
1945. potem pa je odšel v ZDA ¡n lam je pre- 
daval cerkveno pravo na Duhovni akademiji sv. 
Vladimira na Kolumbijski univerzi v New Yor- 
kii.15 Minister prosvete Narodne vlade Slovenije 
ga je lO.avgusla 1945 z odlokom odstavil iz 
dotedanje službe in položaja."* 

12   ZAMU; IV-27, Personalnu ina]» T. Kroljko. 

ZAMU; 1V-6U, I'ersimaina •••• li. Speklorski, Poročni list. 
ZAMU; IV-34, Personalna mapa •. Maklccov, Življenjepis. 

•    Slovenski hiogralski leksikon, /vc/ek X: Ljubljana 1967. sir. 
422. 

16  ZAMU; last. IV-«), Personalna mapa E. Speklorski, UsM- 
henski lisi. 
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Iz prakse za prakso 

Razstavljanje fotografij* 

l.UVOD 

1. Cilji 

Pogoji, ki jih določimo pri sposoja nju gradiva 
za začasne razstave, morajo upoštevali iri pra- 
vila: 

- vse, ki so vključeni v proces sposojanja, 
moramo opozorili, da so (biografije med vsemi 
grafičnimi deli najobčutljivejše; 

- na vsakem koraku lega proecsa moramo 
zmanjšati nevarnos! takojšnjega ali dolgoročnega 
poškodovanja, ki nastane pri rokovanju s foto- 
grafijami in njihovem razstavljanju; 

- vsem ustanovam moramo omogočiti, da se 
temeljilo pripravijo na odločitve, ki jih bodo mo- 
rale sprejeti in ki naslajajo ob krhkem ravnovesju 
med nalogami predaje in nalogami dolgoročne 
konservacijc. 

Ta priporočila se nanašajo na vse vrste in- 
stitucij in so nastala na podlagi postopkov in 
standardov, ki jih redno uporabljajo v muzejih in 
knjižnicah. 

2. Nain en 

S priporočili želimo kolikor je mogoče 
ohranili zgodovinske, umetniške in dok límen- 
la me potenciale fotografij, ki so že zaradi svoje 
materialne osnove in teksture zelo ranljive: ob- 
čutljivi sloj vsake od njih je že a priori podvržen 
deterioraciji v krajšem ali daljšem obdobju. Če 
povemo drugače, vsak dokument se znajde v 
različnih stopnjah razvoja, torej od slike v dob- 
rem stanju do poslabšane. 

Strogo upoštevanje včasih omejevalnih pogo- 
jev j • očno zvišuje možnosti za kemično in me- 
hanično preživetje teh fotografij in njihovo kon- 
servacijo v obliki, ki naj bi bila čim bliže prvot- 
nemu stanju. 

Članek (The Exhibitions of ('Holographs, sir. 20-32) je pre- 
veden i/ revije [niemal ii nuil Preservation News, utuvi I ka 17, 
nuj J!WH. 
•••• Carlicr-Hrcsson, Konservator, Alćlier <lc restauration <tcs 
photographies ite La Ville <lc Paris. 
Ikiiniiicl Lavćilrinc, inženir, Centre ile re t lici the .sur la con- 
serva l ion Jes documents graphiques, Francija. 
Keniani Marhol, konservativ, Departement des estampes el (te 
la photographic Hihliolhci|UC nationale de Frante. 
Pomoč pri  i/daji  lega dokumenta-. Sibylle Mimmi. Giulia 
Cucinclla in člani delovne skupine pri SI-••. 

3. Omejitve 

Navedena pravila se nanašajo na začasne 
razstave in fotografije zgodovinske vrednosti. 
Glede na to, koliko poznamo tveganja, ki jim je 

fotografija izpostavljena, ko zapusti okolje, v 
katerem jo navadno hranimo, se skrajša trajanje 
in pogostost izposoje. Stalna razstava ali časovno 
predolga izposoja ni priporočljiva. 

V kategorijo fotografije kulturne dediščine 
lahko uvrstimo katerokoli fotografijo, ki ima kul- 
turno vrednost zaradi svoje izdelave in tistega, 
kar prikazuje (ali pa enega od ich elementov), ter 
kjer jo kopija v primeru izgube ali poškodovanja 
v zbirki ne bi mogla nadomestili. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA 

I. Programsko načrt ova nje 

Kako se konservacija upošteva na razstavi, 
ugotavljamo s pomočjo programa, ki omogoča 
določitev zastavljenih ciljev in določitev potenci- 
alov različnih partnerjev. Za vsako fazo razstave 
moramo jasno določiti naloge vsakega izmed 
njih. 

a) Organizacija 
Organizacija določa meje odgovornosti vseh, 

ki so vključeni v razstavo: oblikovalca, tehnikov, 
arhitekta, konservalorja, itd. Vsi morajo paziti, 
da se izbrane fotografije med pripravami na 
končne faze ne poškodujejo (ravnanje z njimi, 
postavitev, okvirjanje, prevoz itd.), ali pa, da se 
ne poškodujejo med samo razstavo, med spre- 
jemi ter snemanji filmov ali videoposnelkov. 

Včasih so za konservacijo potrebna posebna 
sredstva (pregled, obdelava nestabilnih del, va- 
rovanje, nadzorni ukrepi itd.). 

b) Ra/stavni prostor 
Ogled razstavnega prostora mora omogočati 

ocenitev možnih tveganj, ki so jim fotografije 
izpostavljene, da bi jih lahko odpravili. 

Tveganja so lahko fizično-kemične narave, 
nanašajo se lahko na varnost, hranjenje, možne 
vzporedne dejavnosti ali načine uporabe pro- 
storov. 
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c) Trajanje razstave 
Upoštevali moramo celoten čas odsotnosti fo- 

tografij iz prostora, kjer jih hranijo, vključno s 
pripravljalnimi fazami in vračanjem. 

Ko določamo trajanje razstave, moramo pred- 
hodno preučiti vsak posamezen primer. Pri tem 
moramo preučiti dejavnike, ki se nanašajo na 
prostor in na fotografije. 

Glede na pričakovano trajanje ra/slavc, mora- 
mo prilagodili tudi zahle ve, povezane s teh- 
ničnimi pogoji za razstavo. 

d) Selekcija 
Izbiro fotografij zmeraj upravičimo z name- 

nom, vendar je njihova integriteta pred vse in i 
drugimi zahtevami. V primeru, ko željene loto 
grafije ni mogoče posodili, lahko predlagamo 
nadomestne rešitve: zamenjavo s podobno foto- 
grafijo ali z izvrstno kopijo. Prav tako lahko 
omejimo čas trajanja razstavljanja določenih del, 
tako da predlagamo zamenjavo. 

2. Priprava del 

a) Protokol izposoje 
Pogoji izposoje morajo biti določeni s po- 

godbo, ki prinaša splošna pravila institucije, ki 
posoja, in nalaga odgovornost s posojevalcem. 

Sprejetje prošnje za izposojo mora biti pod- 
rejeno natančnemu pregledu tehničnega vprašal- 
nika, ki vsebuje pogoje razstavljanja (primerjaj 
Razstavni pogoji). 

b) Poročila o slanju 
Izvesti je treba vizualni pregled pred in po 

kakršnemkoli premikanju del in dela zabeležili. 
Poročilo o stanju ima dvojen namen: 
- določili, ali sliko lahko razstavimo in trans- 

portiramo; 
- omogočiti preverjanje možnih učinkov raz- 

stavljanja. 
Poročilo mora vsebovati podatke o identiteti 

fotografije, opis njene tehnike, stopnjo občutl- 
jivosti in stanje kon servaci je (fizične, kemične 
ali biološke spremembe na površini, pa tudi 
prejšnjo restavracijo, če je potekala). Opisali mo- 
ramo naravo njene opreme ali okvirjanja. 

Lokacijo področij sprememb olajšujeta dia- 
gram in fotografija dela. 

c) Nadzorni ukrepi 
Za primerjanje del je dobro sredstvo vizualni 

pregled, vendar za ocenjevanje sprememb optič- 
ne gostote in barve fotografij, ki naslajajo skozi 
čas, ni preveč zanesljivo. 

Zato za spremljanje razvoja gostote fotografij, 
ki so občutljive ali v nevarnosti, priporočamo 
uporabo dcnzilomclra (gostomera) pred razstavo 
in po njej. 

d) Reprodukcija 
Pomembno je, da dela, ki pred izposojo še 

niso bila fotografirana, fotografiramo. Kakovost 
reprodukcij (preslikav) originalnih izvodov mora 
bili kar se da zvesta izvirniku - po ravni re- 
produkcije in poclapah postopka. 

c) Varovanje pred razstavo 
Zagotovimo jo predvsem z utrjevanjem slik 

na fizični ravni, ter z omejitvijo ravnanja in 
nevarnosti iz okolja. To naredimo s sistemi po- 
stavitve in okvirjanja ter primerno predstavitvijo. 
Materiali morajo biti dobre kakovosti, obliko- 
vanje sistemov varovanja pa mora zagotavljali 
učinkovito izolacijo pred viri, ki spreminjajo 
fotografski material. Okvirjanje mora določiti 
ustanova, ki gradivo posoja, ali pa mora biti pod 
njenim nadzorom. Ko se odločamo za izposojo in 
ko jo organiziramo, moramo upoštevali, da na 
kraju razstave ni pristojne službe. Uokvirjenih 
fotografij ne smemo jemati iz okvirov brez do- 
voljenja ustanove, ki jih je posodila. 

3. Prevoz in rokovanje 

Vse pogoje, ki se nanašajo na hranjenje, 
pakiranje in transport del, moramo upoštevati ob 
sposoja nju in ob vračanju le-le h. 

a) Hranjenje 
S sposojenimi predmeti ne smemo rokovali, 

če se na kakršen koli način lahko spremenijo 
pogoji. S slikami lahko ravnajo le usposobljene 
osebe. O kakršnih koli napakah ali nepravilnostih 
med pakiranjem ali prevozom, ki povzročijo ško- 
do na sposojenem delu, je treba nemudoma 
opozoriti posojevalca. Kakršnikoli posegi, ki naj 
bi popravili škodo, se ne smejo dogajati brez 
privolitve posojevalca. V lem času ho sposo- 
jcvalec izvedel vse potrebne konservacijske 
ukrepe. 

V času pred razstavo ali po njej moramo 
fotografije pred pakiranjem in po razpakiranju 
hraniti le v prostorih, ki so izbrani posebej za ta 
namen (vsaj za čas izposoje gradiva). Prostori 
morajo biti zavarovani pred večjimi spremem- 
bami vlažnosti in temperature in morajo zago- 
tavljati varnost pred običajnimi tveganji (opre- 
mljeni morajo biti z napravami proti kraji, 
prostori ne smejo puščati, v njih se ne sme kaditi, 
pili ali jesti, itd.). 

Fotografije, ki so še posebej občutljive ali 
redke, moramo shraniti v posebne škatle in jih 
zakleniti. 

Pregled sposojenih fotografij mora opravili 
posojevalce oh razpakiranju, 24 ur po prihodu na 
razstavni prostor (aklimalizacijski čas) in v roku 
24 ur po aklimatizaciji. 

h) Pakiranje 
Sposojena dela morajo bili pakirana na način, 

ki ščili pred tresljaji, praše njem in neprijaznimi 
vremenskimi razmerami. Sleklo pri okvirih mora 
bili prekrito z lepilnim Irakom, ki v primeru, če 



ARHIVI XXI I99K I/, prakso /a prakso •• 

sc sleklo razhijc, okrušenim delcem prepreči, chi 
bi poškodovali fotografijo. Okvire namestimo v 
škatlo, ki je opremljena z valovito lepenko, ali pa 
¡ili ločimo s polietilensko peno ali folijo z me- 
hurčki. Če zaboje prevažamo na dolge razdalje, 
morajo biti zračno neprepustni in morajo vse- 
bovati inštrument za nadzorovanje vlage. Izlo- 
čimo uporabo materialov, ki povzročajo praŠc- 
nje. razkrojevanjc ali oddajajo strupene hlape. 
Posojcvalna ustanova fotografije pregleda oh 
zapiranju škatcl in prepreči odhod, če se zdi 
pakiranje neprimerno. 

Vnovično pakiranje se mora opraviti z 
enakimi materiali in na isti način kol prvotno 
pakiranje. To lahko opravijo le usposobljene ose- 
be iz sposojcvalnc ustanove (ali poohla.ščcni pre- 
voznik, ki je specializiran za umetniška dela). 

Kadar odstranitev fotografij po končani raz- 
stavi prevzame s posojevalec, bo le-ta sam 
poskrbel za pravilno pakiranje (škatle, pena, 
ovoj, trakovi). 

c) Pre v/cm odgovornosti 
Sposojena dela ne smejo zapustili ustanove 

več kot Í5 dni pred odprtjem razstave in naj se 
vrnejo v 15 dneh po zaprtju Ic-tc. Sposojevalcc 
prevzame odgovornost za sposojene predmete le 
ob predhodni predložitvi potrdila o zavarovanju 
proti vsem tveganjem od lokacije posojevalca do 
lokacije s posojevalca (zavarovanje stopi v ve- 
ljavo z datumom, ko fotografije zapustijo po- 
sojcvalno ustanovo, do datuma vrnitve). 

d) Prevoz. 
Fotografije moramo prepeljati po najhližji in 

najhitrejši možni poti. Izberemo tisti način pre- 
voza, ki zagotavlja najvišjo možno stopnjo var- 
nosti, natovarjanja in pretovarjanja umetniških 
del. Pri prevozu po cesti izberemo vozilo, ki je 
posebej opremljeno za lake prevoze. Vozilo mo- 
ra imeti spremstvo 1er mora bili opremljeno z 
gasilnim apara tom. 

Ob kakršnem koli postanku mora biti vozilo 
ves čas pod nadzorom. 

Pri vseh razstavah v državah, kjer so ob 
vstopu potrebne carinske formalnosti, lovor pre- 
vzame posebna služba. Ta poleg pakiranja in 
transporta opravi ludi omenjene form al nosi i. I s lo 
velja za razstave v drugih državah, če to zahteva 
narava in vrednost umetniških del. Posojcvalna 
ustanova si pridržuje pravico, da ne sprejme 
prevoznika, ki ga je predlagal sposojevalcc, in 
priporoči drugega. 

Zaradi varnostnih razlogov umetniška dela 
posehne vrednosli ločimo od drugih in jih po- 
šljemo ločeno. 

e) Spremstvo 
Ce lo zahteva narava ali vrednost sposojenih 

pred melo v, lahko posojcvalna ustanova za hleva, 
da ena ali več oseb, ki jih izbere sama, spremlja 
pošiljko in na kraju razstave nadzoruje postavitev 

posebej občutljivih ali dragocenih eksponatov. 
Med prevažanjem ima spremstvo pooblastilo, da 
eksponate odpelje nazaj, če se mu varnostni in 
konservatorski pogoji ne zdijo primerni. 

4. Kii/stavni prostor 

a) Materiali 
Bele ž na stenah pogosto povzroča spremembo 

na umetniških delih. Preden v prostor prinesemo 
eksponate, počakamo, da se bele/, popolnoma 
posuši in zagotovimo ventilacijo prostorov. Izlo- 
čiti moramo uporabo gliccroftalnih barv; na- 
mesto njih raje uporabljajmo akrilnc. Paziti mo- 
ramo tudi, katera organska topila so v vzdr- 
ževalnih proizvodih, ter na lepila in loščila, ker 
so nekatera izmed njih škodljiva. 

h) Pohištvo 
Izogibamo se lesu (masivnemu lesu, iverki, 

vezanemu lesu), ki je v neposrednem stiku s 
fotografijami ali v njihovi bližini. Priporočljivi 
materiali so nerjaveče jeklo, aluminij, kovina, 
prekrita s toplotnoslabilnimi barvami, sleklo, 
pleksi stekto, arhivske škatle. 

e) Varo vu nje umetniških del 
Razstavni prostori morajo ustrezati varnost- 

nim standardom in navodilom, ki zagotavljajo 
varnost osebja, obiskovalcev in umetniških del, 
predvsem pa morajo vključevali varnostne na- 
prave, ki preprečujejo krajo, vandalizem. rope in 
požar. 

5. Razstavni pogoji 

a) Kiste in i predstavitve 
Okvirjene fotografije ne smejo bili nikdar 

brez okvira, z njimi se tudi ne stric ravnati brez 
privoljenja odgovorne osebe. Ne sme se upo- 
rabljati nobenega čistila, ki bi omogočilo pro- 
nicanje vlage v okvir. Fotografije namestimo na 
stene ali panoje daleč od virov toplote ali mraza. 

Če fotografije razstavljamo v steklenih vitri- 
nah ali na panojih, moramo zagotovili nepre- 
pu st nosi, nadzorovali moramo temperaturo 1er po 
potrebi zagotoviti uporabo materialov, ki sta- 
bilizirajo relativno vlažnost in prestrezajo škod- 
ljivo izhlapevanje. 

h) Klimu 
Priporočamo relativno vlažnost okoli 40% in 

temperaturo, ki ne presega 21 stopinj C (70 
stopinj F). Pogoji morajo bili čimbolj stabilni, 
nihanja pa ne smejo biti večja kol 10% relativne 
vlage in 4 stopinje C (40 stopinj F). 

c) Osvetlitev 
Pri razstavljanju moramo osvetli lev nadzoro- 

vali. Pogosto je u mei na osvetlitev priporočlji- 
vejša kol naravna, ker se lako lažje izognemo 
spremembam. Preverili moramo tri dejavnike: 
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Kategorija 

kategorija 1: 
posebej 
občutljivi 
materiali 
kategorija 2: 
precej občutljivi 
materiali 

Tip izvirne slike 

zgodovinski srebrovi postopki barve (=barvnc 
slike) z neposrednim barvnim razvijanjem kopije 
/, barvnim kopiranjem 

klasični ilfbchromc črno-bel • kopije na RC 
papirju 

Priporočena 
osvetlitev 

50 luksov 

75 luksov 

Letna 
omejitev TAL 

12.000 lx.h 

42.000 lx.h 

kategorija 3: 
občutljivi 
materiali 

črno-bcle kopije na barilncm papirju 
pigment i rane kopije (v barvi ali črnobclc) 
neposredne dagerotipije kopije s 
fotomehaničnimi postopki 

150 luksov 84.000 lx.h 

- količina ultravijolične rad i acije mora biti 
manjša kol 75 mikrowatlov na himen; 

- intenziteta osvetlitve mora bili prilagojena 
občutljivosti fotografij (50 do 150 luksov); 

- izpostavitev osvetlitvi mora biti časovno 
omejena, 

Trajanje izpostavitve in intenziteto osvetlitve 
lahko prilagodimo tako, da nadzorujemo skupno 
količino svetlobe. Skupno količino osvetlitve 
(total amount • • lighting = TAL) dobimo lako, 
da pomnožimo vrednost svetlobe (v luk s i h) s 
trajanjem izpostavitve (v urah); izražamo jo v 
lux.hours (lx.h). Glede na procese je skupna 
količina osvetlitve prikazana v priloženi tabeli. 

Tako na primer v mesecu dni 12.000 lx.h 
predstavlja 240 ur izpostavitve pod osvetlitvijo 50 
luksov (en dan predstavlja deset ur izpostavitve, 
en leden pa šest dni). Vprašanje osvetlitve mo- 
ramo upoštevati v vseh fazah postavitve in po- 
diranja razstave. Pri tem moramo sistematično 
varovati fotografije pred svetlobnimi žarki. 

d) Oprema 
Stanje tcrmohigromclrskih pogojev nadzoru- 

jemo z rednim preverjanjem h igro metrske stop- 
nje in temperature na tistih krajih v prostoru, ki 
so značilni za njegove splošne pogoje. Za to 
uporabimo tcrmohigromclcr, ki ga redno pre- 
verjamo. 

Osvetlitev merimo s pomočjo lu k some tra, ko- 
ličino ultravijoličnih žarkov pa z U V-merilcem. 

c) Ukrepi in vzdrževanje v času razšla ve 
Lc-li se nanašajo na reden pregled umetniških 

del, nadzor in odčitavanje merilnih naprav, pa 
tudi omejitev možnih virov sprememb, ki so 
posledica medijev (video, televizija ali film) ali 
navzočnosti javnosti. 

t) Vračanje umetnin 
Umetnine vračamo po že prej naštetih navo- 

dilih (glej Prevoz in rokovanje). Ob prevzemu 
ugotovimo stanje z vizualnim pregledom in nad- 
zornimi ukrepi (glej Nadzorni ukrepi in Poročila 
o stanju). 

III. POSEBNA DOLOČILA 

1. Predhodno resta vri ranje 

Glede na njihovo občutljivost, pa tudi kon 
servatorsko stanje priporočamo razvrstitev foto- 
grafij y tri kategorije: dobra, povprečna ali slaba. 
S temi ocenami lahko določimo tveganje, ki je 
povezano z razstavo. Tako fotografije v slabem 
stanju ne sinemo razstaviti brez predhodnega 
res ta vri •• nj a. 

2. Zahteve po posebnem varstvu 

a) Albumi 
Albume posojamo le izjemoma. 
Pod besedo album razumemo mnoštvo slik, s 

tekstom ali brez njega, na listih, povezanih v 
celoto tako, da ne moremo odstraniti lista, ne da 
hi sneli sponke ali natrgali vezave. 

Možnost ločitve moramo povsem izključiti 
(slabi albumi, tveganje, da odstranjene foto- 
grafije ne bi mogli več namestili nazaj). 

Če album vendarle posojamo, mora bili le-ta 
odprt na željeni strani in nameščen tako, da 
zagotavlja vidljivost slike, ne da bi pri tem 
ogrožali integriteto materiala (steklena vitrina in 
podpora ali posebno držalo, ki zagotavlja tako 
stabilnost kol tudi termohigrometrske pogoje 1er 
preprečuje obrabo in poškodbo vezave). Spre- 
memba sirani v albumu v obdobju razstave mora 
hiti predmet posebnega dogovora v sposojc- 
valncm protokolu. 

h) Veliki i orni al i 
Kadar fotografije velikega formata nimajo 

površinske zaščite, moramo razmisliti o tem, da 
jih postavimo na kraj, ki bo zagotavljal varen 
prostor okoli njih. S tem zagotovimo fizično 
zaščito. Posebne pogoje upoštevamo v obdobju 
razporejanja in obešanja. 

c) Negativi 
Negativi navadno niso namenjeni razstavam. 

Po svoji tipi ki so zelo različni, fizično često lom- 
ljivi (steklene plošče) ali kemično nestalni (meh- 
ki nosilci). Priporoča sc, da presodimo vsak pri- 
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mer posebej ii) svetujemo primeren način pred- 
stavitve. 

d) Da neroli pi ja in predmeti v škatlicah 
(S ii tu Ij nil) 

])rcdslavilcv slik v šaluljah zahteva posebno 
pozornost glede mehanske stabilizacije teli pred- 
metov, ki so sestavljeni iz različnih materialov. 
V vsakem priment se je treba prepričati, da so 
okviri ali šaltiljc, ki niso trdni, znova hermetično 
zaprti pred razstavo, da so povsem v skladu s 
svojo varovalno funkcijo. V lej skupini so 
dagerolipijc najbolj občutljive in sodijo med tiste 
slike, katerih optične lastnosti najbolj omejujejo 
pogoje ogledovanja. Vir prav usmerjene osve- 
tlitve naj omogoči dober pogled na sliko kol 
pozitiv. Naj se ne sprošča toplota, ki najbolj 
škodi zivosrcbmcmu amalgamu. Če so dage- 
rolipijc kolorirane, potem jih moramo uvrstiti v 
kategorijo slik, ki so posebno občutljive za 
svetlobo (primerjaj s tabelo). 

c) Karvne fotografije 
Večina barvnih fotografij je občutljivih na 

svetlobo, pa tudi na temo. Zalo sčasoma prevza- 
mejo prevladujočo barvo. Vendar vsi procesi ne 
predstavljajo iste sposobnosti degradacije, neka- 
teri so bolj odporni na izpostavitev svetlobi in ko 
so v depoju (llfochrome Classic, Ultrastablc itd.). 

Avlo kroma lične plošče, prve barvne fotogra- 

fije na steklenih ploščah, so prav lako občutljive. 

f) Mešane razstave 
Če so fotografije razstavljene med različnimi 

razstavnimi predmeti, moramo zagotovili, da so 
zahle vani pogoji zadovoljivi. Fotografije namreč 
sodijo med najobčutljivejše eksponate. Če zahte- 
vanim razstavnim pogojem za fotografije ni mo- 
goče ustreči in če narava razstave dovoljuje, 
predlagamo razstavljanje kopij. 

Sklep 

Opisana pravila in varnostne ukrepe, ki jih 
predlagamo, bodo upo šle va li (¡sli, ki sc zavedajo 
vrednosti kulturne dediščine in vedo, da stro- 
kovna postavitev umetnine hkrati vedno zado- 
volji tudi kon servato rs kc zahteve. S primernimi 
napotki javnosti prek različnih sredstev (javnih 
ali privatnih) bo la razumela potrebo in sprejela 
omejitve. 

*** 

Prevod: Kala rii KI Kobilicti, za stroki mio po- 
ujoč ¡>ri prevodu se zahvaljujemo gospe ¡Mri 
Strmite}, kustosinji zxi fotografijo v Modemi ga- 
leriji v Ljubljani, iu gospodu^ ina gist rit Mirku 
Kambien in Tatjani Raliovsky Šitligoj iz Sektorja 
za kouservirattje ARS. 

Sporočilo Antoniju de Sabin i su in njegovima nečakoma o podelitvi fevda - 
vasi Sorbar pri Novigradu v l raj no lasi, napisal notar Alexander Radorillus, 

1596, pergament, Pokrajinski arhiv Koper, Zbirka listin, št. 77 
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Pogovor s prof. Christophcrjem CIarksonom 
NATAŠA GOLOB 

UVODNO ]>OJASNl LO 

Ko je v jesenskih mesecih 1995 začela ko- 
legica mag. Jcdcrt Vodopivcc pripravljati raz- 
stavo Zapis in podoba - ohranjanje, obnavljanje, 
oživljanje (vrata je odprla 11, aprila 1996) ter z 
njo povezani mednarodni simpozij (3.- 5. julij 
1996), kije zbral strokovnjake različnih smeri in 
raziskovalnih ciljev, se je med imeni stro- 
kovnjakov, ki jih želimo povabiti v Ljubljano in 
u žil i njihovo znanje, med prvimi pojavilo ime 
Chri.slophcrja Clarkson a. 

Kdor se je kdaj ukvarjal s srednjeveškimi 
vezavami, njihovim resta vri ra njem in posebnimi 
potezami knjig z. Britanskega otočja, je njegovo 
delo poznal. Izšolal je številne ugledne res la v- 
ratorje in v znanstvenih publikacijah prispeval 
lepo število razprav.1 Razdelili bi jih lahko na 
nekaj področij, h katerim se je Christopher 
Clarkson ves čas vračal: to so problemi, ki se 
nanašajo na sestavo srednjeveških kodeksov, po- 
sebej vezave latinskih oziroma zahodnoevrop- 
skih kodeksov,2 na varovanje, resta vri ra nje, kon- 
serviranje in prezentacijo srednjeveških kodek- 
sov in fragmentov4 in problemi, ki izvirajo iz 

Napis;il  je   tudi   knjigi)   "Safe   Exhibition   of  Hooks   and 
Manuscripts", /a kalcro pu ni nikoli našel /alo/nika. 
"Appendix II: • Noie on the Construction of ihc Mondsec 
Gospel Lcelionary", The Journal of lhe Walters Ari Gallery 
I•7«. str. 72-73. 
"Limp Vellum Binding and lis Tolcnlial as a Conservai ion 
Type Structure for the Reminding of the Early I'rinlcd Hooks", 
11 itch en I9K2. 
"English Monasiic Bookbinding in Ihc I2lh Ccnlury", /homi• 
••/prav s konference V Erice <Malija), sepleiiihcr 1992. 
"Rediscovering Parch meni; The Nature of the Hcasl", The 
Taper Conservator, vol. 16. 1992, sir.:S-2ft. 
"Medieval and Renaissance Manuscript in ihc Wallers An 
Gallery", (katalog Lillian M.C. Randall), Malumore - London 
1991. 
IVolcclivc Hoxcs lor Near Eastern Hookcovcrs from Ihc 
Minnassian Collodion" •1• Journal, 1975. vol. 15., no. 2, sir. 
10-16. 
"The Conservation id'Early Hooks in Codex Forni: A I'crsonal 
Approach", The Taper Conscrvalor, 197X. vol. .•. sir. 33-50. 
"Conservation Trioritics: A Library Conservator's View", 
/horn i • "Conservation of Library and Archive Malcriáis and 
I he Graphic Ans" (cd. Guy Tel hei bridge), Bu Memorili 1987, 
pp. 201-21)9. 
"Sloring and Framing Parchment and Vellum", The Scrihe 
Newsletter «if the Sociely of Scribes anil Illuminators, 19X3, 
sir. 15. 
"A Condi l ion ing Chamber for Tai chinen I and Olher Mate 
rials". The Taper Conservator, vol. I fi, 1992, Mr. 27-30. 
"Hoard Shilling - A New Technique lor Rc-alladling Hook- 
boards", IPC- Manclicsicr Conference, 1992, str. 15S-I64. 
"Housing  Single-sheet  Material:  The  IXvclopmcnl  of ihc 

posebnosti neevropskih vezav.4 

Oktobra 1997 je mag. Jcdcrt Vodopivcc v 
imenu Arhiva Republike Slovenije organ i /j ral a 
dvotedensko delavnico o problemih srednje- 
veških vezav in tej se je pridružila tudi restav- 
ratorska skupina iz Narodne in Univerzitetne 
knjižnice. Poleg tega je prof. Clarkson imel 
predavanje na Filozofski fakulteti o poplavi v 
Firencah leta 1966 in •• njem je izjemno 
vznemirljivo predstavil to katastrofo. V tistih 
dneh smo posneli tudi pogovor s prof. CIark- 
sonom, ki je bil prvič predvajan na programu 
ARS Radia Slovenija 17. decembra 1997, zaradi 
nenadejanega odmeva pa še 31. decembra 1997. 

•f*   f   "p    -t*   *P    4* 

POGOVOR • KNJIGI 

NG: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslu- 
šalci, danes je z nami v studiu izjemen gost. To 
je profesor Christopher Clarkson, ki prihaja z 
West Dean Collcgca v Angliji. Tisti, ki smo 
ljudje knjige in se ukvarjamo predvsem s staro 
knjigo, s knjigo kot objektom, pa tudi s knjigo 
kol va ru ho in mnogoplaslmcga tekstovnega in 
likovnega sporočila, ga že dolgo časa poznamo: 
brez dvoma je ena osrednjih osebnosti za vpra- 
šanja, ki se nanašajo na tehnologijo, na strukturo, 
na materiale srednjeveške knjige, poznamo ga 
zaradi lega, ker je prav gotovo osrednji pozna- 
valec problemov, povezanih s srednjeveškimi 
knjižnimi vezavami. V njegovi bibliografiji je 
vrsta člankov, ki govorijo o anglosaški, nor- 
manski, monaslični vezavi, o težavah z re- 
nesančno vezavo, člankov, ki govorijo o arhivski 
vezavi, profesor Clarkson se je ukvarjal celo s 
kitajskimi srednjeveškimi oziroma starimi veza- 
vami. 

Že lani spomladi smo ga lahko pozdravili v 
Ljubljani: takrat je bil ob 40. obletnici usta- 
novitve Restavratorske delavnice pri Arhivu Re- 
publike Slovenije organiziran mednarodni sim- 
pozij. Takrat nam je naklonil zelo zanimivo ¡n 
izčrpno predavanje, ki je seveda rasilo iz nje- 
govega dolgoletnega ukvarjanja s problemi, ki 
izvirajo iz poškodb zaradi razstavljanja starih 
knjig. Ta prispevek, to predavanje je zdaj ob- 
javljeno v simpozijskem zborniku pod naslovom 
"Varno rokovanje in razstavljanje srednjeveških 
rokopisov". 

l-asciculc Sy.stcniat Ihc Hodlcian Lihrary" {s Helen Lindsay), 
llic Taper Conscrvalor, 1994, vol. 1 K. Mr. 40-4•. 
"The Restoration of Old Chinese Books" (lela 19%, kn snio 
dobili podatek o naslovu, je hila knjiga v lisku), 
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C. Clarkson in udeleženci seminarja 
"Konscrviranjc srednjeveških vezav" v Arhivu 

Republike Slovenije v Ljuhljani, 
20.-30. oktobra 1997 

Zdaj, ko snemamo to oddajo, smo v oktobru 
lela 1997. Ravno le dni poteka dvotedenska 
teoretsko-p rak lična delavnica, ki sla jo skupaj 
organizirali Restavratorska delavnica pri Arhivu 
Republike Slovenije in Restavratorska delavnica 
pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljuhljani. 
V teh dneh pa nam je, v okviru predavanj na 
oddelku za umetnostno zgodovino na filozofski 
fakulteti, naklonil še posebno predavanje, in 
sicer o poplavi reke Arno leta 1966, ki je uničila 
mnoge dragocenosti v Firencah. Tisti, ki se le 
katastrofe izpred tridesetih let še spominjamo, 
vemo, da smo lakral dobivali predvsem podatke 
o poškodovanih slikah, kipih, arhitekturi, zelo 
malo pa o knjigah. Profesor Christopher Clark- 
son je takrat prišel v Firence prav zaradi knjig. In 
tukaj začenjamo naš pogovor. 

NG: Spoštovani profesor Clarkson, hvala, ker 
ste prišli v naš studio. Pravkar sem omenila Vaše 
predavanje na oddelku /a zgodovino umetnosti 
na filozofski fakulteti v Ljubljani, v katerem sle 
se s sliko in besedo vrnili v čase firentinske 
poplave lela 1966. Vsi smo osupli spremljali po- 

gled na razsežnosti katastrofe in ob Vašem po- 
gledu nazaj smo občudovali Vaše znanje in 
izkušnje pri reševanju starega knjižnega gradiva. 
Bi hoteli orisati to poplavo še širšemu slo- 
venskemu občinstvu in povedati, kako ste do- 
življali to katastrofo? 

CC: Bil sem mlad knjigovez, ki je prišel v 
Firence z hrilansko ekipo; prav gotovo sem bil 
najmlajši med vsemi. Za seboj sem imel šolanje 
za umetniške vezave. Prišel sem l. decembra 
1966; bilo je temno kot v rogu in na železniški 
postaji me je nekdo pobral 1er me /. avtom 
odpeljal v penzion, ki so ga pravkar počistili: to 
je hil Pensione Britannia ob Amu. Takoj smo sc 
lotili dela, vso noč smo razpravljali o težavah in 
se skušali organizirati. Dodeljeni smo bili 
Biblioteci Centrale Nazionale di Firenze, dolo- 
čeni za reševanje njenih fondov. Knjižnica sloji 
ravno nasproti cerkve Sania Croce tik oh Armi. 
Prav sem je najprej butnil veliki val vode iz Ama 
in nasip seje pod podivjanimi vodami vdal. Bilo 
je 4. novembra zgodaj zjutraj, ko je obramba 
popustila in valje naglo prodrl v knjižnico, nato 
pa se razli 1 po ozkih ulicah za knjižnico in Sania 
Croce, dosegel veliko hitrost in kot hudournik 
jemal s sabo drevesa, avtomobile, vse, kar ni bilo 
pritrjeno. Tiste usodne noči, 4. novembra, ki je 
seveda nisem doživel, je voda poplavila tudi kleti 
in prav kmalu seje razlilo kuirilno olje iz cistern 
za centralno ogrevanje in vse je bilo konta- 
minirano. Ti sli krat je voda segla do drugega 
nadstropja Biblioteche Centrale, kar pomeni, da 
je poplavila tudi skladišča v kleti, pritličje z 
osrednjo avlo, kjer je tudi kataloški sistem, prvo 
nadstropje in v drugem nadstropju je segla še več 
kot meter visoko. 

Toliko o Osrednji knjižnici, v Firencah pa je 
še približno 140 knjižnic in arhivov, v katere 
nismo nikoli stopili. Gre za večje in manjše 
zbirke knjig in rokopisov, ki so tudi bile delno ali 
povsem poplavljene in poškodovane. Da ne 
govorimo o muzejih in galerijah. 

Ko sem v decembru prišel v Firence, je hilo 
tako kot v vojni - takrat se mi je malo posvetilo, 
kaj pomeni katastrofa, kaj so poškodbe, kako se 
odzivajo ljudje v takem mestu. Pravkar sem si 
pridobil dobro specialistično znanje v dveh ar- 
hivih in bibliotekah, seveda pa nisem imel nobe- 
nega znanja o drugih stvaritvah, umetninah v 
muzejih, galerijah in arhivih. 

NG: Na predavanju ste omenili visoko šte- 
vilko: rekli ste, da je poplava prizadela 3 ali 4 
milj one knjig. 

CC: To številko smo dobili iz poročil različ- 
nih ustanov, ki smo jih poznali in smo bili z 
njimi v stiku do božiča 1966 in do januarja na- 
slednje leto: takrat smo skušali ugotoviti, koliko 
knjig oziroma enot knjižničnega gradiva je 
prizadela poplava. 
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Veliko si va ri je slo povsem po zi». Kdor je 
lakral spremljal poročila o poplavi v Firencah, se 
bo spomnil besed o draguljarskih in zlatarskih 
delavnicah na Po nie Vecchio, ki jih je voda po- 
vsem razdejala. Še vedno se zgodi, da sem in tja 
potegnejo / dna Ama kak /lai predmet, seveda 
nekaj kilometrov niže. Sicer pa mora bili v strugi 
še ogromno predmetov, ki jih je voda preprosto 
odplaknila iz poslopij in odnesla s seboj. 

NG: Nemogoče je obrzdali katastrofo takih 
razmerij. Vendar me zanima, ali vemo, kakšno 
pot bi bilo treba ubrali pri reševanju, ali vemo, 
kateri postopek bi bil najustreznejši, da bi za- 
celili rane po laki katastrofi. V strokovnih krogih 
smo namreč govorili, da je naj pametneje po- 
plavljeno gradivo čimprej zamrzniti, ga konser- 
v i ral i v hladilnici in počakati z restavratorski m 
posegom na primeren čas. 

CC: To je seveda res. vendar so se v Firencah 
ljudje ined katastrofo in neposredno zatem naj- 
bolj hali infekcij, bali so se, da se bodo plesen in 
drugi mikroorganizmi razrasli i. bali so se bo- 
lezni, ki bi izbruhnile zaradi razmočenosti in 
temu poznejšega sušenja. 

Za Bihliotcco Centrale Nazionale je takratni 
direktor, dr. Ca sa massi ma. ukrenil največ, kar je 
bilo mogoče storili v danih okoliščinah. V pri- 
llici u Biblioteche je organiziral čiščenje knjig, ki 
so bile do nerazpoznavnosti prekrite z blatom. S 
pomočjo žive verige, sestavljene iz, številnih pro- 
stovoljcev, so knjige naložili na tovornjake in jih 
odpeljali v sušilnice, največkrat v tobačne su- 
šilnice, po vsej Italiji. 

Takrat zaradi okoliščin ni bilo elektrike in 
hladilnice v Firencah niso delovale, sicer pa 
poplavljenega gradiva nismo zamrzovali vse do 
sedemdesetih Ici. Ta nasvet je uporaben le za - 
recimo temu "moderno poplavo", če je seveda 
dovolj majhna. Kadar pa gre za tisoče in tisoče 
knjig, ki jih v tistem hipu seveda ne moremo 
razvrščati po skupinah in določali, katere enote 
so pomembnejše in katere manj, ker pa so vse 
enako pokrite z. h la toni, je knjige treba posušili, 
še preden se začne razvijali plesen. Bilo je pre- 
več tvegano, da bi povsem razmočene knjige 
skušali očistili ali sprati, ko smo komaj videli 
njihove silhuete - ¡inch smo zatorej tovornjake, 
naložene s knjigami in hoteli smo jih kar se da 
naglo rešili. Vse nas je razjedal strah pred plcs- 
nijo, pred razraščaj oči mi se mikroorganizmi, vsi 
smo se bali epidemij, vrh lega je vse hilo 
prepojeno z razlitim kurilnim oljem. Dasi je bri- 
tanska skupina delala v prvih lednih v zelo ne- 
varnih okoliščinah in je bila pripravljena na 
najhujše posledice, je bil ukrep dr. Casamassima 
v takratnih razmerah odlična poteza. 

Kadar je treba posušili objekte takega tipa, ki 
so zelo občutljivi, ko gre npr. za usnje na 
platnicah, je veliko nevarnosti, da se bo material 
odzval drugače, kakor si kol reslavrator želiš. Vsi 

vemo, da povsem premočenih usnjenih rokavic 
ne smemo sušiti na peči, ker se bodo skrčile in se 
nam potlej ne bodo več prilegale. Seveda je bilo 
sušenje v sušilnicah tvegano in tako je nastala 
ogromna škoda, a vcrjcino je bila manjša, kol bi 
nastala, če bi povsem premočeno gradivo pustili 
na kupih in ga prepustili naravnemu sušenju. 
Pergament in usnje bi se zlagoma spremenila v 
že lati nasto snov, polno vode in tako bi šlo vse 
skupaj po zlu. 

Cc bi se 'zdaj spopadel s poplavo in bi bila 
dovolj majhnih razmerij, bi najprej izločil knjige 
oziroma kodekse s trdo vezavo v pergament. 
Ovil bi jih v platno in vtaknil naravnost v zmr- 
zovalnik ter jih zamrzil z ogljikovim dioksidom. 
Tako bi ravnal z najbolj občutljivim in zato 
najbolj ogroženim gradivom. Če bi tako gradivo 
prehitro osušili, bi med materiali, ki so upo- 
rabljeni za vezavo, prišlo do napetosti - ela- 
stičnost gradiv se namreč spremeni. To je za 
resta vri ra nje velik problem. Za usnje je najbolje, 
če ga naravno sušimo pri sorazmerno nizki tem- 
peraturi in ob številnih gibljivih ventilatorjih, ki 
sproti odstranjujejo vlago. 

S papirnimi vezavami je vse nekoliko lažje, 
pod pogojem, da ne gre za posebne zbirke. Pro- 
blemi so spet pri moderni knjigi našega časa, ko 
imamo papirje, prevlečene z različnimi premazi, 
kol so sodobni umetniški papirji, ki vsebujejo 
kaolin. Zalo se navadno zgodi, da take knjige 
končajo kot betonsko irdi, s prijeli zidaki. Njim ni 
pomoči in smo jih vsekakor izgubili. 

NG: Profesor C lark son, govorile nam o 
katastrofah, ki so naravne nesreče in ob njih 
obupujemo, vendar se dogajajo in proti icinu ne 
moremo ničesar storiti. Poleg njih pa se dogajajo 
še druge nesreče; pravzaprav se odvijajo pred 
našimi očmi in so praviloma manjše. Vendar 
znajo te majhne katastrofe prerasli v uničenja. 
Kar veliko jih je in priznajmo, njihov pov- 
zročitelj je človek, s svojim neprimernim in 
škodljivim ravnanjem in malomarnim odnosom 
do knjig. Ali se motim? 

CC: Mislim, da navadno prehitro pravimo, da 
gre za naravno katastrofo in to sprejmemo, v 
bistvu pa je vzrok teh nesreč človek sam, ker ne 
ukrepa tako. da bi nesreče preprečil. Na primer 
prezrta vodovodna napeljava ¡z viktorijanskih 
časov, ki lahko vsak hip poči, ali kaj podobnega. 
Če bi bili dovolj pozorni ali bi mestna uprava 
poskrbela za vzdrževanje, zamenjavo pip, ven- 
tilov in vsega, kar je pod pritiskom, takih nesreč 
ne bi bilo. Poleg tega je veliko sodobnih bi- 
bliotek grajenih tako, da napeljava - vodovod, 
centralna kurjava - poteka naravnost skozi skla- 
dišča, ki bi jih vendar morali potegniti okoli 
prostorov, kjer so shranjene knjige in podobno. 
Poznamo številne slabe arhitekturne rešitve, s 
katerimi skušamo ali moramo živeli, ker nas, 
konservatorjev, ni nihče nič vprašal. 
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C. Clarkson med praktičnim delom seminarja "Konserviranje srednjeveških vezav" v Arhivu 
republike Slovenije v Ljubljani, 20.-30. oktobra 1997 

Bil sem član Britanskega komiteja /a Bri- 
tanske standarde v knjižnicah in arhivih; sode- 
loval sem pri poglavjih o načrtovanju skladiščnih 
prostorov in vsaj to daje knjižničarjem v Veliki 
Britaniji možnost, da svetujejo arhitektom pri 
projektiranju novih poslopij ali pri projektiranju 
novih skladiščnih prostorov ali novih razstavišč. 
Zaradi teh določil lahko strokovnjak za knjige ali 
skupina, ki sprejema načrte, arhitekta opozori na 
standarde za knjižnice in arhive in reče: "Mi se 
moramo držati teh pravil in standardov in se jih 
tudi nameravamo." Upam, da arhitekti nimajo 
občutka, da so zaradi vztrajanja pri določilih nji- 
hove čudovite stvaritve, ki so si jih zamislili, 
kakorkoli ogrožene. Upam, da arhitekti ne bodo 
dobili občutka, da so njihova življenjska dela, 
kakšna imenitna galerija ali knjižnica ali arhiv, 
preveč spremenjena, preveč oddaljena od njihove 
vizije, samo zaradi tega, ker je treba spoštovati 
Britanske standarde. Po mojem mnenju so (o 
pametno napisana napotila. 

NG: Ali bi lahko imenovali kakšen arhiv ali 
knjižnico, kakšno poslopje, ki je načrtovano po 
teh modernih standardih, ki je plod sodelovanja 
med arhitekti in strokovnjaki za knjige, zlasti za 
posebne zbirke starih knjig? 

CC:   Kot  posebno pomembno arhitekturno 

stvaritev ne bi v tem hipu imenoval nobene, jih 
je pa brez dvoma več, ki so posrečene, dobre 
rešitve. Britanski standard smo lahko uporabili 
pri novem muzeju za Hcrcfordsko veri gasto 
knjižnico, potem za novo knjižnico pri katedrali 
v Hercfordu, ki je z muzejem povezana. V Veliki 
Britaniji in ZDA je zraslo kar precej prizidkov, 
ki so dobre in dobro načrtovane rešitve. 

NG: Marsikaj se lahko pripeti tudi v čital- 
nicah; to so nesreče, poškodbe, ki jih seveda ne 
moremo opredeliti kot katastrofe, a so nepo- 
trebne. Nikakor ne mislim, da so tega krivi kus- 
tosi, ki so navadno v resnici maloštevilni ter za- 
radi vse večjega zanimanja za zgodovino in za 
staro knjigo ne morejo ustreči zahtevam in 
pričakovanjem vse večjega števila bralcev. 

Na drugi strani pa sem na številnih razstavah 
videla, da so bili rokopisi in prvotiski nepri- 
merno razstavljeni in spraševala sem se, ali je 
sploh mogoče popraviti škodo, ki nastane med 
razstavo, ali je mogoče resta vri rati poškodbe, ki 
nastanejo v sorazmerno kratkem času, potem ko 
je srednjeveški kodeks dobro preživel petsto ali 
tisoč let. 

CC: Zaradi slovenskega občinstva mi dovo- 
lite, da začnem odgovor pri pogledu s Širšega 
zornega kota. - Zdi se mi, da je po mnenju večine 
ljudi, kije v stiku s srednjeveško knjigo, knjižni 
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blok edino, kar je vredno ohranili. Na drugi 
sirani pa se naravni materiali spreminjajo, po- 
stajajo v.sc redkejši in tudi kakovost naravnih 
materialov, uporabljenih za srednjeveško knjigo, 
se spreminja. Vzemite /.a primer papir ali tek- 
stilne sestavine - kako se je ta del gradiva 
spremenil; isto velja za usnje - v.sc te materiale je 
treba preštudirali, če hočemo dobili ustrezne 
podatke. Zalo ni nenavadno, da je vse več ljudi 
prepričanih, da je treba študij fizične, otipljive 
podobe knjige začeti pri razvozlavanju izvora 
materialov in pri vprašanju, kakšna kakovost se v 
njih zrcali, pa tudi kaj nam povedo o zgodovini 
tehnologije. Kodeks je med nami približno 2.ÍXX) 
let in je postal celostna in zapletena struktura, 
mnogoobrazna podoba, ki je več kot zaporedje 
leg pergamenta ali snopičev papirja. Sledite 
lahko tehnološki zgodovini in zgodovini struktur, 
ki so se spreminjale in oblikovale to, kar ime- 
nujemo srednjeveška knjiga, kodeks. 

V strukturah in materialih je sporočeno, kdaj 
in kje je knjiga nastala. In veliko je uporabnikov 
stare knjige, ki jih ne zanima izključno besedilo, 
pač pa se zanimajo za knjigo kol objekt, za njeno 
fizično podobo. Zatorej je celot nosi otipljivega 
objekta vse bolj upoštevana kot nekaj, kar je 
Ireba ohraniti - upam, da se ne motim. 

Široka, ki o tem govori, je kodikologija ali 
arheologija knjige. Vendar ni nujno, da jo spre- 
jemajo tudi knjižničarji in arhivisti. Oni se bolj 
ukvarjajo z besedilno informacijo. Jaz pa preda- 
vam na vseh koncih svela: tik preden sem prišel 
v Ljubljano, sem predaval na Princelomi v ZDA 
in predaval sem osebju v zbirki za stare in 
posebne knjige o zgodovini kodeksa in njegovem 
razvoju ter seveda o problemih varovanja ko- 
deksa kot celostnega objekta. To je majhen uvod 
za to, da bi lahko odgovoril na Vaše vprašanje. 

Če govorimo o knjigi kot celostnem objektu, 
potem je največji današnji problem razkosavanje 
knjig, prodajanje barvnih ilustracij in koloriranih 
tiskov iz knjig 18. stoletja. Gre za denar: trgovci 
bodo več dobili za posamezne liste, kot bi ga 
kadarkoli dobili za prodajo celotne, to je popolne 
knjige. To je razlog za najhujše kraje in po- 
škodbe v naših knjižnicah in arhivih, to je razlog 
ZìI veliko zaskrbljenost. Kar pomislimo, koliko 
knjig prizadenejo bralci iz koristolovskih nagi- 
bov. Drugi problem so razstave: akvarel ne barve 
¡n pigmenti so zelo občutljivi na svetlobo, ne- 
kateri bolj. drugi manj. To naj bo izhodišče za 
l rdite v, da je zaprta knjiga najboljša časovna 
kapsula, najboljše varovalo pred staranjem, kar 
jih imamo. V tistem hipu, ko odpremo knjigo, 
naj gre za akvarele iz 18. stoletja ali fotografski 
album iz 19. stoletja, v tistem hipu so upodobitve 
najboljše, naj ost rej še. Nikoli več ne vidimo 
enako dobrih upodobitev. 

Brž ko vzamemo sliko iz knjige ali odprto 
knjigo razstavimo, je potreben le dan ali dva, da 
začnejo bledeti in izgubljati barvno nasičenost, 
da se začnejo starati. To, kar imenujemo "sveže 

stanje", je treba v celoti ohranili: zato, da bi 
uživali mi sami in tudi prihodnji rodovi. Zaprta 
knjiga je nedvomno laka "časovna kapsula" ¡n 
najbolje varuje pred zunanjimi vplivi. 

Naslednji problem so razstave rokopisov ali 
listov različnih tiskarskih tehnik. Vedeti moramo, 
da imamo poleg občutljivih koloriranih listov tudi 
izjemno občutljive tiske. Ko odprete knjigo ali 
razšla vite list, se na površini začne proces 
staranja, rečemo, da je stran "opaljena". Zato je 
vprašanje, ali boslc pustili knjigo odprto le na eni 
strani in dovolili, da bo opaljena le tista stran, ali 
pa boste liste obračali in dovolili, da bo postopno 
opaljena vsa knjiga. Oglejte si kakšen zgodnji 
rokopis, recimo purpurncga in modrega in videli 
boslc, daje na straneh, kjer so miniature majhne, 
barva še vedno sveža, takšna, kot je sprva bila - 
Ich strani namreč sploh niso razstavljali. Na 
straneh, kjer so velike in pomembne upodobil ve, 
pa je barva ubita in videli boslc, da je umetniški 
viis, ki veje iz podob, povsem drugačen. 

NG: Seveda je nemogoče, da bi izboljšali ali 
obnovili prvotno barvitost pigmentov, da bi jim 
vrnili moč, potem ko so barve obledele... 

CC: Res je, popolnoma res. Ne morete jih 
oživiti, priklicati nazaj. Na voljo imate le eno 
sredstvo, časovna omejitev, zahteva, da bodo 
strani izpostavljene samo določeno število ur in 
ob znižani osvetlitvi, a barve bodo še vedno 
postale opaljene. Potem ko je škoda slorjcna, ne 
morete knjige zapreti, je vrniti na polico in se 
delali, kot da se ni nič zgodilo. Stranem ne mo- 
rete vrniti nekdanje svežine. 

NG: Takega pacienta torej ni mogoče ozdra- 
vili. Kaj pa stare knjižne vezave? Če so knjige na 
razstavi nepravilno odprle ali zgolj prislonjene 
na steno vitrine, namesto da bi ležale na ravni 
podlagi in bile podprte? 

CC: Srednjeveške knjige so bile izdelane po 
drugačni tehnologiji kot danes in knjige so ležale 
na policah. Knjižne police v sodobnem pomenu 
besede so iznašli v Italiji ob koncu 15. stoletja in 
so se počasi razširile proti severu Evrope. Tako 
smo - denimo v Angliji - dobili police, na katerih 
knjige niso ležale, pač pa so bile pokonci po- 
stavljene, šele v 16. stoletju, in sicer okoli leta 
1590. Zdaj so prvič pokonci siale knjige, ki so 
bile izdelane v tehnologiji ¡n so imele strukturo, 
namenjeno spravljanju v vodoravni legi. Potem 
ko so knjigo postavili pokonci, seje najprej začel 
pobešali knjižni blok. Staimi teža knjižnega 
bloka vpliva na šive, ki ga povezujejo s platnico, 
knjižni blok vleče vezice na hrbtu, dokler sliki ne 
popustijo in se knjiga tako deformira, da struk- 
tura šivanja pri vrhnjih vežicah poči. 

Stanje je torej slabo. Knjiga, ki ima platnice 
večje od knjižnega bloka, je nastala prej, kot so 
knjižne police postale moderne. Poleg lega so 
lastniki, aristokracija, kupci in drugi imeli v čis- 



•: Iz prakse za prakso ARHIVI XXI 1998 

lih knjige z izbočeno okrogljcnim lirbtom, s 
platnicami, ki .so .segale čez rob knjižnega bloka, 
brez zapiral na sprednji obrezi - lo sc je zgodilo, 
še preden se je uveljavila knjižna polica. Ko je 
pokončno postavljanje začelo .svoj zmagoviti 
pohod, ni knjigovez imel nobene druge izbire, 
kol daje začel postopno - to seje dogajalo v na- 
slednjih dveh ali irch stoletjih - vse bolj okroglili 
hrbel, ga podlagati z okrepitvami in tako je prišel 
do knjižne vezave, ko je knjiga na polici sicer 
dobro stala, sc je pa slabo odpirala. In mojih 30 
let v tem rokodelstvu je minilo v prizadevanju, 
da bi spremenil sedanje knjigoveške tehnike, da 
bi bolje razumel tehnike srednjeveških knjigo- 
vezov. Ko sem se odločil za to vprašanje, mi je 
šlo za to, da bi naredil knjigo, ki dobro stoji na 
polici in se dobro odpre - in reči moram, da sein 
prišel do rezultata, ki je dosti boljši od poeno- 
stavljenih, skrajšanih knjigoveških postopkov po 
letu 1600. Odgovor je torej skrit v dobrem po- 
znavanju celotne strukture knjige ter v njeni 
materialni in tehnološki danosti. 

NG: Kakor je videli, je nasvet, kaj storili za 
prihodnost, vsebovan v dobri izobrazbi, ki naj 
zajame staro knjigo z vseh zornih kotov. Tako 
znanje bi lahko pripomoglo k boljšemu razume- 
vanju knjige kol mnogoplastnega objekta, ali ne? 

CC: Mislim, da razmere same opozarjajo: 
poskrbeti bi morali za boljšo izobrazbo vseh, ki 
so v stiku s slaro knjigo. To posebej velja za 
kuslosc, ki delajo s posebnimi zbirkami: zato da 
bodo razumeli, kaj uporabnik pričakuje, kako 
zeli knjigo uporabiti, potrebujejo precej bolj ce- 
lostno podobo o problemu. Mikrofihnanjc lahko 
prihrani neposredno rokovanje z rokopisom, a če 
gre za rokopis, ki ima veliko slikarskega okrasa 
in je posebej zanimiv za umetnostnega zgodo- 
vinarja, potcin ni načina, s katerim bi umet- 
nostnemu zgodovinarju ustregli - ni je fotografije 
ali fotokopije, ki bivga zadovoljila, vedno bo 
hotel videti izvirnik. Če pa gre za rokopis, kjer je 
besedilo pomembnejše, potem je slikarski okras 
lahko na mikrofilmu ali v kakšnem nadomest- 
nem mediju, tako da ga lahko večkrat upo- 
rabljamo. V lakem primeru je mikrofilm lahko 
ustrezno nadomestilo za izvirni rokopis. 

Zadnje čase so precej žive debate, da so 
digitalizirane kopije rokopisov nov nadomestek. 
Trenutno pa najnovejša poročila o raziskavah, 
opravljenih v Ameriki, povsem nedvoumno pra- 
vijo, da danes digitalizacija sploh ni alternativa, 
ni sprejemljiva kot nadomestek za izvirnik. 
Mislim, da so razlogi za skepso tehtni in pri- 
pravljen sem jim verjeli. Digitalizacija bi lahko 
bila zanimiva spričo svojih možnosti, ko bi 
hkrati primerjali več kodeksov, bibliografsko, 
paleografsko itd., vendar je lo stvar razvoja in v 
polnem pomenu besede nam digitalizacija še ne 
daje pravega nadomestila. Poleg tega se zastavlja 
vprašanje opreme, ali bomo digitalizirane po- 

dobe lahko brali čez 20 ali 30 let: saj vidite, kako 
tehnologije napredujejo. Seveda je lepo in prav, 
če rečejo, da hranijo citai ni S ko opremo za tiste 
čase v prihodnosti. Vendar tudi vemo, da takrat 
pa ne bo dostopna, zlasti ne za knjižnice, ki jim 
vlade ves čas režejo proračunska sredstva. 

Digitalizacija je sicer pritegnila širšo pozor- 
nost, vendar bibliotekarji in arhivisti mikro- 
filmske dokumentacije ne morejo in ne smejo 
nadomestili z digitalizirano podobo, sicer jo bo- 
mo izgubili. Poleg tega sc je treba vprašati, 
koliko časa potrebuje pri d ¡gitali zac ijskem po- 
stopku kamera samo zato, da gre prek strani. Pri 
m i krofi Imanju je tudi osvetlitev - elektronska 
bliskavica - dosti manj problematična za roko- 
pise kol digitalizacija. Temu se pridruži še 
problem shranjevanja digitaliziranega spomina. 
Če hočelc shraniti tako posnelo podobo rokopisa, 
potrebujete ogromen spomin: poprečen rokopis 
ima 250-2H0 strani in denimo, da so slike na 
vsaki strani. Da bi shranili vsa besedila in slike, 
bi bila potrebna velikanska spominska banka in 
danes še ne vidim možnosti, da bi ta problem 
ustrezno rešili. Vsekakor so moja razmišljanja 
vezana na sedanjost, ko tehnologija še ni dosegla 
ustrezne ravni. 

NG: Ali se Vam ne zdi, da smo v tem hipu na 
nekakšnem križpotju v našem razmišljanju o 
knjigi kol o enkratni vrednosti oziroma o knjigi, 
ki jo je kot objekt mogoče nadomestiti? Da se 
križajo razmišljanja o knjigi, ki je nenado- 
mestljiva za našo kulturo ¡n tradicijo, na drugi 
sirani pa se bohoti mnenje, da je knjiga zastarela 
in da so pred durmi novi mediji, ki bodo storili 
več za našo prihodnost, ki bodo pomembnejši 
tudi za razvoj in blaginjo, pa za uspešnost in- 
formacij? 

Ne želim reči, da sein ob novih medijih do 
kraja skeptična, vendar si večkrat želim, da bi 
bila manj vznemirjena zaradi njihove začasnosti 
in net raj nosi i in želim si, da bi bili različni 
mediji bolje uravnoteženi ali da bi bil razmislek 
0 njih bolj domišljen. Seveda je sleherni čas 
prekretnic po svoje begajoč. Nemara bi ta leta 
lahko primerjali s časom okoli leta 15(H), ko sta 
vzporedno obstajali dve različni tradiciji, sred- 
njeveška rokopisna knjiga in liskana knjiga, obe 
hkrati sta bili navzoči in vendar - potlej sc je 
1 ol i ko spremenilo! 

CC: Prav zares sem osupel, kako se po- 
razgublja vpliv h umani slike, zlasti v Angliji; 
prejšnje vlade so zastopale izrazito materia- 
listična stališča in humanistične znanosti so 
potegnile kratko. Human ist i ko bi bilo mogoče 
najbolje opredeliti kot študij, ki osebnostno za- 
okrožuje, pa naj gre za človeka v njegovi per- 
spektivi in razmerju do kateregakoli objekta, do 
znanosti, umetnosti itd. 

Svoj strah bi nemara lahko predstavil s pogo- 
vorom, ki sein ga imel s svojim sinom, ki prihaja 
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/. un i ve r/c v M a richest •, kjer je 5 U id i ra l raču- 
nalništvo in umetno inteligenco. Ko mi ¡e po- 
magal pri urejanju dokumentacije o stanju ro- 
kopisne zbirke v he re lordski s loi nie i in mi je 
pripravil program za vnašanje podatkov, sc je v 
nekem trenutku zaini si ri ran obrnil k meni, ker 
jaz nisem našel prave besede za opis poškodbe 
oziroma njene i nie tra le le na gradivu. Bil .sem 
prepričan, da je najpomembneje, da sta poškodba 
in lastnost poškodbe zabeleženi, dasi nimamo 
termina. In .sin mi je rekel: če česa ne moremo 
spravili v računalnik, pole m ni vredno, da bi za 
lo vedeli. Jaz sem mu odgovoril, da je problem 
seveda v tem, da bo on zlagoma poslal neob- 
čutljiv na sleherno ume miško delo v kateremkoli 
izraznem načinu. Umetniška dela so najboljša 
takrat, ko so povsem spontana in jib ni mogoče 
ujeti v noben jezik. Pesništvo, glasba in lako 
naprej. Torej je v lem smislu strah za preplah, če 
se lahko lako odzove moj lastni sin. Mislim, da 
se bo on spremenil, nevarnost pa je v tem, da 
skozi le besede ne govori on sam, pač pa njegovi 
profesorji na univerzi. To je moj resničen strah. 

Hkrati pa je treba reči, da so moja predavanja 
o .srednjeveški tehnologiji in srednjeveški knjigi 
vselej polno obiskana. Isto govorijo tudi moji 
kolegi v Oxfordu, ki predavajo o srednjeveških 
in renesančnih tehnologijah. Veliko je mladih 
ljudi, mladih vseh starosti - pomembno je, daje 
duh mlad - ki se resnično pozitivno odzivajo. Po 
mojem mnenju je v li od le i an Library, kjer sem 
delal in kjer sem še vedno svetovalec, kar precej 
pritožb bralcev. Nezadovoljni so zaradi razmer, v 
katerih so knjige, in zaradi načina, kako z njimi 
ravnajo: ne pritož.ujcjo se zaposleni, osebje v 
Bodici ani. Torej je tudi to odziv pri bralcih, gre 

za ozaveščenost ljudi. Pogosto je osebje v velikih 
knjižnicah premalo plačano, premalo gaje za vse 
naloge, znajdejo se v hudih stiskah in postopoma 
postajajo rahlo blazirani, ker prenašajo toliko 
prvovrstnih, zanimivih knjig. Vsak dan so z 
njimi, prenasičeni so in lahko nastane premajhna 
pozornost, nesreča in poškodba na gradivu. Mi- 
slim, da je varovanje vsakega rokopisa, vsake 
gradivske enote naloga slehernega, ki bodisi v 
knjižnici dela bodisi v knjižnico in arhiv prihaja 
kol obiskovalec. Bolj ko smo obveščeni o varo- 
vanju in konserviranju gradiva, bolje je. 

Ce .so vsa predavanja o varovanju in kon- 
serviranju knjige dobro obiskana, potem to po- 
meni, da obstaja odziv, da se ljudje zavedajo, da 
se stvari izgubljajo zaradi različnih dogodkov, 
zlasti zaradi lalvin in okoliščin, kol je nemarno 
ravnanje s knjigami ali kot so poplave in požari. 
Potem, ko začno stvari izginjati, se poveča skrb 
za varovanje lega. kar je ostalo. Zalo mislim, da 
je v lem še malce upanja za prihodnost. 

***** 

Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, 
tako se je iztekel pogovor s profesorjem Chri- 
stophcrjcm Clarksonom. Z besedami, da večje 
zanimanje javnosti za staro knjigo in vse globlje 
znanje pomenijo obet za prihodnost, se seveda 
strinjamo, a to ne sme zmanjšati naše pozornosti 
in skrbi za varovanje teh spomenikov. Profesorju 
C lark son u smo se zahvalili za obisk v studiu in 
za pripravljenost, da nam je razgrnil svoje zna- 
nje. Hvala tudi vam, ki ste nam prisluhnili, da sle 
bili z nami. 
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•••••••; grossie Menageric 
von 

•. •••• 

Lela 1882 seje v Ljubljani ustavil zverinjak 
lastnika A. Badia in svoje živali predstavil v 
Lallcrmanovcm drevoredu (Jakopičevein 
sprehajališču). Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mesto 
Ljubljana, splošna mestna registratura 

V začetku tega stoletja je bil gost v 
Ljubljani cirkus Ferdinanda in 
Rudolfa Amala s predstavo dresiranih 
konj. Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Mesto Ljubljana, splošna mestna 
registratura 

sPI   NILä 

/" 
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O delu Arhivskega društva Slovenije 

18. posvetovanje Arhivskega društva 
Slovenije, Gozd Martuljek, 7. - 9. oktober 
1998 

Arliivsko društvo Slovenije je skupaj z Zgodo- 
vinskim arhivom Ljubljana in ministrstvom /a kulturo 
organiziralo 18. posvetovanje Arhivskega društva 
Slovenije, l'os velo vanje je bilo v hotelu Špik v Gozdu 
Martuljku otl 7. do 9. oktobra 1998 in je imelo 
aktualen naslov Arhivi in računalništvo. 

Predsednik arhivskega društva Slovenije M. 
Gerdej je predstavil pomen posvetovanja ter nato 
pozdravil goste (Egon Kraljević in Amir ObhodŽaš iz 
Hrvaške) in povabil predstavnike, ki so pozdravili 
udeležence srečanja (.Silvester Gaberščck. državni 
sekretar ministrstva za kulturo. Janez Kopač, direktor 
Zgodovinskega arhiva v Ljubljani, župan Kranjske 
Gore Jože Kotnik in Ivan Pinterič, direktor hotela). 

V letošnjem letu je g. Anto.ša Lesko vet praznoval 
70-letnico. Oh tem jubileju se ga je spomnilo Ar- 
hivsko društvo Slovenije in se mu za dolgoletno delo 
oddolžilo s skromno sliko. 

Na temo Arhivi in računalništvo se je prijavilo 
približno dvajset predavateljev iz slovenskih arhivov. 
Na posvetovanju so predstavili stanje računalništva v 
arhivih. Pri tem navajam njihovo kratko predstavitev: 

S predavanjem doe. dr. Petra Pavla Klasinea se je 
začela glavna tema našega srečanja z naslovom Arhivi 
in računalništvo. Klasine je predstavil Perspektive 
razvoj» kompjuterizacije arhivske službe v Sloveniji. 
Pred letom dni je Pokrajinski arhiv Maribor praznoval 
10-lcinico kompjuterizacije v svojem arhivu. Takrat 
so bile pred isku lì rane ugotovitve o uveljavljanju kom- 
pjuterizacije v slovenskih arhivih. Ta je šla v zadnjih 
desetih letih v arhivih po različnih poteh. To pomeni, 
da so se posamezni arhivi odločali za svoje "kom- 
pj uteri zacijske projekte, ki so se med .seboj razli- 
kovali", tako imenovani projekti pa so kljub temu 
imeli nekaj skupnih ciljev ter bili glede opreme kom- 
patibilni. Klasine nato navaja referate s posvetovanj 
Sodobni arhivi, ki se ukvarjajo z uvajanjem ra- 
čunalnišva v arhive. Zalem pa v 28 tezah navaja per- 
spektive razvoja kompjuterizacije v slovenskih arhi- 
vih. Zdi se mi. da so le točke lahko dobro izhodišče za 
razvoj kompjuterizacije, in jih zato lahko vsak arhivist 
preštudira. 

Magistra Metka rintani Toplak nas seznanja z 
optičnim prepoznavanjem znakov, kar pomeni proces 
prelvarjanja poskenirane slike, ki je strojno izpisana, 
ali ročno pisanega teksta (številke, črke, simboli) v 
računalniški l'ormai (ASCII). V referait! so predstav- 
ljeni proces skeninmja, pa tudi zgodovinski razvoj 
sistemov OCR. komercialne aplikacije in uporaba 
OC1Î sistemov v arhivih. 

Mag. Vladimir Žitmer v prispevku Standardizacija 
popisovanja in evidenc arhivskega gradim kar naj- 

očitneje predstavlja vsebino v motu: "S standar- 
diziranim popisovanjem arhivskega gradiva in infor- 
macijsko tehnologijo do računalniško podprte zbirke 
podatkov o arhivskem gradivu oziroma do sodobnega 
arhivskega informacijskega sistema." Njegov prispe- 
vek prinaša podatke o popisovanju arhivskega gradiva 
(od standardov ISAD(g) prek arhivskih predpisov in 
strokovne literature, računalniške obdelave arhivskega 
gradiva, prek načel, metodologije in elementov stan- 
dardiziranega popisovanja arhivskega gradiva z ele- 
menti popisovanja, do standardizacije po novem 
Pravilniku o osnovah za strokovno obdelavo, izdelavo 
pripomočkov za uporabo in evidenco arhivskega gra- 
diva. Na koncu referata predstavi obširen pregled 
učbenikov in priročnikov arhivistike, ki so najbolj 
vplivali na razvoj metodologije in standardizacijo 
strokovne obdelave arhivskega gradiva po Iclu 1945. 

Žarko Bizjak se I ole va Problematike standardi- 
zacije v slovenski arhivistiki. Tako predvsem standarde 
za popisovanje sodnih fondov: Formiranje sodnih 
fondov. Popisovanje na nivoju fonda, Popisovanje na 
nivoju serije. Popisovanje na nivoju prevzemanja 
seznama/tehnične enote. Prispevek končuje s skle- 
pom: "Sodni fondi so zaradi enostavnega sistema po- 
slovanja in popisovanja verjetno še najmanj pro- 
blematični, zato bo morda obrazec na tli skeli komu 
ludi v korist." 

O Arhiviranju elektronskih zapisov v a rinvili piše 
Žiga Železni k. V začetku referata nas seznanja s 
problemi, ki segajo na valorizacijo zapisov do vpra- 
šanja, ali ho čez nekaj let le zapise še mogoče 
uporabljali. Zatem navaja različne operacijske sisteme 
in programsko opremo. Pri prevzemanju arhivskega 
(dol umen lai nega) gradiva v arhiv se moramo po 
njegovem odločiti predvsem o dveh stvareh: L o izhiri 
elektronsko zapisanega gradiva in 2. o formatu elek- 
tronskega zapisa. O obeh vprašanjih daje ustrezne 
rešitve. Svoj prispevek sklene: "Vsekakor je moderna 
doba z, novimi informacijskimi tehnologij am i prinesla 
arhivom poleg pozitivnih novosti tudi mnogo pro- 
hlemov, zaradi česar bomo morali v arhivih prilagoditi 
svoje delo z ustvarjalci gradiva." 

Prva razmišljanja o implementaciji strojne ob- 
delave podatkov v arhivih segajo nekako v leto 1956. 
navaja dr. Miroslav Novak v prispevku O opremi in 
standardih informacijske tehnologije v slovenskih 
arhivih. Tako stanje je ostalo do srede osemdesetih 
let, ko je bila napravljena poskusna strojna obdelava 
arhivskega gradiva na računalniku občine v Kranju. 
Drugo pomembno izhodišče uvajanja informacijske 
tehnologije v slovenske arhive pa so bila posvetovanja 
Sodobni arhivi v Radencih - na njih so se sistematično 
lotili reševanja arhivskih in ti rugi h problemov uvaja- 
nja informacijske tehnologije v profesionalne arhivske 
ustanove. Trajnejši temelji računalništva v arhivih so 
nastali v devetdesetih letih. V nadaljevanju so nave- 
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deni tipi računalnikov s kapacitetami, pristopi na 
internet, različni računalniški programi, obenem pa je 
predstavljena pozornost ob doslednem upoštevanju 
načela izvora, da se zagotavlja javna vera. 

O problematiki sladurdizstcije v slove snki aritivi- 
siiki in popisovanju arhivskih fondov piše Slavica 
Tov.šak. Standardizacija v arhivih pomeni najprej iz- 
boljšati rezultate in poenostavitev arhivskega strokov- 
nega dela. vendar ne gre za uniformiranost, temveč se 
težišče akumulacij prenese "z arhivskega delavca na 
določeno skupino strokovnih delavcev." .Sprejem- 
ljivost mednarodnih standardov pa ni odvisna le od 
količine gradiva, temveč tudi od razvoja informacijske 
tehnologije." Pri celotnem procesu se pojavi vprašanje 
javne vere. vendar je po drugi strani res, da nas "k 
aktivnostim na področju standardiziranega popiso- 
vanja usmerja tudi celota informacijske tehnologije." 
S tem pa zopet ustvarjamo velikanski potencial "in- 
formacij primarne, sekundarne in lerci aine narave." 

Vladimir Drobnjak piše o integriranem informa- 
cijskem sistemu v arhivih Makedonije, Natalija Glažar 
pa nam predstavlja arhive v ¡lobi informacijske teh- 
nologije. V ••••••• odgovarja, kako se v infor- 
macijski družbi s pospešenim razvojem informacijske 
tehnologije spreminja družbena vloga arhivov in kako 
postaja s tem pomemben element družbenega doga- 
janja. Glažarjeva kol tudi drugi arhivisti ugotavlja, da 
ima informacijska tehnologija pozitivne in negativne 
lastnosti, zato bo za arhivsko stroko brez dvoma 
pomenila odnos zapletenih vprašanj glede človekove 
zasebnosti. Zato sklene: če bi skušali ovirati razvoj 
informacijske tehnologije v želji po varovanju posa- 
meznika, bi prišli do a la earte society, ki po P. Rcd- 
fernu vodi v anarhijo. 

V Ptujskem arhivu so se lotili postavljanja inven- 
tarja Tonda na zgoščenko. To je predstavitev in- 
ventarja fonila Službe družbenega knjigovodstva Ptuj 
in zaključnih računov na zgoščenki. Novilelo 
predstavlja arhivist Brane Oblak. 

Računalnik je kot pripomoček pri pripravi vodnika 
po arhivskih fondih in zbirkah, je dala naslov svojemu 
referatu Vlasta Tul. V referatu opisuje postopke izde- 
lave vodnika. Ti se začnejo pri osnovali za pripravo 
vodnika, nadaljujejo s prilagoditvijo računalniškega 
programa in klasifikacijo fondov in zbirk. Načrtujejo, 
da bodo vodnik predstavili na internem. To pa imaj» v 
Celju, saj nam Iledvika Zlo ve pojasni, da jim pri 
predstavitvi na interne tu ni šlo zgolj za predstavitev, 
temveč tudi za In, da bi imeli še vodnik po arhivu. V 
referatu so podani predstavitev, elektronski naslovi ter 
vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v 
Celju. 

Pri uporabi računalnika zti delo v arhivu prikazuje 
dr. Andrej Studen postopek uporabe računalniške 
obdelave podatkov popisnic prebivalstva Ljubljane iz 
let 1869-1910. Avtor soglaša z večkrat izrečeno mi- 
slijo, da je računalniška doba prinesla veliko spre- 
memb v način dela zgodovinarjev in je zato olajšala 
njihovo delo 1er pripomogla k hitrejši obdelavi po- 
datkov, 

Zdenka Scmlič Raj h obravnava nove informacijske 
tehnologije, ki dajejo arhivistom čudovite možnosti. 

da dramatično izboljšajo dostop in uporabo arhivskega 
gradiva, ki ga hranijo v svojih skladiščih. Omogočajo 
jim, tla naredijo svojo dokumentarno dediščino 
dostopno v Širšem prostoru in širši javnosti, s tem pa 
hkrati izpolnjujejo želje tistih, ki želijo arhivsko 
gradivo v prihodnje uporabljati "on line". Arhivisti 
moramo imeti pri svojem delu v mislih uporabnike, 
notranje ali zunanje, ki bodo uporabljali naše 
informacije, njihove prioritetne potrebe, usluge, ki jih 
zali le vajo danes in jih bodo zahtevali v prihodnje, 1er 
njihovo odgovornost. Prilagoditi pa se morajo 
uveljavljenim novim informacijskim tehnologijam. Te 
morajo zadovoljiti uporabnike in hiti učinkovite, 
lahko razumljive in fleksihilne; to pa je odgovornost 
arhivistov v sodelovanju z informatiki. 

¡nfotehnologija v arhivu, o kateri piše mag. Borut 
Holcman, je lahko tehnologija (računalnik), ki po- 
stopke podpira, poenostavi in pospeši. Pri predstavitvi 
predvidevanj strojne in programske opreme 1er 
človeka navržc Holcman zanimiv sklep: Računalniški 
sistem je toliko i niel i gen l en, kolikor znaša znanje 
uporabnika (nič več in nič manj). Sam tehnični razvoj 
ni v korist arhivistiki, pač pa eelotni znanosti, saj jo je 
mogoče novo in privlačnejše predstavili, zato je 
informacijska tehnologija nujnost. 

Vesna Gotovina predstavlja nekaj izkušenj pri delu 
z. novim računalniškim programom ¡NFO-ARII na 
gradivu republiške uprave po letu 1945 v Arhivu 
Republike Slovenije, Marjan Dobcrnik pa piše o 
skeniranju. Najprej predstavlja nekaj tehničnih po- 
datkov (skener, značilnosti skenirane slike, velikost 
daloleke, izhodna enota ali "točka ni vedno točka", 
l'ormali), zatem pripravo, skeniranje različnih vrst gra- 
diva (tlokumeniov), urejanje skenirane slike, kali- 
hraeijo barve, tiskanje skenirane slike, na koncu pa 
pravi, da je skenirati mogoče vse, vendar je po- 
membno, kaj bomo skenirali in čemu bomo skenirane 
posnetke uporabljali. 

Leopold Mikcc Avberšek je pripravil referat o 
Arhivih prek COR ISSA na in terne tu. V njem piše • 
projektu opremljanja muzejskih knjižnic, opremljanja 
specialnih knjižnic, o enotnih standardih in bazah ter 
popularizaciji arhivskih knjižnic prek inlcrncta. 

Prav zanimiv in poučen je prispevek Marte Rau 
Sel¡6. Svoj prispevek z naslovom Špice ali osli ali 
osati ali nekaj novega o filmu, njegovi uporabi, filmski 
špici... začenja z mislijo, da "odnos človeka do 
življenja, do ustvarjalnosti in do dediščine sestavlja 
verigo, v kateri ni nič samoumevnega". Cilj njenega 
referata je postaviti izhodišča in merila, vrednotenja 
novih tehnologij, ki se danes pojavljajo, in pri tem 
predstavili vlogo Slovenskega filmskega arhiva. Fini 
se je pojavil kol nova tehnologija (umetnost), nov 
način medsebojne komunikacije. Zalo sklene: "Špice" 
ali "osti" ali "osati"? Kaj od tega bodo sodobni mediji 
in z. njimi tehnologije prinesle slovenskim arhivom? 

Zdenka Kečck piše o prednostih, ki jih prinaša 
sodobna informacijska tehnologija v vse pore druž- 
benega življenja, saj je v poudarjeni ekonomičnosti ter 
višji kakovosti dela Ircba vse bolj ležili ludi k pravni 
ureditvi lega pcxl račja. Brez dvoma predstavlja raba in 
uporaba digitaliziranih dokumentov  kar revolucio- 
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naren preskok v vsakdanjem življenju, ki se pozitivno 
kaže predvsem v praksi. Vendar ne »rc prezreli clcj- 
siva. da so prav (i dokumenti zaradi razpoložljive 
informacijske tehnologije sorazmerno lahek "plen v 
rokah zainteresiranih subjektov". Rezultati so razna 
kazniva dejanja, ki pa jih je tudi zelo težko odkrivati 
in preganjati. Zaradi navedenega bi bilo to področje 
nujno čimprej urediti s potrebnimi zakonskimi akti, 
pri sami rabi in uporabi digitaliziranih dokumentov pa 
vnesti tudi ustrezna varovala, ki jih omogoča raz- 
položljiva informacijska tehnologija. 

Nekateri' zjuiiiienitoxti in lepote Paline nam je 
predstavila Irena Lačen Bénédicte. Tako je tudi prav, 
saj naše zborovanje poteka sredi gorenjskih lepol 
oziroma, če se izrazim s Prešernom, sredi "kinča 
nebeškega". Predstavitev je bila v uvodu, v publikaciji 
pa je objavljena na koncu. 

Našteli referati oziroma njihovi avtorji so izzvali 
diskusijo. Ta je potekala po vsakokratnem sklopu pre- 
davanj. Kot našteta predavanja so tudi razprav I jal ci • 
posameznih referatih (Klasinc. Novak, ¿inner in 
številni drugi) prikazali pomen in vlogo računalnika v 
slovenski arhivski teoriji in praksi. 

Celotno posvetovanje je potekalo z računalniško 
poti prt o predstavitvijo posvetovanja, ki ga je organi- 
ziral Pokrajinski arhiv Maribor, in lani so oblikovali 
tudi publikacijo Arhivi in računalništvo. 

Ob sklepu posvetovanja so zbrani slovenski arhi- 
visti sprejeli ta priporočila: 

Arhivski delavci, zbrani na 18. posvetovanju Ar- 
hivskega društva Slovenije v hotelu Špik v Gozdu 
Martuljku od 7. do 9. oktobra 1998. so sprejeli ta 

priporočila: 
1. Primemo bi bilo ¡zdelali poročilo o popisih, 

inventarjih, avtorskih vodnikih na elektronskih medi- 
jih v slovenskih arhivih. 

2. Pristopili bi k enotni izdelavi terminologije na 
podlagi izpopolnjenega slovarja, ki ga pripravlja 
Mednarodni arhivski svet. 

3. Pomemben cilj slovenske arhivske teorije in 
prakse na področju informacijske tehnologije pa vi- 
dimo v sistemu uravnovešenega razvoja informacijske 
tehnologije v vsh arhivskih institucijah. 

predsednik ADS 
M. Gerde} 

Posvetovanje arhivskega društva Hrvaške, 
Opatija, 14. - 17. oktober 1998 

Arhivsko društvo Hrvaške (HAD) in Državni arhiv 
Reka sla organizirala posvetovanje z naslovom Pi- 
sarniško poslovanje in sodobna uprava. Potekalo je od 
I4. - 17. IO. 1998 v Opatiji. Poglavitni temi posveto- 
vanja sta bili pisarniško poslovanje in sodobna uprava. 

Sodelovalo je 18 referentov, od lega 8 iz tujine - 
Argentine. Bosne in Hercegovine. Nemčije. Nizo- 
zemske. Slovenije in Velike Bri tanje. 

Uvodni referat je imel direktor Hrvaškega držav- 
nega arhiva dr. Josip Kol ano vié. V referatu z na- 
šlo vont Razvoj reg i stratum i h sistemov in organizacija 
uprave na področju Hrvaške je podrobno orisal razvoj 
pisarniškega poslovanja in razvoj uprave, poudaril pa 
je (udi poni en pravilne valorizacije dokumentarnega 
gradiva in izobraževanje delavcev, ki delajo z do- 
kumentarnim gradivom pri upravnih organih. 

Daiuir Validžič, arhivar pri Ministrstvu za zunanje 
zadeve, je v svojem prispevku Pisarniško paslo vanje 
upravnih organov na Hrvaškem po 2, svetovni vojni 
navedel vse predpise in izvajanje lc-tch od leta 1945 
do danes. 

Marko Landcka iz Državnega arhiva v Vinkoveih 
je v prispevku Organizacija gradiva v pisarnah SIS 
(samoupravnih interesnih skupnosti) družbenih dejav- 
nosti govoril o konkretnih težavah, s katerimi sc je 
srečeval pri prevzemanju in delu z omenjenim gra- 
divom. 

Frane Ivkovič iz. Državnega arhiva v Zadru je 
obravnaval razvoj upravnih organov in pisarniškega 
poslovanja v Pokrajini Dalmaciji in Pokrajini Dub- 
rovnik v obdobju francoskih Ilirskih provinc. 

Davorin liržišnik iz Hrvaškega državnega arhiva je 
v referatu z naslovom Informatizacija in pisarniško 
poslovanje na Hrvaškem - zgodovinski pregled in 
perspektive, obravnaval razvoj informatizacije in po- 
gled v prihodnost, ko po njegovem mnenju ne bo več 
dokumentov na papirju. 

Vesna Gotovina iz. Arhiva Republike Slovenije je 
v prispevku Pisarniško poslovanje in sodobna uprava 
v Sloveniji navzoče seznanila z izkušnjami pri 
poslovanju s spisi po sprejetju Uredbe o pisarniškim 
poslovanjem in dolžnostih upravnih organov do do- 
kumentarnega gradiva iz leta 1994. z uvajanjem 
i n l'orinati zac i je v pisarniško poslovanje, s temeljnimi 
načeli valorizacije dokumentarnega gradiva v uprav- 
nih organih in z izobraževanjem delavcev, ki delajo z 
d okum en t am i m grad i vom. 

Dr. Branka J anodi de Chiapero. direktorica Gene- 
ralnega zgodovinskega arhiva pri Univerzi v Cordohi 
iz Argentine, je govorila o organizaciji arhivov v 
Argentini in o izobraževanju arhivi sto v. Kot največjo 
pomanjkljivost arhivske dejavnosti je navedla, da Še 
nimajo sprejetega arhivskega zakona, ter poudarila, da 
to povzroča velik nered. 

Martin Dalhueier iz Regcnshurga v Nemčiji je v 
prispevku Valorizacija dokumentarnega gradiva v 
privatni lasti: gradivo finančnega urada Thurn in 
Taxis v Karlovcu v osrednjem arhivu vojvode Thurn 
in Taxis. Referat je bil za hrvaške arhiviste zelo 
zanimiv, ker del omenjenega gradiva hranijo tudi v 
hrvaških arhivih. 

Mag. Josip S aban je v prispevku z, naslovom 
Valorizacija dokumentacije trgovskih društev pou- 
daril, da je treba posodobili postopke in načela 
valorizacije tudi pri drugih ustvarjalcih in ne samo v 
državni upravi. 

Jožo I vanović iz. Hrvaškega državnega arhiva je na 
tem posvetovanju sodeloval z dvema prispevkoma. V 
prvem z, naslovom Predmet valorizacije v konceptu 
makro valorizacije je obravnaval obstoječa svetovna 
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dognanja s lega področja; po njegovem mnenju naj bi 
na omenjenem področju prednjačila Kanadska arhiv- 
ska služba. V drugem prispevku Organizacija in 
upravljanje /. elektronskimi dok u men l i pa je poudaril, 
daje le-lc treba hitreje valori/irati in primerno arhi- 
virali, ker je pri njih veliko večja nevarnost uničenja 
oziroma izgube. 

Dr. Andrija Nikić iz Frančiškanskega arhiva v 
Moslarju je v referai u prikaza! zgodovino franči- 
škanov in stanje njihovega arhiva v Moslarju. Podrob- 
no je orisal njihovo zgodovino od prihoda na ozemlje 
Bosne do zadnje osamosvojitvene vojne. 

Darko Rubčić iz. Hrvaškega državnega arhiva je 
govori] o Oblikovanju in uporabi klasifikacijskih na- 
črtov v upravi. 

Živana Hcdheli iz. Hrvaškega državnega arhiva je 
v prispevku Koncept v i lain ili doku men lov pri pisar- 
niškem poslovanju menila, da je pri vsakem ustvar- 
jalcu samo 3% vitalnih dokumentov, ki so nujno 
potrebni za poslovanje, zato jih je treba še posebej 
zavarovali pred uničenjem. 

Malko Kovačev i č, direktor arhiva v Bosni in Her- 
cegovini, je predstavil prispevek z. naslovom Splošno 
stanje pri ustvarjalcih v BIH v povojnem obdobju 1er 
pomen izobraževanja in strokovnega usposabljanja v 
lakih razmerah. Zlasti je opozoril na nizko strokovno 
izobrazbo delavcev, ki delajo z. arhivskim gradivom. 

Theo Thomasscn iz Nizozemske je imel referat z 
naslovom Arhivisti in delavci v pisarnah: ista široka, 
različne odgovornosti. V njem je govoril o delu arhi- 
vistov v arhivih in arhivarjev pri ustvarjalcih. 

Peter Horsman ¡z. Nizozemske je v prispevku z 
naslovom Izgubljeni v obilju: paradoks elektronskih 
dokumentov obravnaval predvsem problematiko veli- 
ke količine elektronskih zapisov in možnosti obvla- 
dovanja lc-teh. 

Gillian Moore iz gospodarskega arhiva British 
Water Ways v Veliki • ri tanj i pa je v re feralu z na- 
slovom Povezovanje pretek losi i govorila o načinih 
hranjenja, valoriziranja gradiva in popisovanja, ki 
nastaja v gospodarstvu, in o izobraževanju delavcev, 
ki delajo s tem gradivom. 

Na Hrvaškem je bila zadnja reorganizacija pisar- 
niškega poslovanja leta 1988, vendar seje izkazala kol 
neučinkovita. Zalo je tudi HAD dalo pobudo za 
čimprejšnje sprejetje nove Uredbe o pisarniškem po- 
slovanju in drugih predpisov, ki bi uredili lo področje. 
Pri izdelavi Uredbe naj bi sodelovalo čim več stro- 
kovnjakov oziroma delavcev s tega področja. Velik 
poudarek je bil namenjen tudi reševanju vprašanj glede 
elektronskih in mul i i medijski h dokumentov ter 
informatizacije pisarniškega poslovanja. S tem bodo 
seznanili tudi Ministrstvo za upravo, ker menijo, da se 
mora razrešili pravna in dokazna veljavnost omenjenih 
dokumentov 1er določili standarde za njihovo zaščilo in 
obdelavo. HAD je povabilo k včlanitvi tudi delavce, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom v upravnih organih, 
saj želijo poglobili odnose med arhivi in ustvarjalci 
dokumentarnega gradiva, društvo pa naj bi se 
ukvarjalo tudi z izobraževanjem svojih članov. 

Vesna Gotovina 

Poročilo o udeležbi na Kongresu združenj 
s področja družboslovja in humanističnih 
ved, Ottawa, 23. maj do 6. junij 1998 

Od 27. maja do 6. junija 1998 je potekal na 
Univerzi v Oitawi kongres združenj s področja druž- 
boslovja in humanističnih ved. Kot članica Canadian 
Association of Slavisls sem se v imenu ADS udeležila 
predavanj in razprav, ki sta jih organizirali "Canadian 
of Music Libraries. Archives and Documentation 
Centres" od 28. tlo 30. maja in "Canadian Association 
of Slavisls" od 29. maja do I. julija, lik ral i pa sem sc v 
čim večji meri skušala udeleževati tudi panelov o iz- 
seljenski tematiki, ki so jih organizirali zgodovinsko, 
sociološko in geografsko združenje. 

Več tisoč udeležencev se je porazgubilo po šte- 
vilnih predavalnicah otlawske univerze, le med skup- 
nimi odmori, namenjenim malici, smo se prepoznavali 
po vrečkah in gradivu, s katerim so nas opremili 
prireditelji. 

Z ozi rom na lako široko zastavljen program je bilo 
včasih vendarle škoda, da so se nekatera predavanja 
prekrivala. Predavateljev pa ni molilo, če je bilo 
poslušalcev pet ali nekaj slo in če so med predavanji 
prosio prihajali in odhajali, saj so bili predavanja in 
pancli raztreseni po vseh univerzitetnih poslopjih in 
ob različnih urah. 

Zborovanje je ponudilo pregled dosežkov posa- 
meznih znanstvenih disciplin s področja družboslovja 
in hu m ¡mistike, lako na univerzah kol v raziskovalnih 
insti lut i h 1er projektih društev in združenj. Zlasti 
zgodovinarji, sociologi in raziskovalci izseljenstva so 
imeli na panclnih razpravah veliko "edinih" in "iz- 
ključnih resnic" o zgodovinskih dogajanjih v vzhodni 
in jugovzhodni livropi v preteklosti in sedanjosti. 

Popoldne mojega zadnjega dne (I. 6.) sem se 
udeležila tudi letnega zasedanja Združenja slavistov. 
Združenja arhivistov se namreč nisem mogla udeležiti, 
saj je hkrali zasedalo v nekaj sto kilometrov (xldalje- 
nem mestu, sama pa sem bila vezana na odhod letala 
za Washington, kamor sem odhajala v National 
Archives. Tako sem Združenje slavistov pozdravila v 
imenu ADS in hkrali izročila monografsko izdajo 
Slovenije iz zraka, ki jo je ADS podaril Pokrajinski 
arhiv Koper. 

Pokrajinskemu arhivu v Kopru in Arhivskemu 
drušivu Slovenije se zahvaljujem, ker sla mi finančno 
omogočila udeležbo na kongresu. 

V razmislek: 
Morila bi bilo v prihodnje (udi v Sloveniji treba 

razmišljati o skupni organizaciji strokovnega posveto- 
vanja zainteresiranih društev in zvez. v zvezi s kako 
aklualno problematiko - da se leme ne bi ptxlvajalc 
(npr. o turizmu ...) Morda bi tematsko sodelovanje že 
lako številčno skromnega kadrovskega potenciala lah- 
ko imelo vidnejše uspehe. 

Milica TreMe-Šhtlfa 
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O delu arhivov in zborovanjih 

Stodvajsot lei piranskega arhiva 

Ko so leta 1877 začeli rušili staro občinsko palačo, 
ker so zgradili novo (sedanjo), so i/, občinskega arhiva 
ločili starejše gradivo, z lasi i srednjeveško, od novo 
naslaja jočega. Tuko je občina l'i ran lega leta u sta- 
nov i la svoj arhiv kol n sni novo. ki je lani praznovala 
svojo 120-lelnieo. Prvoino seje arhiv imenoval Stari 
mesi ni arhiv - Archivio ci vi Lü amico in je bil del 
Mesine knjižnice. Prvi arhivar piranskega Starega 
mestnega arhiva je bil grof Stefano Rola, od leta 1891 
paje to delo opravljal profesor Domenico Vala. 

Izolski arhiv je lela 1903 zgorel, koprski pa je hil 
med drugo svetovno vojno ndnesen v Italijo. Da je 
piranski arhiv osi al doma. gre zasluga piranskemu 
uči le lju in knjižničarju Domenici! Pel ron iu. Ta je 
namreč arhivsko gradivo dal obzidati pod stopnišče 
občinske palače in tako .seje le-lo ohranilo do danes. 

V preteklosti se je piranski arhiv večkrat selil 
oziroma zamenjal prostore svojega domovanja. Iz 
občinske palače prek lože do poslopja sodišča; lela 
1954 je prišel v sklop lak ral nega Mesi nega muzeja 
(danes po morskega), leto dni pozneje pa je Občinski 
ljudski odbor usuinovi I samostojni Mesi ni arhiv. Po 
sklepu piranske občinske skupščine lela 1974 so ga 
priključili Pokrajinskemu arhivu Koper, vendar pod 
pogojem, da arhivsko gradivo in osnovna sredstva 
ostanejo v Piranu. Lelo dni pozneje so arhiv preselili v 
prostore m morilskega samostana. Tam je domova I do 
oktobra lei a 1995. Takrat pa seje preselil v (irosi ore 
na Župančičevi. Te številne selitve v preteklosti so žal 
precej škodovale arhivskemu gradivu (predvsem sta- 
rejše mu), i a ko da ga je bilo i roba rest a vri rati in s lem 
zaščitili pred nadaljnjim propadanjem. Precej sta- 
rejšega gradiva je tudi posnetega na mikrofilmih. 

Neprecenljivo vredno in raznovrstno piransko 
arhivsko gradivo, ki se nepretrgano hrani od leta 1173 
naprej (prepisa najstarejših dokumentov pa segala celo 
v leti 1036 in 1041). govori o bogati preteklosti 
Pirana, njegovem bližnjem in širšem zaledju, večjemu 
delu Istre in nenazadnje o vlogi Pirana v evropskem 
prostoru. 

Piranski arhiv hrani več kol 1800 primerkov no- 
tarskih pergament ni h listin (1173-1887). več kol 70 
dnkalov ali doževih pisem (1263-1669). ludi pisanih 
na pergamentu, in približno 9000 tesi a mento v, pisanih 
na papirju, ki so bogat vir za zgodovinarje, etnologe, 
umetnostne zgodovinarje, pravnike, jezikoslovce ... 
Med številnimi dokumenti in kodeksi iz obdobja be- 
neške oblasti (od 1283 ilo 1797) velja omenili še 
notarske knjige (najstarejša je iz leta 1282). slattile 
občine Piran (najstarejši ohranjen v izvirniku je iz leta 
1307, v prepisih so ohranjeni tudi odlomki stallila iz 
leta 1274), več kol 140 vicedomskih knjig (vsebujejo 
opis kratke vsebine pravnih aktov, s katerim so ie-ti 

poslali legalizirani) pa kata verske knjige glob in 
kazni, komorniške knjige prihodkov in izdatkov ob- 
čine, knjige javnih prodaj in dražb, knjige oseb (hu- 
dodelcev), ki so bili izgnani iz občine Piran, knjige 
obsodb, knjige o obmejnih sporih, knjigo prepisov 
vseh pomembnejših dokumentov, knjige o socialnih 
bojih v občini Piran, o občinskih ribjih loviščih in 
številne druge kodekse, ki so vsi "ročni izdelek" 
skrbnih pisarjev. Siarejše gradivo je pisano v različnih 
pisavah in do zadnjih deselleiij 15. stoletja v sred- 
njeveški I al i n šč i n i. šele po letu 1480 se začenja kol 
uradni jezik uveljavljati italijanščina, vendar močno 
"oplenieniieiia" s primesmi piranskega ljudskega je- 
zika. 

APPKOBATIO •^ 
D. NICOLAI FON DA 

IN ARTE AROMATARIO 
ANNO.MDC.LXXXII. 
SVB SER*°P • N C I P E o: 

jALOysiO  CONTARENd 
.• MAGISTRAT V.    J 

IVSTITIAVETERISli 
MJS 

ABIPSISILL "•••? 
uAFFIRMATAFFlT; 

Símil iz lekiiniarske diplome Pirančana Nikolaja 
Polirle iz. lela 1682, Pokrajinski arhiv Koper, 

Enota Piran 

Veliko gradiva je (udi iz francoskega, avstrijskega, 
italijanskega in povojnega obdobja. Poleg občinskega 
arhiva so tu shranjeni še arhivi raznih likvidiranih 
podjeli j (Rudnik Sečovlje. Ladjedelnica Piran, Sploš- 
na plovba Piran ...). številnih osnovnih in srednjih šol. 
sodišča, različnih družin (Tari i ni, Gabrielli, Smarcglia 
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...) različne zbirke (načrti, plakali, fotografiju in raz- 
glednice ...). inkunabulu (prve liskane knjige) itd. 
Vsega arhivskega gradiva je približno 800 tekočih 
metrov. 

Iz luga bogatega piranskega arhivskega gradiva so 
domači in tuji avtorji oziroma raziskovalei (iz hal i je. 
Hrvaške, Nemčije, Švice, Avstrije in celo ZDA) na- 
pisali številne zgodovinske knjige, razprave, referate, 
diplomske naloge, doktorske disertacije. Osnovno- 
šolcem in srednješolcem je piransko arhivsko gradivo 
rabilo za pripravo več raziskovalnih nalog, študentom 
pa za seminarska in diplomska tlela. Napisani so bili 
številni članki, pripravljene razstave s katalogi, po- 
snete radijske in TV-odd aje ... 

Piranski arhiv obišče vsako leto več raziskovalcev. 
Izjemno veliko zanimanje kažejo tudi srednje in os- 
novne šole. tako iz slovenske Istre kot i/, notranjosti 
Slovenije. 

Ob 120-lctnici smo v avli piranskega arhiva 
pripravili razstavo, ki na pelili panojih prikazuje akte 
o nastanku in domovanju arhiva v preteklosti, v 
sedmih vitrinah pa primerke nekaterih zanimivejših 
dokumentov različnih fondov iz zbirk tur nekaj po- 
membnejših publikacij, ki so nastale na podlagi 
raziskovanj piranskuga arhivskega gradiva. Na zido- 
vih je razobešenih nekaj zanimivejših plakatov ... Vse 
to je seveda le delček neprecenljivega bogastva, ki ga 
arhiv hrani. 

Odprtje razstave, ki jo je pripravil arhivski stro- 
kovni sodelavec piranskuga arhiva Alberto Pucer, ju 
bilo 17. decembra 1997. 

Na enem od dveh kamnitih stebrov za zastavu ob 
vhodu na Tarli nije v trg je vklesan stavek, ki se v 
prevodu glasi: "Po naših molitvah boš varna ostala 
zemlja Piranska". Danes lahko z zanosom ugotovimo, 
da je del te piranske zemlje tudi piranski arhiv, na 
katerega so hili ponosni naši predniki, smo ponosni mi 
in bodo brez dvoma tudi naši zanamci, kajti arhiv je 
osebna izkaznica in duša mesta. 

S tem kratkim zapisom želim seznaniti (udi druge 
slovenske arhivske (in druge) sodelavcu s lo po- 
membno obletnico, da le ne bi šla tako neopazno 
mimo. čeprav si bruz dvoma zasluži šu večjo pozor- 
nost. 

Alberto Pucer 

Ob stoletnici Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana 

Zelo malo je v Sloveniji kulturnih ustanov, še 
manj pa arhivskih javnih zavodov, ki bi praznovali 
100-letnico obstoja in še manj takšnih, ki bi lahko 
pokazali tako velike rezu Itale prav na vseh področjih 
svojega delovanja - od zakonsko določenih nalog 
varstva arhivske kulturne dediščine, prek arhivistike 
do zgodovine, pa od izrazilo dejavnega vključevanja v 
domačo in tujo arhivsko službo do zelo širokega 
udejstvovanja na upravnem, izohraževalnem, razisko- 

valnem ter še posebej na kulturnem področju -, kolje 
to Zgodovinski arhiv Ljubljana. Prav vpetost arhiv- 
skega strokovnega dela med zgodovinopisje in širša 
kulturna dogajanja v slovenskem prostoru daje temu 
arhivu poseben pomen in pečal v vsem obdobju de- 
lovanja. Glede na ohseg in pomen zbranega arhiv- 
skega gradiva za zgodovino Slovencev in Slovenije 
ter stopnjo njegove strokovne obdelave pa ga moramo 
uvrstili med slovenske državotvorne ustanove. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana se je ¡z najstarejše 
ljubljanske mestne ustanove v začetku sedemdesetih 
let razvil v največji in hkrati osrednji slovenski dr- 
žavni regionalni arhiv, ki je ne samo evropsko pri- 
merljiv, temveč je bil v obdohju po letu I950doinn in 
na tujem vseskozi tudi model oziroma zgled orga- 
niziranosti in strokovnega dela. 

Na uspešen razvoj in rezultate lega arhiva med 
drugim kažejo zelo številne in p(xlrobnc "biografije" 
oziroma zgodovinski pregledi razvoja in delovanja od 
nastavitve slovenskega pesnika Antona Aškerca za 
ljubljanskega mestnega arhivarja leta 1898 do zad- 
njega ustanovitvenega sklepa Vlade Republike Slo- 
venije konec leta 1997, s kalerim je hilo na podlagi 
novega Zakona o arhivskem gradivu in arhivih usta- 
noviieljstvo Zgodovinskega arhiva Ljubljana kol 
javnega zavoda preneseno od nekdanjih 19 ohčin in 
Mesta Ljubljane na Republiko Slovenijo. Skorajda ni 
slovenske kulturne ustanove, o kateri bi bilo toliko 
napisanega, čeprav je njena dejavnost v širši javnosti 
zaradi narave dela nekoliko manj poznana in opazna. 
Prispevku prilagamo najpomembnejšo bibliografijo o 
arhivu. K temu naj dodamo še, daje arhiv po svoji 80- 
letnici delovanja leta 1979 na predlog Zveze zgo- 
dovinskih društev Slovenije dobil visoko državno od- 
likovnjc predsudnika repu bi i ke Josipa Broza Tita "Red 
zaslug za narod z zlato zvezdo". Ob 100-letnici gaje 
na predlog Arhivskega društva Slovenije predsednik 
Republike Slovenije Milan Kučan odlikoval s častnim 
znakom svobode Republiku Slovenije za prispevek pri 
ohranjanju kulturne tied išči ne. 

Oil ustanovi Ive ljubljanskega mestnega arhiva da- 
lje je imel arhiv različen slat us, notranjo organizacijo, 
fi nans i ran je, delovne in skladiščne prostore, opremo, 
kadrovsko zasedbo itd., prav tako pa tudi različno 
pristojnost nad arhivskim gradivom. V sto let dolgem 
obdohju tudi v dejavnosti in usmeritvah strokovnega 
ilei a opazimo nihanja 1er različno intenziteto delova- 
nja, vendar ob nenehnem doseganju ter preseganju 
strokovnega in raziskovalnega nivoja. 

Arhiv je bil od leta 1898 do srede šestdesetih let 
pristojen za arhivsko gradivo Mesta Ljubljane in 
ljubljanskih mestnih institucij. Leta 1973 je v skladu z 
n o vou vel javljeno slovensko arhivsko mrežo formalno, 
v resnici pa že v šestdesetih letih, dodatno začel 
opravljati varstvo arhivskega gradiva še na območju 
19 občin oziroma sedanjih upravnih enot: Cerknica, 
Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kam- 
nik, Kočevje, Kranj, Litija, Logatec, Metlika, Novo 
mesto, Radovljica, Ribnica, Skofja Loka, Trebnje, 
Tržič in Vrhnika. Območno pokriva torej ozemlje 
nekdanje Kranjske. Po zadnjem Zakonu o arhivskem 
gradivu in arhivih je na navedenem območju pristojen 
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za varstvo arhivskega gradivu državnih organov, 
organizacijskih ermi državnih organov 1er izvajalcev 
javnih pooblastil oziroma javnih služb, prav tako pa 
tudi za arhivsko gradivo organov lokalnih samo- 
upravnih skupnosti, če le ne ustanovijo svojega last- 
nega arhiva. 

V želji, da arhivsko gradivo ostane na območju, 
kjer je nastalo, in da se čimbolj približa uporabnikom 
za raziskovalne, študijske, upravne, pravne, osebne in 
druge namene. Zgodovinski arhiv Ljubljana organi- 
zacijsko deluje v 1 inoli za Ljubljano in Enoti za 
ob ljubljansko območje v Ljubljani. Enoti za Gorenj- 
sko v Kranju. Enoti za Dolenj.sko in Belo krajino v 
Novem mestu. Enoti za Školjo Loko 1er v Oddelku v 
Idriji. Zbrano arhivsko gradivo z navedenega ob- 
močja, ki obsega zdaj že približno 2670 arhivskih 
l'ondo v iu zbirk v skupni količini skoraj 8000 dol- 
žinskih metrov od ¡4. stoletja douanes, hrani arhiv v 
16 bolj ali manj ustreznih arhivskih depojih od Jesenic 
do Drašičcv v Hcli krajini ter od Lilije do Idrije. 
Naloge varstva zadnjih dvajset let opravlja približno 
35 strokovno zelo dobro usposobljenih arhivskih 
delavcev, kar ustreza normativom in standardom za 
arhivsko področje. Skupaj je bilo v tem arhivu 
zaposlenih 99 delavcev. Arhiv se je večkrat selil in 
ima ponekod še vedno prostorsko stisko glede de- 
lovnih in skladiščnih prostorov, je pa sodobno teh- 
nično opremljen, tudi glede računalniške opreme 1er 
laboratorija za ni i kn ili Imanje, ki je bil v slovenskih 
splošnih arhivih leta 1973 sploh prvi. V svetovnem 
merilu od leta 1995 prednjači z vključilvijo raču- 
nalniško podprtega informacijskega sistema v internet, 
z računalniško obdelavo podatkov pa se je kol prvi 
slovenski javni arhiv začel ukvarjali že leta 1985. 

Rezultati so še toliko vrednejši, če se zavedamo, 
da jih je arhiv dosegal v vsem svojem obdobju ob zelo 
skromnih finančnih sredstvih 1er ob skrajno velikih ter 
neprestanih prostorskih stiskah za arhivske depojc in 
delovne prostore, ki so sicer pogoj za normalno za- 
gotavljanje varstva arhivskega gradiva. Ogromno časa 
in strokovnih potencialov je arhiv predvsem v obdobju 
družbenega samoupravljanja in delegatskega sistema 
porabil za iskanje finančnih sredstev in prostorskih 
možnosti pri 20 ustanoviteljih (Mestu Ljubljana in 19 
občinah) in pri ravno tolikih kulturnih skupnostih. 
Razmere so se izboljšale šele po letu 19X8, ko je 
dejavnost arhiva začela linansirati Kulturna skupnost 
Slovenije oziroma sedanje ministrstvo za kulturo. 
Uspehi so predvsem rezultat pogosto "fanatične" 
zagnanosti in predanosti arhivski stroki visoko 
strokovna usposobljenih dolgoletnih ravnateljev 
arhiva, od Antona Aškerca (1898-1912), Vladislava 
Fabjančiča (1923-1950). akademika prof. dr. Sergija 
Vilfana (1950-1972), prof. dr. Jožeta Žoiitarja (1972- 
1992) do sedanjega ravnatelja prof. Janeza Kopača 
(1992 dalje) ter velike večine vseh strokovnih in drugih 
delavcev lega arhiva. Omeniti velja, da so se v arhivu v 
vsem povojnem obdobju "kalili" ugledni slovenski 
univerzitetni profesorji, zgodovinarji in arhivisti, ki so 
nadaljevali službovanje v drugih ustanovah. 

Arhiv je vseskozi skrbel za izobraževanje svojih, 
pa ludi vseh drugih slovenskih arhivskih delavcev, 

predvsem v okviru Arhivskega društva Slovenije in 
nekdanje Skupnosti arhivov Slovenije. Leta 1978 je 
bil med pobudniki in nato med izvajalci študija 
arhivistike na Oddelku za zgodovino na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Sergij Vilfan in Jože Žontar sla 
avtorja učbenika Arhivistika iz leta 1973, soavtorja 
jugoslovanskega učbenika Arhivistika leta 1977, Jože 
Žontar pa je leta 1984 izdal srednješolski učbenik 
Arhivistika. Arhiv skrbi permanentno tudi za izobra- 
ževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim in 
arhivskim gradivom pri tako imenovanih ustvarjalcih 
gradiva, (id leta 1980 dalje skupaj z Visoko upravno 
šolo v Ljubljani in delavskimi univerzami. Zanje je že 
lela 1970 pripravil pripročnik Odbiranje arhivskega 
gradiva iz reg ¡si ral u mega gradiva v gospodarskih 
organizacijah, leta 1984 Priročnik za delavec, ki de- 
lajo z d oku men lam i m gradivom, in lela 1986 pri- 
ročnik Varstvo arhivskega gradiva društev. 

Rumava ob ¡00-h'liiici Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana v atriju ljubljanskega magistratu, junija- 

septembra 199H 

Najpomembnejša dejavnost arhiva je vsekakor 
zbiranje, hranjenje in strokovna obdelava arhivskega 
gradiva kol dela kulturne dediščine 1er dajanje gradiva 
v uporabo za najrazličnejše namene. V tem smislu je 
Ircba šteli opravljeno tlelo arhiva ne samo za kulturno 
dejavnost posebnega družbenega pomena, temveč (udi 
za državotvorno, predvsem glede obsega in pomena 
zbranih zgodovinskih virov od srede 19. stoletja dalje, 
ko se začenja slovenski nacionalni, gospodarski, so- 
cialni, kulturni in politični dvig. Starejše zbrano 
arhivsko gradivo arhiva ima svoje korenine v ljub- 
ljanski mestni registrai uri. poleg tega pa je arhiv pre- 
vzel tudi arhivsko gradivo, ki so ga zbrali muzejska 
društva in nekateri muzeji, na primer v Skofji Loki, 
Idriji, Novem mestu, Metliki, Kočevju in drugod. 
Najsiarejša ljubljanska listina v zbirki listin sega v leto 
1320. rokopisno gradivo ljubljanske mestne uprave in 
mestnih uradov (zapisniki sej, računske knjige, 
urbarji, spisi) pa kontinuirano tečejo od leta 1520 do 
danes. K temu moramo prišteti za Ljubljano zelo 
pomembno zbirko načrtov, gradivo cehov,  zbirko 
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zemljevidov, kari itd. Za obdobje od srede 19. stoletja 
dalje pa je arhiv za vse območje, ki ga pokriva, zbral 
skoraj eelotiio ohranjeno arhivsko gradivo državnih 
upravnih organov in organov avtonomnih lokalnih 
skupnosti (okrajnih glavarstev in občin ter okrajnih, 
mestnih, občinskih in krajevnih ljudskih odborov po 
letu 1945 itd.), gradivo pravosodnih organov 
(predvsem okrožnih in okrajnih sodišč 1er notariatov), 
fonde s področja gospodarstva in zadružništva 
(gospodarske zborniec. podjetja, zadruge, hrani I ni •• 
in posojilnice), šolstva (osnovne in srednje šole), 
fonde družbenopolitičnih organizacij po letu 1945, 
izjemno dragoecne fonde društev, posameznikov in 
družin. 

Razstava ob WO-letnici Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, enote v Kranju, septembra I99H 

Še bi lahko naštevali. Izjemno kakovosten pregled 
nad gradivom ponujajo uporabnikom kar trije vodniki 
po fondih in zbirkah, ki jih je arhiv izdal v letu 1959 
(prvi slovenski vodnik sploh!). 1980 in 1992. z opo- 
zorilom, da je zadnji vodnik že tri leta dostopen tudi 
na inLernclu. V vodnikih so zbrane osnovne infor- 
macije o zbranem arhivskem gradivu, kol rezultat 
strokovnega dela vseh generacij arhiv isto v tega ar- 
hiva. Odražajo zelo visoko stopnjo urejenosti in 
strokovne obdelave vseh fondov in zbirk. Za zhirke so 
izdelani tudi kakovostni arhivski popisi, inventarji in 
drugi propomočki za uporabo. Arhiv zelo vzorno vodi 
vse predpisane evidence o arhivskem gradivu. Od 
srede petdesetih let je arhiv v slovenskem in jugo- 
slovanskem okviru vedno prednjači! v metodologiji 
strokovne obdelave arhivskega gradiva, valorizacije 
gradiva ter drugih postopkov strokovnega dela v 
arhivih. Že prvi vodnik po fondih arhiva leta 1959 je 
pomenil tudi prvo sintezo arhivi stični h proučevanj v 
arhivu in pomembno stopnjo v razvoju slovenske 
arhivistike. Povsem enako je s preostalima dvema 
vodnikoma. V vseh treh se teorija prepleta s prakso in 
nasprotno. Zato ni čudno, da je imel arhiv v vsem 
povojnem obdobju odločilni vpliv na razvoj slovenske 
arhivistike, pa tudi odločilno vlogo pri nastanku slo- 
venske in nekdanje jugoslovanske arhivske zako- 
nodaje, zlasti pomemben je prispevek pri arhivskih 
zakonih v letih 1964. 1966, 1973, 1981 in 1997 1er pri 

vseh republiških podzakonskih predpisih. Delavci 
arhiva so strokovni povezani z Arhivskim društvom 
Slovenije od njegove ustanovitve leta 1954 in v njem 
tudi zelo dejavni, v mednarodnem merilu paje arhiv 
član Mednarodnega arhivskega sveta, Od srede 
petdesetih let je bil arhiv povezan s številnimi sred- 
njeevropskimi pa tudi drugimi arhivi po svetu. Tudi 
po njegovi zaslugi slovenska arhivistika in arhivska 
služba v tem času ni bila izolirana. 

Po opravljenem strokovnem delu na arhivskem 
gradivu 1er po dosežkih na področju arhivistike, ar- 
hivske zakonodaje 1er izobraževanja arhivskih de- 
lavcev ga brez pomislekov moramo postavili na prvo 
mesto in za zgled vsem drugim slovenskim javnim in 
zasebnim arhivom. 

Se bolj obsežna kol bibliografija o arhivu pa je 
bibliografija puhlikacij in razstavnih katalogov tega 
arhiva. Za vse obdobje po letu 1950 je bilo za 
arhivske delavce, čeprav z občasnimi nihanji, ob 
arhivskem strokovnem delu značilno znanstveno-ra- 
zi skoval no delo na področju arhivistike in zgodovine. 
Poudarek je predvsem na krajevnem oziroma mest- 
nem zgodovinopisju, na gospodarski in družbeni 
zgodovini ter na objavljanju arhivskega gradiva ozi- 
roma arhivskih virov. Sredi petdesetih let se je arhiv 
vključil v projekt Zgodovina Ljubljane in lela 1955 
sodeloval pri izdaji prve knjige. V naslednjih letih je 
izdal nekaj samostojnih publikacij o Ljubljani in njeni 
zgodovini v Knjižnici Kronike. V sedemdesetih letih 
je arhiv razširil raziskovanje krajevne zgodovine na 
vse območje, ki ga pokriva. Pri tem ne moremo mimo 
sodelovanja z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije 
in njeno Sekcijo za krajevno zgodovino, v okviru 
katere je organiziral simpozije o krajevni zgodovini 
(Domžale. Kamnik, Ljubljana, Kranj). Dolgoletno je 
bilo tudi sodelovanje v uredništvu Kronike, časopisa 
za slovensko krajevno zgodovino. Publikacije arhiva 
so v letih od 1958 do 1977 izhajale v seriji publikacij 
z naslovom Razprave (4 publikacije), že leta 1956 pa 
je začela izhajati serija edicij virov z. naslovom 
Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku; v 
le-tej je do leta 1968 izšlo kar 10 zvezkov. Večina 
arhivskih strokovnih, pa tudi zgodovinskih publikacij 
arhiva je po letu 1979 izšlo v novi seriji Gradivo in 
razprave (skupaj 18 puhlikacij). V tej seriji so 
objavljeni rezultati arhivskega strokovnega dela 
(vodniki, inventarji, ohjavc zgodovinskih virov), pa 
tudi znanslvcno-razi skoval nega dela (članki, razprave, 
monografije, učbeniki), Številne objave delavcev ar- 
hiva zasledimo tudi v arhivskih in zgodovinskih gla- 
silih Arhivi, Arhivist, Sodobni arhivi. Kronika, Zgo- 
dovinski časopis, Loški razgledi itd. 1er v številnih 
krajevnozgodovinskih zbornikih (kranjski, domžalski, 
kamniški, ljubljanski). Raziskovalno delo od leta 1970 
poteka v raziskovalni enoti omenjenega arhiva, delo- 
ma pa v okviru raziskovalnih projektov pri Znanst- 
venem inštitutu Filozofsku fakultete v Ljubljani. 

Arhiv je od leta 1957 dalje poslavil v Ljubljani in 
po drugih slovenskih mestih (Idrija. Novo mesto, 
Kamnik, Kranj) večje število (več kot 20) strokovno 
zelo dobro pripravljenih 1er hkrati odmevnih arhivskih 
razstav. Pri tem se je dosledno ravnal po načelu: 
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"Razstava mine, razstavni katalog z objavljenimi do- 
kumenti in zgodovinskimi razpravami pa ostane". 
Takšnih katalogov naštejemo lahko kar 12. 

Za konec naj poudarimo, da je težko pisali o 
arhivski ustanovi, prt kateri ni nil i enega področja 
varstva arhivske kulturne dediščine, ki ga ne hi bilo 
Ireba posebej poudarili. Arhiv oziroma njegov kolek- 
tiv je v 100 letih delovanja v primerjavi z domačimi in 
tujimi javnimi arhivi vsekakor d ose gel nadpovprečne 
rezultate, ki so bili v vsej njegovi zgodovini drugim 
ustanovam predvsem na področju varstva kulturne 
dediščine v strokovno oporo in za zgled. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana in njegove predhod- 
nike od Aniona Aškerca dalje odlikuje predvsem 
njegov neposredni prispevek k zbiranju, strokovni 
obdelavi in precisi avi Ivi arhivske kulturne dediščine, 
osrednja vloga v razvoju slovenske arhivistike in ar- 
hivske službe ter nenazadnje znaten prispevek k 
slovenskemu zgodovinopisju na področju krajevne, 
gospodarske in družbene zgodovine. 

Zato delavcem arhiva ob jubileju iskreno čestitamo 
ter jim še naprej želimo uspešno varstvo ter pre- 
zentacijo zgodovinskih zapisov. Pravijo, da gre prvih 
sto let težko, potem pa že gre. 

Pomembnejša l»il>li»jjr¡iíij¡i o Zgodovinskem arhivu 
Ljubljana: 
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ljubljanskega. - Ljubljana, 1959. - (Publikacije 
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Kopač, Janez: Nekaj poudarkov iz zgodovine arhiva. 
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Predstavitev na INTlìRNlìTU - http://www.zal-lj.si. 

Vladimir Zumer 

Sto let od ustanovitve Slovenskega 
šolskega muzeja in njegov arhivski 
oddelek 

Stoletna navzočnost Slovenskega šolskega muzeja 
tako v slovenskem kulturnem kol tudi v ožjem šol- 
skem prostoru ni najbolj znana. Kljub lemu, daje bilo 
delovanje muzeja že od samih začetkov oteženo ••- 
radi dolgoročno nerešenih denarnih virov in pro- 
storskih problemov, ki so povzročili prenehanje mu- 
zejskega delovanja v letih od 1912 do 1938. se muzej 
od ustanovitve leta 1898 postavlja kot prvi vse- 
slovenski in prvi specialni muzej na Slovenskem. 
Najstarejši muzeji na Slovenskem: Deželni muzej v 
Ljubljani (1821) ter mestna muzeja v Celju (1882) in 
na Ptuju (1893) so nastali pred Slovenskim šolskim 
muzejem po vzoru sorodnih avstrijskih muzejev in so 
muzeji splošnega značaja. Zbirali so zgodovinsko 
gradivo muzejskega in tudi arhivskega izvora z. vseh 
ptxlrocij človeškega ustvarjanja in iz vseh zgodo- 
vinskih obdobij. Za njihovo ustanovitev in delo so se 
najprej zavzela naslajajoča muzejska in nalo zgo- 
dovinska društva, ki so iz romantične vznesenosti 
pospeševala zanimanje za deželno (kranjsko muzejsko 
in nato historično drušivo v Ljubljani) ali ožje mestno 
in pokrajinsko zgodovino (mestni muzejski društvi v 
Celju in na Ptuju). 

Slovenski šolski muzej, po starosti četni slovenski 
muzej, je nastal na drugačni podlagi. Njegova usta- 
novitev je posledica prizadevnega delovanja sloven- 
skih (osnovnošolskih) učiteljskih društev in zlasli 
posameznih učiteljev, ki so se zavedali pomena mu- 
zeja za narodno in stanovsko zavest učiteljstva.1 Ker 
se je. podobno kot drugi šolski muzeji, razvil iz. 
stalnih razstav učil, ki so imela izobraževalno vlogo 
pri pedagoško-didakličnem izpopolnjevanju učiteljev, 
najprej ni bil "zgodovinski", temveč "sodobni" muzej. 
Poleg učil, ki so v drugi polovici 19. stoletja doživela 
velik razvoj in vse večjo ponudbo, so v muzeju 
razstavljali še izdelke (literarne in ročne) učencev in 
učiteljev ter šolske knjige in učbenike različnih šol- 
skih založb. Večje zanimanje za zgodovinski razvoj 

Prvi otiNC/jicjNi pregled zgodovine Slovcn.skcga šolskega mu- 
zeja je n;i|)isj| •: •••••, .Slovenski šolski inu/cj v Ljubljani, 
l/dal slovenski šolski mu/cj. Ljubljana, 1•56. 
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slovenskega šolstva in za zbiranje gradiva za pro- 
učevanje se je pojavilo nekoliko pozneje. Slovenski 
šolski muzej je bil kol specialni muzej z izbranim 
področjem delovanja omejen na območjih, na katerih 
so tedaj delovala slovenska okrajna učiteljska društva. 
Na ta način kol prvi muzej na Slovenskem presega 
tedanjo upravno-politično razdelitev avstrijskih dežel, 
v katerih so živeli Slovenci. 

Za sistematično zbiranje zgodovinskih virov so 
najprej poskrbeli v muzejih. Muzejsko društvo je v 
osrednjem kranjskem deželnem muzeju med razno- 
vrstnim gradivom za študij deželne zgodovine zbiralo 
tudi arhivsko gradivo. Na podlagi zbranega arhiv- 
skega gradiva, npr. zbirke listin, so nastali tako 
imenovani muzejski arhivi tudi v drugih muzejih. S 
prevzemanjem arhivskega gradiva deželnih ali pa 
mestnih in drugih uradov ali ustanov, ki ni več rabilo 
za njihovo tekoče poslovanje, pa so iz muzej škili 
arhivov nastajali pravi arhivi. Ti so bili navadno še 
dolgo brez arhivarjev in pod isto muzejsko streho. 
Razvoj muzejskega arhiva v deželni arhiv se je vsaj v 
Ljubljani razvil po vzoru graškega Joanncja.2 Tudi 
nastanek večine pokrajinskih arhivov ima podobno 
razvojno pot iz mestnih in pokrajinskih muzejev, pri 
tem pa ima Zgodovinski arhiv Ljubljana posebno 
mesto, ker je njegovo gradivo iste provenience, na- 
stalo neposredno ¡z mestne registrature. 

Slovenski šolski muzej je od svoje ustanovitve 
naprej prav tako zbiral raznovrstno gradivo o slo- 
venskem šolstvu, med drugim tudi dokumentarno 
arhivsko gradivo. Ker je po svoji naravi specialni 
muzej, se njegova zbirka arhivskega gradiva ni mogla 
razviti v kaj več kot v muzejski arhiv ožjega pomena. 
Ko je bilo zbranega gradiva v muzeju .še malo, tudi 
muzej ni imel ožje notranje ureditve in tudi mu- 
zejskega arhiva ne. Po muzejskem načrtu iz leta 1938 
so začeli arhivsko gradivo tudi načrtno zbirati. Ob 
povečanju gradiva po drugi svetovni vojni so Slo- 
venski šolski muzej leta 1951 prvič temeljito pre- 
uredili, med posebnimi muzejskimi oddelki pa od 
takrat naprej deluje tudi muzejski arhiv z nastavljenim 
arhivarjem, 

Glede na značaj muzeja je zbrano arhivsko gradivo 
že samo po sebi zelo raznovrstno, tako po vsebini kot 
tudi po izvoru oziroma provenienci. Muzej arhivskega 
gradiva ne prevzema od ustvarjalcev, ki so po zakonu 
dolžni izročali gradivo pristojnemu arhivu, ampak 
predvsem od posameznikov, to je zbirateljev oziroma 
privatnih lastnikov arhivskega gradiva, ki svoje gra- 
divo odstopajo muzeju. Dotok novega gradiva je ne- 
enakomeren in v zelo omejenem obsegu. V muzej- 
skem arhivu je poleg arhivskega gradiva tudi pregled 
gradiva, ki se nanaša na zgodovino slovenskega 
šolstva, a se nahaja v različnih arhivih v Sloveniji in 
tudi zunaj nje. 

Gradivo muzejskega arhiva je evidentirano v in- 
ventarne m katalogu - knjigi - in urejeno glede na pro- 
ven ienco gradiva po fascikl ih v posamezne arhivske 
fonde. Za fascikle so izdelani regesti, deloma tudi 

osebne, krajevne in predmetne kartice. Za zunanje 
uporabnike in druge interesente je bilo gradivo delo- 
ma že predstavljeno. V muzejski reviji Šolska Kronika 
so krajša vsakoletna poročila, ob pomembnejših 
obletnicah ustanovitve muzeja pa so zapisi in pregledi 
gradiva nekoliko obširnejši.3 Zaokrožena pregledna 
slika muzejskega arhiva iz obdobja, koje bil muzej .še 
na Poljanski cesti, je bila tudi v Arhivih že pred- 
stavljena.'1 

Arhivsko gradivo, ki je imelo največji dotok v 
petdesetih in šestdesetih lelilí, zadnja leta pa ga prihaja 
vse manj. je razdeljeno v tri arhivske fonde: 1. fond 
Zaveza slovenskih učiteljskih društev • 65 fasciklov. 
in 2. fond Jugoslovansko učiteljsko udruženje, sekcija 
za dravsko banovino - 52 l'asciklov - sla vsebinsko in 
časovno sklenjeni celoti, ki nimata prirastka, in 3. 
fond oziroma zbirka šolskih uradnih spisov, v katero 
se umešča tudi vse arhivsko gradivo, ki tekoče prihaja 
v arhiv. Po inventarni knjigi ima zbirka trenutno 384 
fasciklov. obsežnejši del zbirke pa predstavlja arhiv- 
sko gradivo o Šolstvu NOB (1942-1945/46). fascikli 
138. 155-177, 190. 238-243, gradivo o manjšinskem 
šolstvu (1918-1966) s šolskim gradivom i/, cone A 
svobodnega tržaškega ozemlja 1er Kartoteka šolskih 
kronik. Preostalo gradivo te zbirke je zelo raznovrstno 
in manj obsežno. 

Prva dva fonda vsebujeta dragocene podatke iz 
zgodovine slovenskih učiteljskih društev: prvi iz sta- 
roavstrijskega obdobja (1854-1918) in drugi iz sta- 
roj ugoslovanskega (1918-1941). Ohranila sta se zgolj 
po naključju, pričala pa o delu tako zveze kol tudi 
posameznih okrajnih društev slovenskih učiteljev, ki 
so bila v obeh časovnih obdobjih povezana v osrednji 
učiteljski zvezi. Med drugim so v fondu Zaveze 
slovenskih učiteljskih društev ohranjeni tudi zapisniki, 
ki se nanašajo ludi na ustanavljanje Slovenskega šol- 
skega muzeja leta 1898. Slovenski učitelji so tedaj 
izrabili ugodno (tudi denarno) priložnost, da so v 
sklopu praznovanj ob 50-lctnici vladanja avstrijskega 
cesarja Franca Jožefa ustanovili svoj stanovski muzej. 
V poznejših letih jim ni uspelo, predvsem zaradi po- 
manjkanja denarja, da bi ta muzej še naprej vzdrževali 
in ohranili. 

Ker Zbirka šolskih uradnih spisov vsebuje zelo 
raznoliko gradivo različnega izvora in provenience 1er 
izhaja iz različnih časovnih obdobij slovenske zgodo- 
vine od 16. stoletja naprej, je na tem mcsiu brez na- 
tančnega prikaza vsebine po fascikli h težko zajeti 
celotno širino zbirke in njenih zanimivosti. Iz zbirke 
izvzemamo nekatere zanimivosti, osredotočiti pa se 
želimo predvsem na zadnjih nekaj let, saj doselej še 
niso bila predstavljena. V zbirki so zbrani odloki, 
dopisi, učni seznami, šolske kronike, konferenčni za- 
pisniki krajevnih in okrajnih učiteljskih konferenc, 
inšpekcijski zapisniki, učni načrti, predavanja na kon- 
ferencah, dekanijski protokoli iz obdobja Politične 

Majda Smole, Zgodovina arhivistike in arhivske slu7.be, Ljub- 
ljana, 197•, sir. 31-3«. 

Najboljši pregled nudi tiiu/cjska publikacija: Ob sedemdeset- 
letnici ustanovitve .Slovenskega šolskega inu/.cja v Ljubljani 
(1«•8-1%•), Ljubljana. 1%K. sir. 47-59. 
Andrej Vuvko, Arhiv Slovenskega šolskega inu/.cja, Arhivi 
IV. št. 1-2, Ljubljana I •• 1, sir. 120-121. 
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šolske usía ve (1805-1869) itd. Poleg lega so tukaj tudi 
pregledi gradiva, posnetega na mikrofilme /.a listine, 
ki jih hranijo v dunajskem upravnem, štajerskem de- 
želnem in sekovskem škofijskem arhivu (faseikel 
lil). 

Večji del gradiva v zbirki izvira iz druge polovice 
19. stoletja in prve polovice 20. stoletja. Med obisko- 
valci in uporabniki muzejskega gradiva je za to 
obdobje tudi največje zanimanje. Tedaj se je namreč 
izoblikovala mreža ljudskih šol. ki je v začetku 20. 
stoletja omogočala skoraj popolno pismenost Sloven- 
cev. Številne šole so ustanovili prav tako v tem ob- 
dobju, zlasti na podeželju. Pridih arhaičnosti staroavs- 
trijske šole je v zavesti Slovencev še zelo živ in 
številnim ponuja izziv za proučevanje. Slovenski jezik 
je v šolski dokumentaciji vse bolj navzoč, nemščina iz 
starejših obdobij se od sedemdesetih let naprej na 
številnih šolah, posebno ljudskih, umika slovenščini, 
ki ohranja veliko krajevnih jezikovnih posebnosti. 

Med g nuli vinu iz starejših obdobij so zanimivi 
zlasti spisi dekanijskega šolskega nad zorni šiva v 
Vipavi (1743-1X73)1 facikel 105; stari palenti o šolskih 
zadevah (1783-1848). lase. 110; podatki o šolstvu na 
Slovenskem v tujih in domačih arhivih od 1530 dalje, 
fase. Ill; osebne listine učiteljev in dijakov (1775- 
1•04). fase. 133; Statui kolegija Carolinum v Ljub- 
ljani (1714-1715). lase. 141; jezuiti in šolstvo v Gorici 
(1671-1773). fase. 142; rokopis zgodovine kmetij- 
skega šolstva na Slovenskem Jožefa Dolgana (1770- 
1945). fase. 203; kronika šole 1Î restan i ea-Rajhenburg 
(1701-1883). lase. 99; predpisi o šolstvu - Kranj 
(1785-1788). lase. 112; spisi in kronika glavne šole v 
Celju (1776-1869). lase. 74. 75. 79-81; listine in spisi 
za šolsko okrožje Jclšane (1765-1878). lase. 89; foto- 
kopije gradiva iz dunajskega upravnega arhiva, spisi 
študijske dvorne komisije za slovensko ozemlje 
( 1775-1790). lase. 244. 247. 

Imufd ¡¡miliva 19, stoletju so omembe vredni zla- 
sti: korespondenca Rafaela Zell ¡ja. generalnega nad- 
zornika Ilirskih provinc (1810-1812), lase. 148: odlo- 
ki sekovskega škofijskega ordinariata o organizaciji 
šol (1819-1869), lase. 7, 152; kroniki moškega in žen- 
skega učiteljišča v Ljubljani in zapisniki pre paran d nih 
tečajev na normalki v Ljubljani (1816-1930). fase. 61; 
korespondenca škofa Slomška in grofa Thuna (1848- 
1859). lase. 114; gradivo dekanijskega arhiva Vuze- 
nica (1805-1870). fase. 116; spisi gimnazije v Celju 
(1819-1884), lase. 78; dokumenti šolske inšpekcije 
(1846-1869). lase. 230. Gradivo posameznih'šol v 
številnih pogledih vsebuje isto materijo, raznoliko je 
po krajevnih posebnostih. Naj naštejemo le nekaj 
primerov: pridnost ni izkazi šol v Veliki Nedelji, 
Ormožu, Št. Juriju pri Celju. Mozirju, Toplicah. Ko- 
mendi. Lescah, Bohinjski Beli, Čatežu, Višnji Gori 
(1821-1870), fase. I. 2, 3; izpitni seznami za šole v 
Locali. St. Juriju, Veliki Nedelji. Novi Cerkvi. Lescah. 
Ormožu. Višnji Gori. Spi tal i ču. Brežicah, Begunjah, 
Šl. Pavlu (1815-1870), fase. 4; lasije za plače učiteljev 
in dohodki šol v St. Juriju. Ločah. Veliki Nedelji. 
Lescah. Ormožu, Humu pri Ormožu (1830-1865), 
Tase. 5; spisi in kronike raznih trivialnih šol: v Žalcu 
(1781-1879). lase. 62; Trnovem v Ljubljani (1831- 

1870). na Ledini (1854-1920). fase. 37-40, 121-128; 
Prcmu (1825-1874). fase. 76; Laškem (1806-1887), 
lase. 130; na Bledu (1816-1878), lase 147; spisi glas- 
bene šole v Ljubljani (1815-1879), fase. 10; šolski 
protokoli dekanijskih šolskih nadzornikov v Si. Juriju 
pri Celju, Kozjem. Veliki Nedelji (1804-1869), fase. 
II. 

S prelomu iz 19. v 20. stoletje lahko izpostavimo 
gradivo: komunalne realke v Ljutomeru (1861-1914). 
fase. 68; gradivo Prana Gabrščka. deželnega šolskega 
nadzornika - zapisniki inšpekcij (1880-1925), fase. 
42-44; rokopisno gradivo za pravopis Franca Levca 
(1899-1914). fase. 217; številnejša je šolska doku- 
mentacija za večje število ljudskih šol z večine slo- 
venskega narodnega ozemlja, kol so: razred nice ljud- 
skih šol (1870-1931), lase. 12-16; tedniki ljudskih šol 
(1872-1933). fase. 17-18. katalogi ljudskih šol (1870- 
1947), lase. 19; učni načrti za ljudske, ponavljal ne in 
meščanske šole (1874-1930), i ase. 20-23; zapisniki 
krajevnih in okrajnih učiteljskih konferenc (1877- 
1928). fase. 26-28; spisi o nadzorovanju meščanskih 
in srednjih šol ter šolskih vrtov (1884-1930). fase. 69; 
posestni listi ljudskih šol (1860-1941). fase. 193; itd. 

Količina x/tulim za 20. stoletje se rahlo dviga, 
kajti zdaj omejen dotok gradiva izhaja predvsem iz 
novejših obdobij 20. stoletja. 1/. lega gradiva naj ome- 
nimo: gradivo za Primorsko. Koroško in manjšinjske 
šole na Slovenskem (1918-1966), Tase. 41, 58, 218, 
157; uradni šolski spisi za okraje, za prosvetni od- 
delek velikega županstva v Mariboru (1919-1939). 
lase. 45-50; arhiv občestva kmetijskih nadaljevalnih 
šol (1929-1941). fase. 59; učiteljski pevski zbor Emil 
Adamič (1920-1940). lase. 77; zapisniki učiteljskih 
konferenc ljudske šole - Marjaniščc (1904-1927) in 
Liehlcnlhurn v Ljubljani (1942-1947); društvo učite- 
ljev meščanskih šol (1929-1944). fase. 102; učiteljska 
tiskarna v Ljubljani (1906-1940). fase. 103; prosvetna 
dokumentacija Svela za šolstvo LRS (1959). fase. 
140: zapisniki učiteljskega clrušlva za Istro (1923- 
1925); poročila o sejah sveta za šolstvo LRS (1955- 
1962). lase. 208-214; reforma osnovnih šol in šol 
druge stopnje (1959-1963). fase. 220; zapisniki orga- 
nizacije prosvetnih delavcev (1945-1952), fase. 235, 
236. ' 

Zadnje pridobitve ¡¡rodiva v muzejskem arhivu so 
zvečine darila posameznikov, ki želijo, da bi se gra- 
divo njihovih svojcev (staršev ali starih staršev) ohra- 
nilo za zgodovino v za to primerni ustanovi. Slovenski 
šolski muzej je z volili nazadnje prejel: časopisne in 
druge spise, izrezke in fotografije Vide Blažko: ple- 
num partizanskih učiteljev Primorske, Žagarje va na- 
grada (1980-1981); dokumente o Stanetu Žagarju in 
Žagarjcvi nagradi (1924-1982); spričevala in šolske 
dokumente Vlaste Tavčar (1866-1956); zapisnike di- 
jaških domov v Mariboru (1970-1979); zapisnike 
dijaških domov v Ljubljani (1970-1976); nižjo realko 
v Ljutomeru (1891-1908); Viktor Schweiger - učitelj, 
personalno dokumentacijo (1889-1946). kroniko 
ti rušiva za zgradbo učiteljskega konvikla (1895-1928); 
komisijo za delo zgodovinskih krožkov (1994); pred- 
šolsko vzgojo v Sloveniji (1945-1970). 

Po  obsegu  in  količini  zbranega  gradiva  arhiv 
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Slovenskega šolskega muzeja ni posebno velik, loda 
kljub majhnosti je vsebinsko tako bogal, da je za 
raziskovalca slovenske šolske preteklosti nepogrešljiv 
vir in najboljša pomoč. Zbiranje gradiva je bilo že od 
ustanovitve arhivskega oddelka usmerjeno v pripravo 
gradiva za proučevanje zgodovine šolstva in peda- 
gogike na Slovenskem. En prav z arhivskim oddelkom 
je Slovenski šolski muzej omogočil projekt slovenske 
šolske zgodovine. Arhivsko gradivo je neprecenljive 
vrednosti in še vedno ponuja veliko izzivov za ra- 
ziskovalce zgodovine šolstva in kulture na Sloven- 
skem. 

Sleme Okoliš 

Govor ministra g. Jožefa Školča ob 
praznovanju tidesetletnice Slovenskega 
filmskega arhiva 

Spoštovane dame in gospodje! 

Imam zelo dobrega prijatelja, ki me včasih, kadar 
je dan prehud in prepoln vseh mogočih težav, napoti 
na deset let star časnik, "Preberi si ga - in boš videl, da 
je bilo tudi tisti dan tako", mi reče s hudomušnim 
nasmehom. Pravzaprav še zdaj ne vem čisto dobro, ali 
mi hoče povedati, daje pomemben čisto vsak dan ali 
da noben ni tako važen ... Zagotovo pa vem. da bi 
brez deset let starega časnika prenekateri dan bil pre- 
cej težji. V njem je po mojem iskrenem mnenju 
usodni pomen arhivov in spomina. Ne morda v tem, 
da s svojo neznosno težo pritiskajo na naš vsakdan. 
Ne. nasprotno, moč arhiva vidim v tem, da olajša, 
zrahlja vsakdan, ila ga naredi znosnega. Če je arhiv 
filmski, spomini pa gibljive podobe, je to rahljanje še 
toliko bolj prijetno, to olajšanje pa pogosto na robu 
čiste sprostitve. Kaj je lepšega, kot prepoznati davno 
pozabljeno veduto; srečati prednika, ki ga nikoli prej 
nisi videl živega; slišali besedo pisca, ki je zate le 
nema črka iz učbenika? 

Ko danes slavimo trideset let načrtnega hranjenja 
in skrbi za filmski spomin Slovenije, slavimo prav ta 
živi duh, ki mu niso mogli do živega nobena plesen, 
nobena vročina in noben mraz. Slavimo duh časa. ki 
je obenem tudi duša filma. 

Toda obenem slavimo tudi raziskovalno vnemo, ki 
hoče prekoračili čas. izbrskati novo v starem in 
prepoznati staro v novem. Ko boste prebirali zbornik 
ob trideset let niei Slovenskega filmskega arhiva pri 
Arhivu Republike Slovenije, boste v besedah človeka, 
ki je bil celih šestnajst let edini arhivist, gospoda 
Ivana Nemaniča, zaznali to raziskovalno vnemo, ki je 
zlahka primerljiva z velikimi geografskimi odkritji. 
Kot bi geometri sedanjosti svoja kukala danes usmer- 
jali v arhive namesto po prostranstvih daljav pa se 
duhovito sprehajajo po časovnih širjavah. Ta vnema 
zna po poli enega fotograma iz leta 1909 odkriti 
Cankarja na Dunaju,  ko vsi  mislijo, da je bil v 

Ljubljani; ta vnema poskrbi za premier» filma o 
Ormožu šestdeset let po njegovem snemanju; in 
nenazadnje, ta vnema zna v pravem trenutku naložiti 
dragocene filme na kamion in jih tik pred vojno 
prepeljali iz Beograda v varno golcniško temo. 

Iskreno si želim, da bi vse naše nekdanje votline 
nekoč hranile samo še gibljive podobe našega spo- 
mina, da bi tudi naša naj mračne j ša brezna postala naše 
dobro tempirane A Ham ire. 

Spoštovani prijatelji filma, dragi skrbniki nacio- 
nalnega spomina, vsi veste, kako pomembno vlogo 
pripisuje naše ministrstvo ohranjanju kulturne dedi- 
ščine. Zalo lahko danes, ko je letošnji proračun že 
potrjen v parlamentu, na.se strokovne skupine pa so 
visoko profesionalno opravile svoje delo, tudi ob tej 
slovesni priložnosti zatrdim, da bomo tudi v prihodnje 
namenjali posebno skrb tako zakonski ureditvi kol 
sistemskemu financiranju tega izredno občutljivega 
področja. Le če bomo iz dneva v dan znali poskrbeti 
za varovanje, hranjenje in vzdrževanje teh dragocenih 
zvilkov, svetlih podobic, bomo prihodnjim duhovi- 
težem omogočili trenutke odkritij, ki jih vsi tako zelo 
potrebujemo. Kaj nas torej čaka? Že zdaj mora vsak 
producent izročiti originalno arhivsko gradivo in eno 
kopijo Arhivu, skupaj z. vami pa me skrbi lista tretjina 
filmov, ki so še vedno na originalnih material i h, kar 
onemogoča strokovno obdelavo. 

Najpomembnejšo prihodnjo dejavnost Sloven- 
skega filmskega arhiva pa vidim v popularizaciji 
njenega bogastva, v občutku gotovosti vsakega dr- 
žavljana in državljanke Republike Slovenije, da so 
shranjene vse lisic podobe, ki sestavljajo našo skupno 
zgodovino - in da lahko po njih pobrska, kot pobrska 
po domačem fotoalbumu. V tem vidimo izjemno mož- 
nost sodelovanja Filmskega arhiva, Kinoleke. Film- 
skega sklada, javne televizije, filmske Akademije in 
širokovnih filmskih združenj. Kako torej doseči, da 
odpiranje arhivov ne bo vedno strašljivo početje grož- 
nje s preteklostjo, lem več bo prav odprtost arhivov 
znamenje modernosti Slovenije kot odprle družbe. S 
lo željo, željo po od pri ih arhivih odprte družbe, ob 
jubileju vsem iskreno čestitam in se vam zahvaljujem 
za pozornost. 

Jožef Školč 

Trideset let Slovenskega filmskega arhiva 
1968-1998 

Koje bil pred peld esci imi le l i posnet prvi slovenski 
celovečerni igrani film Na svoji zemlji so negativ 
shranili kar v trezorju Narodne banke. To dokazuje, da 
so posamezniki že takrat pripisovali varovanju 
izvirnega filmskega gradiva izjemen pomen. Vendar je 
moralo minili skoraj dvajset let, da je bilo varovanje 
celotne naše filmske dediščine urejeno z arhivskim 
zakonom. Z njim je bil postavljen temeljni kamen za 
celostno    ohranitev    filma    kol    slikovitega    do- 
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kuincntarncga zapisa oziroma kol vira za proučevanje 
•••• nacionalne zgodovine hkrati pa tudi kot umet- 
niške stvaritve, enakovredne vrhunski nt literarnim, 
likovnim, glasbenim in d rugi ni umetniškim delom. 

V Evropi so filmski arhivi in kinoteke zaceli 
naslajali desetletje pred izbruhom druge svetovne 
vojne. Pri nas prizadevanja za ustanovitev nacional- 
nega filmskega arhiva segajo v zgodnja šestdeseta 
leta, ko se je v Sloveniji utrjevalo spoznanje, da je 
film arhivsko gradivo, ki ima širok pomen za nacio- 
nalno zgodovino. To spoznanje je bilo prvič uza- 
konjeno leta 1966 v Zakonu o arhivih in arhivskem 
gradivu. Slovenski arhivi so se dve leti pozneje 
domenili, da bodo zaradi posebnega načina hranjenja 
filma ter potreb po novi opremi za njegovo vzdr- 
ževanje in po usposobljenih arhivi si i h za lo področje 
zaupali hrambo slovenske filmske dediščine le eni 
ustanovi. 

Oil leta 19(15, koje Karo) Grossman posnel prvi 
slovenski dokumentarni film, se je namreč filmska 
produkcija, zlasti po drugi svetovni vojni, močno 
povečala, s tem pa so nastopile tudi večje zahteve po 
ustrezni hrambi filma. In tako je leta 1968 to nalogo 
prevzel Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani. Ta je 
poleg Jugoslovanske kinoteke iz Beograda postal 
druga najstarejša specializirana ustanova za hrambo 
filmskega gradiva v takratni jugoslovanski državi. 

Za prvega arhivista za filmsko gradivo je bil 
imenovan Ivan Nemanič. Najprej je evidentiral filme 
takratnih največjih slovenskih filmskih podjetij, 
Triglav filma in V iba filma, kopiral gorljive filme na 
negorljive trakove in prevzemal filme v Arhiv. Zbiral 
je podatke o starejših slovenskih filmih in filmskih 
ustvarjalcih, predvsem iz obdobja med obema sve- 
lovnima vojnama pa vse do leta 1993. Rezultat nje- 
govega strokovnega dela so štirje arhivski inventarji z 
natančnim popisom slovenskih dokumentarnih, igra- 
nih in animiranih filmov, ki jih je Arhiv prevzel do 
leta 1993. 

Najstarejše filmsko gradivo, ki ga hrani Arhiv, so 
trije kratki filmi dr. Karola Grossmana iz let 1905 in 
1906. ¡n sicer Odhod od maše v Ljutomeru, Na do- 
mačem vrtu ¡n Sejem v Ljutomeru. Izmed filmov, ki 
so bili posneti do druge svetovne vojne, pa velja 
omeniti dokumentarne filme, ki prikazujejo Ljubljano 
in različne javne prireditve, narodne običaje, gradnje, 
otvoritev spomenikov in javnih objektov, prvi slo- 
venski reklamni film Jugoslovanska tiskarna dr. Mar- 
jana Focrstcrja, prvi slovenski turistični film Pohorje 
Metoda Bad jure ter filme, ki prikazujejo tradicionalno 
smučanje na Blokah in skoke v Planici, naravne in 
železniške nesreče, kmetijstvo in življenje slovenskih 
izseljencev v Ameriki. Iz tega obdobja sta tudi dol- 
gometražna dokumentarna igrana filma iz gorskega 
sveta V kraljestvu Zlatoroga režiserja Janka Ravnika 
iz lela 1931 in leto mlajši film Triglavske strmine 
režiserja Perda De lak a. 

Izmed filmov iz obdobja druge svelovne vojne 
hrani Arhiv posnetke partizanskih snemalcev in po- 
snetke domobranskih parad in prisege. 

Iz obdobja po osvoboditvi so z.a prvo obdobje 
značilni filmski obzorniki, ki prikazujejo predvsem 

obnovo z delovnimi brigadami, industializacijo, volit- 
ve, politične manifestacije in kongrese, prizadevanja 
za pravično zahodno mejo. parade, kulturne in športne 
prireditve, množično rekreacijo, pa tudi politične 
procese in kolek t ivi zaci jo v kmetijstvu. V petdesetih 
lelilí pa so začeli bolj množično snemati tudi filme o 
turističnih možnostih, naravnih lepotah, etnografskih 
in krajinskih značilnostih posameznih mest in ob- 
močij, reklamne filme, filme o zdravstvu in naravi, 
zatem pa serijo portretov slovenskih kulturnib in 
javnih osebnosti, risanke in kratke igrane filme ter vse 
od leta 1948 dalje, od snemanja filma Na svoji zemlji, 
tudi celovečerne igrane filme. Njihovo število je do 
letošnjega leta naraslo na 137, skupno število na- 
slovov slovenskih fi Into v v naši računalniško vodeni 
zbirki paje naraslo na 2679. 

Z osamosvojitvijo Slovenije od Jugoslavije leta 
1991 in z nastankom nove države se je začel spre- 
minjati tudi status filmskega gradiva. Kot osrednja 
ustanova za hrambo nacionalne filmske dediščine je 
bil SPA lela 1993 v Oslu na Norveškem sprejet v 
članstvo Mednarodne zveze filmskih arhivov FJAF 
Ob ustanovitvi Evropskega združenja filmskih arhi- 
vov in kinotek - ACE - je bil filmski arhiv leta 1996 
sprejet tudi v to organizacijo. Vse to omogoča tesnejše 
in neposredno mednarodno sodelovanje, hkrati pa od 
SPA zahteva tudi popolno upoštevanje mednarodnih 
standardov, zlasti pri pravicah aviorjcv in materialnem 
varstvu filma. 

Glavnina filmskega arhivskega gradiva se hrani v 
klimatiziranih skladiščih v Ljubljani, nitratni filmi in 
originali na acetatnem filmskem traku pa se hranijo v 
posebnem podzemnem klimatiziranem skladišču v 
Gotenici na Kočevskem. Do leta 1991 so bili starejši 
vnetljivi filmi hranjeni v Beogradu, ker dotlej v 
Sloveniji ni bilo ustreznih skladišč. Arhivu pa jih je 
uspelo tik pred osamosvojitvijo prepeljati v Slovenijo 
in jih varno shraniti v Gotenici. 

Ena pomembnejših nalog arhiva je natančna stro- 
kovna obdelava arhivskega filmskega gradiva in vnos 
pridobljenih podatkov v računalniško zbirko, v kateri 
so vsebinski in tehnični podatki za več kot tri tisoč 
naslovov filmov. 

V SFA se arhivsko filmsko gradivo uporablja v 
znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in 
komercialne namene. 

Za varstvo slovenskega filma je posebno po- 
membno lansko sprejetje novega zakona o arhivih in 
arhivskem gradivu. Ta zakon naj bi ob doslednem 
upoštevanju zagolovil popolno varstvo izvirnega 
gradiva. Po njem morajo producenti takoj po do- 
končanju filma izročili izvirno gradivo in eno pro- 
jekcijsko kopijo, s tem da jim ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije, oziroma Arbiv Republike Slo- 
venije prizna stroške za izdelavo projekcijske kopije 
in intermediata, ali po domače filmske matrice, iz 
katerih producenti izdclujjcjo nove kopije za pre- 
dvajanje. 

Za konec naj poudarim, da je Slovenski filmski 
arhiv osrednja ustanova za varstvo in zaščito slo- 
venske filmske dediščine. V svojem tridesetletnem 
delovanju je zbral, zavaroval in kopiral več kol pet- 
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intlcvcldcset odstotkov nacionalnega filmskega l'onda. 
V prihodnje se bo delo v SFA poleg varstva filma 
usmerilo v sprotno pridobivanje filmov nove sloven- 
ske produkcije, predstavitev filmov, evidentiranje 
filmov o Slovencih v tujini in filmov, ki so jih posneli 
tuji snemlaci v Sloveniji. Hkrati se bomo posvetili tudi 
zbiranju del sodobnih amaterskih snemalcev, Vse 
skupaj pa predstavlja pomembne doku mete o politi- 
čnem, gospodarskem, družhencm, športnem in kul- 
turnem utripu Slovenije v dvajsetem stoletju ter njeni 
vpetosti v svet. 

IJIJZ Trían 

XXXIII. mednarodna konferenca Okrogle 
mize arhivov, Stockholm, 7. - 12. 
september 1998 

V jubilejnem letu, ko Mednarodni arhivski svet 
praznuje 50. obletnico ustanovitve, je Nacionalni 
arhiv Švedske gostil XXXIII. konferenco CITRA in 
predstavnike nacionalnih arhivov ter drugih medna- 
rodnih oranizacij. Konference, v celoti prepletene s 
praznovanjem 50. obletnice MAS-a in odhodom dol- 
goletnega generalnega sekretarja dr. Charlesa Kccs- 
kemetija, se je udeležilo 2I6 udeležencev z vseh 
koncev sveta, med njimi smo bili tudi trije pred- 
stavniki Slovenije: dr, Jože Žontar i/. Arhiva Re- 
publike Slovenije, doc. dr. 1'ctcr Pavel K lasi ne in 
Zdenka Semlič Rajh z Mednarodnega inštituta 
arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor. 
Osrednja tema letošnje konference je bila, kakor tudi 
prejšnje leto, dostop do informaeij, vendar tokrat s 
poudarkom na novih informacijskih tehnologijah in 
novih medijih, 

V petih delovnih sejah se je zvrstilo štiriindvajset 
predavateljev. Ti so predstavili obravnavano proble- 
matiko na dokaj podroben način. Na prvi delovni seji 
so avtorji obravnavali splošne vidike prohlemalikc 
dostopa do informacij s pomočjo modernih infor- 
macijskih tehnologij, Uvodno razmišljanje je pripravil 
Philippe Quéau, direktor oddelka za informacije in 
informatiko pri Uncseu. V svojem prispevku je ugo- 
tovil, da je razvoj modernih informacijskih in komu- 
nikacijskih tehnologij v zadnjih nekaj letih močno 
vplival na arhive in njihovo dejavnost, Bistvena 
vprašanja, ki se postavljajo, so dostop do informaeij in 
cena, ki jo bo treba za ta dostop plačati, Avtor ugo- 
tavlja, da se morajo arhivisti osredotočiti na nove 
metodologije in prakso, da bodo lahko zagotovili 
dostop do informacij in (ako širši javnosti ponudili 
boljši in večji dostop do informaeij, ki jih hranijo v 
svojih skladiščih. Peter Seipcl, profesor na univerzi v 
Stockholms nam je predstavil švedske perspektive in 
izkušnje na področju upravljanja /. digitalnimi infor- 
macijami. V svojem prispevku je predstavil cel niz 
temeljnih težav, ki se nanašajo na naravo digita- 
liziranih informacij, moderne informacijske tehnolo- 

gije pa označuje kot "mejne tehnologije". Švedska 
zakonodaja je glede dostopa do arhivskega gradiva 
zelo popolna in razdelana. Dostop ni mogoč samo do 
gradiva na papirju, temveč tudi do podatkovnih baz, 
vendar na tem področju zadeva še ni zakonsko rešena, 
Tora K. Bikson je predstavila sklepe svoje študije, v 
kateri je raziskala organizacije v okviru Združenih na- 
rodov in njihovo rokovanje z. elektronskimi doku- 
menti, stanje razpoložljive tehnologije in nadaljnje 
strategije. Namen študije je bil ugotovili, koliko 
strojno berljivih informacij je danes še dostopnih 
uporabnikom (notranjim in zunanjim). Sam prispevek 
je na eni strani pokazal njeno zelo dobro poznavanje 
novih informacijskih tehnologij in managcmenla digi- 
talnih informacij, na drugi pa zelo pomanjkljivo po- 
znavanje arhivske stroke in postopkov dela. Tudi ta 
primer je potrdil, da arhivisti veliko lažje razumemo 
nove informacijske tehnologije, kakor informatiki 
bistvo arhivske stroke. Zadnji prispevek prve delovne 
seje je bil osredotočen na tehnološke izzive in zago- 
tavljanje dostopa do informacij v javnih in privatnih 
arhivih s posebnim ozi rom na Malezijo. 

Splošna ugotovitev vseh avtorjev je bila, da se 
moramo arhivisti prilagoditi novim informacijskim 
tehnologijam, vendar si ob tem moramo zastavili 
vprašanje, kaj je prioriteta ter kakšne so naše polrehc 
in možnosti. Gre predvsem za mentalno prilagoditev. 
Arhivisti pravzaprav nimamo druge izhire, saj znanost 
od nas zahteva, da se prilagodimo novim informa- 
cijskim tehnologijam, Pomembna ugotovitev je, da se 
narava dokumentov ne spreminja, da je že stoletja 
enaka, Spreminja pa se njihova oblika, zato bi bilo 
nujno sprejeti skupen koncept. Vendar je treha 
razlikovati koncept od tehnologije. Vsekakor ne bi 
bilo slabo, če bi svet postal bolj "švedski". To, kar 
pozna švedska zakonodaja že dolga desetletja, bi 
moral poznati tudi preostali del sveta - se pravi - 
pravico dostopa do informacij za vsakogar in vsepov- 
sod. 

Druga plenarna seja je bila posvečena praktičnemu 
prikazu dostopa do informacij, tudi elektronskih, v 
različnih delih sveta, Jean Pierre Wallot, profesor •• 
Univerzi v Ottawi, je predstavil generalni vidik. Pou- 
daril je, da moramo arhivisti zavzeti produktiven 
pristop do problema, in postavil zanimivo trditev; 
"pristop = varovanje in varovanje = pristop", I var 
Fonnes iz. Nacionalnega arhiva Norveške je v svojem 
prispevku želel prikazati arhivsko prakso in izkušnje 
pri uporabi modernih informacijskih tehnologij za 
zagotavljanje dostopa do informacij, referat pa je 
temeljil na norveških izkušnjah in praksi. Tako ¡c v 
uvodu predstavil relevantne tipe dokumentov. Deli jih 
na pisarniške dokumente in podatkovne baze. Pisar- 
niški dokumenti se nadalje delijo v navadne in kom- 
pleksne, podatkovne baze pa v specializirane pisar- 
niške sisteme in registre v obliki podatkovnih baz, 
Nadalje je predstavil možnosti zagotovitve dostopa 1er 
strategije in izkušnje. Podrobno je bil predstavljen tudi 
NOARK - norveški arhivski standard, ki ga je na- 
cionalni arhiv razvil leta 1984, konec letošnjega leta 
pa bo izšla četrta dopolnjena izdaja. Gre za standard, 
ki ga uporabljata celotna državna uprava in lokalna 
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samouprava. Vendar slanciarci ne pokriva vseh vrst 
elektronskih podatkovnih baz. zal o se uporabljajo tudi 
drugi standardi in navodila. Ishabcl Harns iz Nacio- 
nalnega arhiva Škotske je uclclcžcneein predstavila 
njihov projekt, imenovan SCAN {.Scottish Archival 
Network). Ein ai nštiri deset škotskih arhivov seje v tem 
projektu v obdobju treh let povezalo v enotno arhiv- 
sko podatkovno bazo •/. avtomatiziranim katalogom. 
Projekt obega tri etape: I. oblikovanje SCAN - avto- 
matiziranega kataloga vseh arhivov na Škotskem, pri 
tem bodo kot osnovo uporabili ISAD(g); 2. avto- 
matizacija registra testamentov od 15, stoletja dalje - 
gre /.a pomembno in zelo frekventirano arhivsko 
gradivo, ki ga bodo digitalizirali v sodelovanju z 
Genealogical Society of Utah. Uporabniki, lo so 
predvsem genealogi, bodo morali za uporabo tega 
gradiva plačati; 3. razvoj obstoječega elektronskega 
kataložnega sistema. V Škotskem nacionalnem arhivu 
so trdno prepričani, da nove tehnologije zagotavljajo 
hitrejši in boljši dostop do arhivskega gradiva, zato so 
se odločili izrabiti svoje prednosti. Stanje arhivske 
prakse v mestnem arhivu Gent, predstavila nam ga je 
Leen Charles, se pravzaprav ne razlikuje dosti od 
splošnega stanja. V Belgiji predstavljajo elektronsko 
gradivo in avtomatizacija v arhivih še dokaj veliko 
neznanko, čeprav se tudi na tem področju kaže pove- 
čano zanimanje. Predvsem pa ni povezave med admi- 
nistracijo in arhivi, razen pred prevzemom arhivskega 
gradiva. Za uporabo ni sodobnih informativnih 
pomagal, predaj ni zapisniki so pomanjkljivi ali pa jih 
sploh ni. Zato je arhiv pokazal željo po večji vple- 
tenosti v samo administracijo. V ta namen so v arhivu 
razvili arhivsko aplikacijo, imenovano "Dulie Grief", 
kmalu je postala uporabna tudi v administraciji, ter se 
lotili kontinuiranega izobraževanja delavcev z doku- 
mentarnim gradivom v administraciji. Ukrepi, ki jih je 
avtorica predstavila zbranemu občinstvu, so bistveno 
izboljšali stanje. 

Razvoju arhivske politike in strategij pa je bila 
posvečena tretja plenarna seja. Uvodna referata sta 
prispevala John McDonald, predsednik komiteja za 
elektronske in druge tekoče dokumente (ICA/CER), in 
Peter Horsman, predsednik komisije ZìI informacijske 
tehnologije (1CA/C1T). John McDonald je v svojem 
referatu predstavil nekaj predlogov, ki se nanašajo na 
strategije dostopa do dokumentov, ki so zadnji čas v 
vedno večjem številu kreirani v elektronskih oblikah, 
ter vključevanje MAS in komiteja v reševanje pro- 
blematike elektronskih zapisov. To vključevanje je 
temeljnega pomena za razumevanje sedanjega stanja 
in predlaganih strateških predlogov. Peter Horsman pa 
nas je v svojem referatu postavil pred zanimivo vpra- 
šanje: "uporabnik ali obiskovalec?" Udeležencem 
kongresa je na izjemno slikovit način predstavil pa- 
radoksalen položaj, s katerim nas arhiviste soočajo 
moderne informacijske tehnologije: ali izrabiti dane 
možnosti ali pa izgubiti kulturno dediščino? V svojem 
prispevku seje avtor osredotočil predvsem na uporabo 
modernih informacijskih tehnologij za arhivsko popi- 
sovanje. Pomembne ugotovitve, ki jih je predstavil v 
svojem referatu, so, da je dokument dokument, dokler 
obstaja, ne glede na to, ali ima arhivsko vrednost ali 

ne, in da bo v prihodnje treba informacije predstaviti 
na drugačen način, ne s klasičnimi informativnimi 
pomagali, temveč bo treba izpostaviti kontekst, vse- 
bino in strukturo dokumenta. V sklepu svojega pri- 
spevka navaja: "Če arhivisti svojih delovnih procesov 
ne bomo znali ali hoteli prilagoditi pričakovanjem 
informacijske družbe, bodo prihodnji obiskovalci na- 
ših domačih strani ostali izložbeni kupci in ne po- 
trošniki. Arhivisti bomo v (cm primeru v nevarnosti, 
da posnemamo nizozemskega arhivista iz prvih de- 
setletij tega stoletja, ki je rekel; "Tako veliko vem, 
toda nihče me ničesar ne vpraša." John W. Carlin je 
opozoril, da je strateško načrtovanje pomembno za 
vse arhivske ustanove - tako za nacionalne, kot tudi za 
regionalne ali lokalne arhive. Arhivisti bi morali bolj 
poudarjati rokovanje z dokumentarnim gradivom pri 
ustvarjalcih samih. Treba bi bilo postaviti učinkovit 
nadzor v procesu vse od nastanka dokumenta do 
njegove končne predaje v arhiv. Prav tako je treba 
poskrbeti za lahek dostop do arhivskega gradiva, to pa 
nam med drugim omogoča tudi internet. 

Tretji delovni seji so sledile delavnice (works- 
hops). Potekale so po geografski razdelitvi. Tematika 
je bila seveda tudi tukaj tesno povezana z novimi 
informacijskimi tehnologijami in možnostjo dostopa 
do informacij. Sklepi delavnic so bili: 

1. DRŽAVE EVROPE in SEVERNE AMERIKE 
- Arhivisti morajo razširiti svojo dejavnost na 

celoten življenjski cikel dokumenta. S tem bomo za- 
gotovili njihovo uporabnost in jih ludi ohranili za 
dolgo dobo (longterm preservation). Treba pa je 
ohranili strukturo dokumenta in princip provenience. 
Morali bi razviti dober sistem hranjenja dokumentov, 
pri tem mislimo predvsem na sodelovanje z admi- 
nistracijo. Arhivi bi morali nase prevzeti nalogo sve- 
tovalne službe. Priporočljivo bi bilo, da MAS sestavi 
katalog različnih strategij. 

- V konjunkciji z drugimi strokami je treba pro- 
movirati dostop do arhivskega gradiva. Pri lem bi 
pomemben dejavnik predstavljala Evropska arhivska 
mreža (EUAN - European Archival Network). Treba 
bi bilo razvili nove metode predstavitve dokumentov 
na ¡nternetu, pri tem pa se moramo zavedali, da je 
vsebina brez konteksta lahko zelo nevarna (kontekst - 
struktura - provenicnea). Morali bi izdelati konkretna 
priporočila. 

- Plačilo storitev je lahko tudi merilo za kakovost. 

2. AFRIKA IN ARABSKE DRŽAVE 
- Bolj kot uvesti uporabo novih informacijskih 

tehnologij bi bilo treba ugotovili stanje v posameznih 
arhivih in šele nato pristopili k izdelavi strategij. V 
prvi fazi bi bilo treba izvesli izobraževanje, šele nato 
pa uvesti nove informacijske tehnologije. To bi morali 
storiti postopoma, vendar bi za to potrebovali tudi 
politično in finančno ozadje. MAS bi moral storiti več 
pri razvoju stroke v teh državah. 

3. DRŽAVE AZIJE IN OCEANIJE 
- V obdobju, v katerem živimo, je potrebna odprta 

administracija. Nujno bo razviti nove strategije ter nov 



LIO O delu arhivov in zborovanjih ARHIV] XXI 1998 

dostop do arhivskega gradiva in informacij. Tudi pri 
elektronskih dokumenih morajo arhivisti imeli 
osrednjo vlogo v celotnem življenjskem ciklu le-teh, 
zato je treba razviti sodelovanje z administracijo, in- 
formatiki in uporabniki. 

- Izobraževanje je vitalnega pomena. Arhivisti bi 
morali poskrbeti za izobraževanje na področju mo- 
dernih informacijskih tehnologij in ne bi smeli hiti več 
odvisni od strokovnjakov - informati kov. Šolanje bi 
moralo potekati znotraj arhivskih ustanov. 

- Pomembno je tudi mednarodno sodelovanje. 
Razlike med državami ne bi smele biti tako velike. Za 
to bi moral biti zadolžen predvsem MAS. 

4. DRŽAVE LATINSKU AMERIKE 
- Žgoč problem, ki se vedno znova pojavlja na tem 

prostoru, je življenjska doba dokumentov. Arhivisti v 
teh državah bi morali imeti večji stik z, administracijo. 

- Vsekakor obstaja potreha po uvajanju novih 
informacijskih tehnologij, vendar bi bilo treba po- 
stopke standardizirati. ISAD(g) naj bi v prihodnje 
postal temelj za uvajanje novih informacijskih teh- 
nologij, na podlagi lc-lega bi vsi uvajali kompatibilne 
sisteme. 

- Izobraževanje na vseh področjih je za arhiviste 
temeljnega pomena, zato je treba poskrbeli za 
kontinuiteto na tem področju. 

Tema četrte delovne seje je bilo izobraževanje in 
nove informacijske tehnologije. V diskusiji so sode- 
lovali Sarah •••••• - Velika Britanija. Comfort Ukwu 
- Nigerija, Chakar Ghariani - Tunizija. Patricia Galc- 
ana - Mehika in Shcn Liliua - Kitajska. Skupna ugo- 
tovitev vseh razpravljal cev je bila, daje izobraževanje 
vitalnega pomena pri delu arhivistov. saj Ic-ti morajo 
skrbeti za dopolnilno izobraževanje na vseh področjih. 
Tako bi morali vsi arhivisti dobiti temeljna znanja s 
področja novih informacijskih tehnologij, da bi se 
lahko uspešno spopadli z novimi oblikami doku- 
mentov. Med arhivisti pa bi morali najti nekoga, ki bi 
osvojil še posebna dodatna znanja. Oseba z dodatnim 
znanjem bi lahko skrbela za IT-sisleme v arhivskih 
ustanovah. Za zahtevnejša opravila se morajo arhivisti 
vsekakor povezovati s strokovnjaki s področja novih 
informacijskih tehnologij - informatiki. Tukaj je zopet 
prišla v ospredje ugotovitev, da je arhiviste veliko 
lažje izobrazili na področju novih informacijskih teh- 
nologij kol obratno. 

Zadnji dan kongresa je peta plenarna seja obrav- 
navala nekatera različna aktualna vprašanja in pred- 
stavitve. Gary Peterson nam je predstavil relevantno 
zakonodajo o avtorskih pravicah, ki postaja pri našem 
vsakodnevnem delu zelo pomemben dejavnik. Chri- 
stine Arden je predstavila ARMA International (Asso- 
cciaiion of Record Managers and Administrators). 
Organizacija ima danes približno 10.200 članov, 
predvsem v Severni Ameriki in v 39 drugih državah. 
Organizacijska struktura je podohna strukturi MAS, 
člani pa so arhivisti, knjižničarji in administrativni 
delavci. IRMT (International Record Management 
Trust) je predstavila direktorica sklada Anne Thur- 
ston. Sklad je bil ustanovljen leta 1989 in se ukvarja z 
organizacijo izobraževanja.  Sklad  dela na  podlagi 

projektov, ki jih financirajo države, v katerih se pro- 
jekti izvajajo. Pri svojem delu ponujajo 14 različnih 
izobraževalnih modulov, ki jih lahko uporabljajo na 
različne načine. Kot zadnja v vrsti predstavitev je hila 
predstavitev I FLA (International Federation of Li- 
brary Associations). Predstavila jo je njena pred- 
sednica Christine Deschamps. Gre za organizacijo, ki 
je bila ustanovljena leta 1927. Organizacija je razvila 
izjemno tesno sodelovanje z MAS. Obe organizaciji 
skupaj z ICO M (International Council of Museums) in 
ICOMOS (International Council of Monuments and 
Sites) sestavljata Mednarodni komite Modri Ščil 
(1CBS - International Con mi ilice of Blue Shield), 
katerega naloga je zbiranje informacij in pomoč pri 
odpravljanju vseh vrst nesreč ter organizacija izobra- 
ževalnih seminarjev s lega področja. 

Zflenka Stmlič-Rujh 

IV. mednarodna arhivska konferenca 
"Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" in 
podpis Sporazuma o sodelovanju med 
Generalno direkcijo državnih arhivov 
Republike Poljske in Arhivom Republike 
Slovenije 

Generalna direkcija državnih arhivov Republike 
Poljske je v Madralinu pri Varšavi v dneh od 8. do 11, 
oktobra 1998 organizirala že četrto mednarodno ar- 
hivsko konferenco srednje- in vzhodnoevropskih 
držav. Tokratna tema je bila: Zasebni arhivi in ar- 
hivsko gradivo v deželah srednje in vzhodne Evrope. 

Udeležba je hila precej manjša kot na tretji kon- 
ferenci v Golavvicah (od 22. do 25. oklobra 1997), ki 
je hila posvečena vprašanjem skupne arhivske 
dediščine držav in narodov srednje in vzhodne Evrope 
(glej poročilo V. Kološa v Obvestilih Arhiva Re- 
publike Slovenije, letnik 13, št. 4, december 1997, str. 
11-17). Zal v Madralinu ni bilo arhivislov ravno iz 
tistih držav, ki hranijo največji del le skupne dediščine 
(Avsirija, Madžarska. Švedska, Turčija), ali paje bilo 
njhovo zastopstvo le simbolično (Nemčija. Rusija). To 
lahko pomeni, da je projekt izdelave priročnika o 
skupni arhivski dediščini srednje- in vzhodno- 
evropskih držav zapisan v sklepni resoluciji golawiske 
konference, v resni nevarnosti. Kot je prvi dan IV, 
konference poročal dr. Wladyslaw Slepniak, namest- 
nik generalnega direktorja državnih arhivov Repub- 
like Poljske, vodja mednarodne delovne skupine za 
pripravo strokovnih izhodišč za idelavo priročnika 
(skupino sestavljajo arhivi si i iz. Poljske. Rusije in 
Slovenije), je na vprašalnik, ki so ga v zvezi s lem 
projektom sestavili ruski arhivisti, odgovorila le 
polovica držav podpisnic resolucije. Med njimi je bila 
od držav, ki hranijo pomembno arhivsko gradivo za 
več držav srednje oziroma vzhodne Evrope, le Šved- 
ska; Rusija pa je zagotovila, da od projekla ne odsiopa 
in da bo odgovore na vprašalnik poslala pozneje. 
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Poljski arhivisti bodo pripravili analizo odgovorov in 
jo razposlali v sein udeleženk ani konference v Go- 
la witah. 

Kon •••• ••• v M a (Ira li nu so se udeležili arhivisti (z. 
izjemo organizatorjev Poljakov večinoma le po eden 
ali dva) i/. Poljske. Estonije, Latvije. Litve. Belorusijc, 
Rusije. Ukrajine, Češke republike. Slovaške, Bol- 
garije, Jugoslavije, Hrvaške. Slovenije. Italije in Nem- 
čije, navzoči pa so bili tudi predstavniki Kitajske, ki 
sicer ne sodi na to regionalno konferenco. Organi- 
zatorji so Kitajce povabili zato. ker je Kitajec Wang 
predsednik Mednarodnega arhivskega sveta, ki naj bi 
sofinanciral prihodnje mednarodne konference te 
regije. 

Približno 20 referatov je bilo razdeljenih na tri 
podici i ic. V najobsežnejši so arhivisti predstavili prav- 
ni status zasebnih arhivov in arhivskega gradiva v 
posameznih državah, kot je (ali pa Šele bo) določen z 
zakonodajo, in odnose javnih (državnih) arhivskih 
institucij do varovanja in nadzorovanja lega gradiva. 
Večina srednje- in vzhodnoevropskih držav še ni 
sprejela nove arhivske zakonodaje, ki bi urejala var- 
stvo zasebnega arhivskega gradiva drugače od varstva 
javnega (državnega) arhivskega gradiva, v skladu s 
spoštovanjem pravic, izhajajočih iz. zasebne lasi nine. 
Pač pa se nova zakonodaja v ich državah pripravlja. 
Zalo je največ zanimanja požel referai Irme Paole 
Tašci ni. Pravni sla tu s zasebnih arhivov v Italiji. V 
njem je gospa Tosti ni razložila, kako ureja vaisi v o in 
nadzor nad zasebnimi arhivi italijanski arhivski zakon, 
pa tudi. kako se le-ta izvaja v praksi, saj je bil sprejet 
že leta 1963. I?, diskusije je bilo mogoče sklepali, da 
bo italijanski arhivski zakon glede teh vprašanj poslal 
vzorec za nove zakone več srednje- in vzhodno- 
evropskih držav (podpredsednik nemškega Zveznega 
arhiva Wolf Buch m an •. ki je imel prijavljen referat o 
odnosih med državnimi in nedržavnimi arhivi v Nem- 
čiji, je zaradi bolezni odpovedal udeležbo). Slovenija 
je ena listih tranzicijskih držav, ki je že sprejela nov. 
"evropski" arhivski zakon. Vladimir KoloŠa, ki je na 
konferenci predstavil, kako Ic-ia ureja področje var- 
stva zasebnega arhivskega gradiva, je ugotovil, da se 
njegove določbe v veliki meri ujemajo z, italijanskimi. 
To so opazili tudi nekateri drugi udeleženci konfe- 
rence. 

Pel referatov je bilo uvrščenih v drugo podlemo: 
Zasebno arhivsko gradivo kot del nacionalnega arhiv- 
skega fonda (nacionalne arhivske dediščine) - pravne 
osnove prednje nedržavnega arhivskega gradiva v 
državne arhive. Predstavniki Poljske. Ukrajine in Slo- 
vaške so med ustvarjalci zasebnega arhivskega gra- 
diva, ki zaradi svojega pomena brez, dvoma sodi v 
nacionalno arhivsko dediščino, poudarili zlasti verske 
skupnosti. Referentka iz. Italije je poudarila pomen 
arhivov velikih mednarodnih gospodarskih družb, ki 
so sicer večinoma v zasebnih rokah, a so lahko v 
primerih, ko dve državi ni mala političnih oziroma di- 
plomatskih stikov, imata pa gospodarske, edini vir za 
raziskovanje meddržavnih in mednarodnih odnosov. 
Drugi poljski referent pa je opozoril na problem 
varstva arhivskega gradiva likvidiranih podjetij, za 
katerega lahko poskrbi Ic država. 

Delitev referatov na obe podlem i pravzaprav ni 
imela pravega smisla, saj so vsi temeljili na pravni 
oziroma zakonski ureditvi varstva zasebnega arhiv- 
skega gradiva, le malo pa je bilo mogoče povedati o 
dosedanjih izkušnjah pri reševanju problemov, ki 
naslajajo (ali pa bodo šele nastali) v praksi. 

Bistvo vsebine vseh referatov je mogoče strnili v 
nekaj Slavkih: Zasebno arhivsko gradivo je sestavni 
del nacionalne arhivske dediščine oziroma nacional- 
nega arhivskega fonda. (Zadnji izraz uporabljajo v 
državah naslednicah nekdanje Sovjetske zveze in 
izhaja iz nekdanjega pojma državni arhivski fond, ki 
je zajemal vse arhivsko gradivo, ne glede na njegov 
izvor in mesto hranjenja. Pozneje so la pojem trans- 
formirali v nacionalni arhivski fond, ki obsega tako 
državni arhivski fond kol "nedržavno" arhivsko gra- 
divi).) Država mora poskrbeli za v arsivo in dostopnost 
za znanstveno raziskovanje vsega, tako javnega 
oziroma državnega kot zasehnega arhivskega gradiva. 
Varstvo zasebnega arhivskega gradiva mora temeljiti 
na drugih izhodiščih kol v arsivo državnega. Zasebno 
arhivsko gradivo ludi po prevzemu v državni arhiv 
o sla ne v zasebni la si i. Prevzemanje in uporabo je treba 
urejati s pogodbami med državnimi arhivi in lastniki 
zasebnega arhivskega gradiva. IMavni arhiv lahko 
prevzame zasebno arhivsko gradivo kol depozit, lahko 
pa ga tudi kupi ali dobi v dar (v ich dveh primerih 
poslane arhiv ludi lastnik). 

Poleg obeh že navedenih je hila še Irci ja podle ma: 
Osebni arhivski fondi in zbirke kol vir za raziskovanje 
zgodovine srednje in vzhodne Evrope. Kot pove ž.c 
naziv pod teme, so referenti (iz. Poljske, Ukrajine, Hr- 
vaške in Rusije) govorili o pomenu arhivov tistih oseb 
in zlasii plemiški h rodbin, ki so s svojo dejavnostjo 
presegle okvire posameznih (današnjih) držav. 

Vsi referati bodo objavljeni v angleščini ali ruščini 
(z. ohsežnimi povzel ki v riiščini ali angleščini) v 
posebnem zborniku, ki ga bo izdala Generalna direk- 
cija državnih arhivov Republike Poljske v Iciu 1999. 

V sklepno resolucijo so udeleženci IV, mednarod- 
ne konference v M ad ral inu zapisali ugotovitev, da 
zakonodaja posameznih držav srednje in vzhodne 
Evrope omogoča večji ali manjši vpliv državnih ar- 
hivskih služb na varstvo in dostopnost zasebnega 
arhivskega gradiva. Razlike so posledica prakse v 
preteklosti. Brez dvoma pa ti arhivi sestavljajo po- 
memben del nacionalne arhivske dediščine, zato 
morajo tudi zanje veljali osnovna strokovna načela 
glede zagotavljanja varstva in dostopnosti za znan- 
stveno raziskovanje. 

Med konferenco je bil podpisan ludi Sporazum o 
sodelovanju med Generalno direkcijo državnih arhi- 
vov Republike Poljske in Arhivom Republike Slo- 
venije (zadnji je podobne sporazume doslej že sklenil 
z ustreznimi partnerji na Hrvaškem, Češkem, v 
Avstriji. Makedoniji in Rusiji). Sporazum omogoča 
slovenskim raziskovalcem prost dostop do arhivskega 
gradiva in pripomočkov za njegovo uporabo v polj- 
skih državnih arhivih in poljskim v Arhivu Republike 
Slovenije. Predvideva izmenjavo strokovnih publika- 
cij (tudi listih, ki so izšle v preteklosti), izmenjavo 
kopij mikrofilmov arhivskega gradiva, pomembnega 
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za zgodovino ene ali druge stranke sporazuma, vza- 
jemno brezplačno izmenjavo arhivislov (10 dni na 
leto) 1er sodelovanje na drugih področjih arhivskih in 
zgodovinskih raziskav, tako na primer pri pripravi 
vodnikov po arhivskem gradivu v slovenskih in polj- 
skih arhivih, pomembnem za raziskovanje zgodovine 
druge stranke sporazuma, skupnih arhivskih razstav in 
objav virov. Sporazum je sklenjen za pet let, njegova 
veljavnost pa se samodejno podaljša, če ga nobena 
stranka pismeno ne odpove tri mesece pred iztekom. 

Vladimir KoloXa 

Seminar o varovanju in hrambi arhivskega 
gradiva, Open Society Archives, 
Budimpešta, julij 1998 

CEU - Central European University v Budimpešti 
je ena od treh univerz (drugi dve sta v Varšavi in 
Moskvi), ki so namenjene podiplomskemu izobra- 
ževanju za Srednjo in Vzhodno Evropo. Ustanovil jo 
je g. Georg Soros, znani madžarski filantropist, ki je 
ustanovil tudi Open Society Archives (OSA), Arhiv 
odprte družbe. Letos je na CEU poučevalo več kol 60 
priznanih evropskih in ameriških profesorjev, udele- 
žencev paje bilo 660. 

Univerza je letos obsegala štirinajst aktualnih tem 
s področja ekonomije, prava, politike, filozofije, zgo- 
dovine, političnih znanosti, mednarodnih odnosov, 
sociologije itd. 

Udeležila sem se seminarja v Budimpešti, ki je 
potekal na Central European University, pod spon- 
zorstvom Arhiva odprte družbe. 

Seminarje potekal od 6. 7. do 17. 7. 1998 na temo 
Management za varovanje in hrambo arhivskega gra- 
diva. 

Udeležencev je bilo 31; prihajali smo iz nekdanje 
Jugoslavije, Ukrajine, Belorusijc, Baltika, Velike Bri- 
tanije. Poljske, iz balkanskih držav, Mongolije, Arme- 
nije, Izraela, Kazahstana itd. 

Letos je seminar potekal ž.e tretje leto zapored. 
Vodila gaje ga. Trudy Huskamp Peterson, direktorica 
Open Society Archives od leta 1995. 

Po uvodnem nagovoru nas je seznanila z angleško 
arhivsko terminologijo, ta je bila podlaga za sodelo- 
vanje pri poznejših temah in diskusijah. 

Prvi dan so nas seznanili tudi z vsebino njihove 
zelo obsežne knjižnice (v angleškem jeziku), računal- 
niškega laboratorija, z več kot 22 računalniki ter z 
njihovim arhivom, ki nastaja vzporedno z delovanjem 
univerze. 

Prva tema je bila, kako izdelati Plan o hrambi in 
zaščiti arhivskega gradiva. Predavanje sta vodili Helen 
Ford, direktorica konservatorskega oddelka, Publie 
Record Office, VB in Maida Locschcr, direktorica 
Narodnega arhiva in administrativnega gradiva, ZDA, 
Washington. 

Najpomembnejši elementi za zaščito arhivskega 

gradiva, o tem smo govorili skozi ves seminar, so bili: 
vzpodbujati zavest o hrambi in zaščiti, trening osebja 
o vseh navedenih temah, varovanje in vzdrževanje 
gradiva ter stavb, skladišča, nadzori proti nesrečam, 
zaščita pred insekti, splošna varnost - tudi okolja, 
pravilno rokovanje z objekti, kopiranje in preobli- 
kovanje, popisovanje in katalogiziranje, bili vedno 
pripravljeni tudi na tveganje in restavriranjc. O vseh 
lemah smo se temeljito pogovorili, jih analizirali, 
izmenjali izkušnje, mnenja - to so teme, na katere ne 
smemo pozabiti. Po dveh dneh razmišljanj in pogo- 
vorov smo na koncu dobili vpogled, kaj zaobsega plan 
o varovanju in hrambi arhivskega gradiva. Vse nave- 
dene teme se vključujejo v management o zaščiti in 
varovanju arhivskega gradiva, ki lahko vpliva na širšo 
javnost in jo ozavešča. S tem jim poveča pomemb- 
nost. 

Ogledali smo si novo zgrajeni Narodni arhiv 
Madžarske, zgrajen decembra 1996. Stavba je vsa 
klimatizirana in ponuja idealne razmere za hrambo. 
Stavba ima dobro opremljena skladišča, čitalnico, 
knjižnico, prostore za dovoz, prostore za sprejem 
gradiva in večnamensko dvorano na vrhu stavbe. Pre- 
davanje po ogledu arhiva je vodila Gabriella Albrccht- 
Kunszcri, direktorica Narodnega arhiva Madžarske. 
Pripovedovala nam je, kako so selili in shranili vse 
gradivo, ki so ga prinesli v skladišča v arhivu. Pou- 
darila je pomembne vidike: kdo je selil gradivo, na kaj 
so morali biti pozorni pri selitvi in hrambi, kako so 
rokovali z gradivom, kam in kako so ga shranili ter s 
kakšnimi pripomočki so vozili in nosili objekte 
različnih velikosti. Delo takrat še ni bilo končano. 

Načrt o preventivi in nadzoru proti nesrečam je 
tema, ki jo je vodila Margaret Crockett, pomočnica 
direktorja Open Society Archives. Namen njenega 
predavanja je hilo pokazati pravo razumevanje po- 
membnosti preventive, nadzor in organiziranosti 
osebja, le-to naj se kar najhitreje odzove na katastrofo. 
Vnaprej pripravljen načrt za reševanje gradiva je 
lahko zelo učinkovit in prepreči marsikatero nadaljnjo 
poškodbo ali škodo na gradivu in objektih. Nesreče, ki 
se lahko zgodijo, so: poplave, požari, potresi, kraje, 
vojne, izbruhi vulkanov. Zgodijo pa se lahko tudi 
druge nesreče, ki nastanejo zaradi nepravilnega člo- 
vekovega ravnanja ali napake na opremi. Ogledali 
smo si tudi videoposnetek o tem, kako naj bi potekala 
organiziranost osebja v vseh stopnjah reševanja gra- 
diva po poplavi. 

Drugi teden smo govorili o zaščiti vseh treh no- 
silcev pisne dediščine. To so: papir, avdiovizualni in 
elektronski nosilci. 

O zaščiti papirja je govorila Beatrix Kastaly, Mad- 
žarska narodna knjižnica. V svoje predavanje je 
vključila tudi zgodovino nastanka papirja in njegovo 
sestavo. Govorila je o tem, kateri so vzroki za po- 
škodbe na papirju, kako jih preprečimo ali zaščitimo, 
kaj je mogoče popraviti, restavrirali in kako je treba 
pravilno hraniti papir. Opisala je, kako okolje vpliva 
na papir, ter predstavila pravila rokovanja in uporabe; 
le-ta morajo poznati in upoštevati vsi uporabniki 
gradiva v arhivih. 

Martina Werth-Muhl nas je seznanila z avdio- 
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vizualnimi materiali: filmski mi negativi in pozitivi, 
mikrofil m i in drugi magnetni trakovi. Govorila je • 
tem, katere poškodbe lahko nastanejo na lil mu. kako 
zaščititi in hraniti vse te materiale. Pogovarjali smo se 
tudi, kako se naredi popis arhiviranega filma in 
kakšna oprema je potrebnu za filmski laboratorij. 

Naney Y. McGovcrn, Electronic Record Manager. 
Open Society Archives, je poudarila pomemben delež 
elektronskih nosilcev informacij za vse ustanove da- 
nes in v prihodnje. Večina elektronskih zapisov pri- 
pada posameznim osebam, ki uporabljajo osebni ra- 
čunalnik. 

Upravljala oziroma uporabniki vseh informacij 
imajo enake standarde in prakso za upravljanje v 
elektronskem svetu. Prilagojeni so enotni elektronski 
bazi podatkov, ki jo potebujc management. 

V sodelovanju z vsakim posameznikom skupaj za- 
obsegajo veliko množico podatkov. Vse baze podat- 
kov morajo biti na voljo in razumljive vsem, tudi 
zunaj ustanov. Hramba podatkov - poudarek preda- 
vanja je bil o tej temi je zelo pomembna zato, ker je 
treba izbrati, katere informacije bodo še uporabne in 
kako dolgo ter katere se lahko zavrže. 

Ob tem se porajajo vprašanja o zaščiti elektronskih 
podatkov ii tem, kako jih dokumentirati in kako bodo 
arhivi v prihodnje shranjevali na primer diskete. Go- 
vorila je tudi o zaščiti podatkov posameznih oseb 
oziroma problema lastništva njihovih podatkov in 
kako njihove informacije zaščititi. 

Četrti dan so vse tri predavateljice imele nekajurno 
diskusijo o vprašanjih, ki smo jih sestavljali prejšnje 
dni. med predavanji in diskusijami. Pogovarjali smo 
se o več različnih področjih, največ o elektronskih 
nosilcih informacij. 

Tema. ki se nanaša na drugo leto, ima v originalu 
naslov Archival Automation. 

Zadnji ihm smo poslušali, kakšne naloge ima 
llvropska komisija za zaščito in varovanje in kako jih 
opravlja. Nato je sledil še sklepni nagovor voditeljice 
Trudy Huskamp Peterson. 

/jicijii Planine 

Izobraževanje na marburški arhivski šoli. 
1.-3. julij 1998 

V okviru izobraževalnih tečajev, ki jih vsako leto 
organizira Arhivska šola v Marburgu, sem se od l. 7. 
do 3. 7. 1998 udeležila tečaja Načela valorizacije in 
urejanje arhivskega gradiva. Tečaj je pripravil in vodil 
direktor Državnega arhiva v Stuttgarts dr. Robert 
Kretzschmar, 

Po pozdravnem nagovoru direktorja marburške 
arhivske šole dr. Rainerja Pol ley a smo posamezni 
udeleženci tečaja predstavili svoje delo v domačih 
arhivih in naša pričakovanja od tečaja. Poleg enajstih 
udeležencev iz Nemčije smo se izobraževanja ude- 
ležili še trije Švicarji in Slovenka. 

Program tečaja si je dr. Kretzschmar zamislil v 
smislu povezovanja teorije in prakse. Prvi dan nas je 
najprej seznanil z načeli, kriteriji in cilji valorizacije, 
strokovno literaturo (nemško) in avtorji, ki se ukvar- 
jajo s tem vprašanjem, 1er pripomočki pri odbiranju 
arhivskega gradiva. Na začetku je bila predstavitev 
različnih teorij o valorizaciji dokumentarnega gradiva, 
pogovori o tem, katerim ciljem sledi, kakšen je njen 
namen in pomen za kulturno dediščino, kakšne so 
posledice preveč in premalo ohranjenega arhivskega 
gradiva. 

Za nemško območje je bil bistvenega pomena 
članek Hansa Boonisa iz leta 1972,l ki je postavil za 
izhodišče valorizacije zbiranje virov za potrebe zgo- 
dovinopisja na podlagi vsebine dokumentov, v katerih 
so zajeta vsa področja in interesi javnega življenja. 
Temu seje leta 1990 zoperstavil Bodo Uhi2 s trditvijo, 
da je treba dokumentirati dejavnost različnih vsako- 
kratnih ustvarjalcev dokumentarnega gradiva in ne le 
skušati vnaprej povzdigovati določena dejstva, do- 
godke in dosežke. Tudi Wolfram Werner3 pravi, da 
mora arhiv dokumentirati bistvene naloge in organi- 
zacijo ustvarjalcev in da ima perspektivo le iz prin- 
cipa. Temeljno izhodišče za praktično delo nanj je bila 
Schcllcnbcrgova teorija o valorizaciji modernega 
gradiva,4 ki deli dokumentarno gradivo glede na nje- 
govo primarno in sekundarno vrednost. Primarno 
vrednost ima dokumentarno gradivo, ki ima operativni 
pomen za ustvarjalec gradiva. Sekundarno vrednost 
ima gradivo, ki ima pomen za znanost in kulturo. Ta 
ima lahko dokazno (podatki o instituciji, njeni orga- 
nizaciji, dejavnosti) ali informativno vrednost (podatki 
o osebah, objektih, dogodkih). 

Pri praktičnem delu smo morah na konkretnem 
primeru na podlagi klasifikacijskega načrta določiti 
arhivsko gradivo ter na podlagi načel in kriterijev 
analizirati valorizacijo dokumentarnega gradiva dolo- 
čenega ustvarjalca gradiva. Uporabili smo ta načela in 
kriterije valorizacije: čas nastanka, ugotavljanje pod- 
vajanja gradiva, vertikalen in horizontalen pretres 
ustvarjalcev gradiva pri podvajanju, vsehina, dolo- 
čanje dokazne in informativne vrednosti gradiva, 
potrebe zgodovinopisja in znanosti, pomen ustvarjalca 
gradiva, stopnja ohranjenosti. 

Naslednji dan nas je gostja, gospa Ingrid Groh- 
mann, vodja saškega državnega arhiva v Leipzigu, 
seznanila s postopki valorizacije v nekdanji vzhodni 
Nemčiji. V tej državi je bila valorizacija zelo pod- 
rejena marksistični ideologiji in politiki. 

Pripomočke za valorizacijo so delili na tri skupine: 

Hans Booms, GcsscllschaflNordnung und Übcrticfcrungs- 
bildung. Zur Prnhlciiialik archivarischcr Quellcnbcwcrtung, 
Avhi va tische Zciisihri il f>X. 1972. sir. 3-4(1. 
titulo Uhi, Der Wandet in der archivisehen Bewertungs- 
diskussion, Oer Archivar 43, 199(1, sir. 529-538. 
Wolfram Werner, Quantiläl und Qualität moderner Sachaklcn. 
Erfahrungen aus dem Bundesarchiv, Der Archivar 45, 1992, 
sir. ••-48. 
Theodore R. Schctlcnhcrg, Die Bewertung modernen Ver- 
WiillungsschriltgulN, Uhcrscl/l und herausgegeben von An- 
gelika Mcnnc-ttaril/, Veröffentlichungen der Archi v.schutc 
Marhurg, Nr. 17, Marburg 1990. 
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1. pripomočki za izbor ustvarjalcev dokumen- 
tarnega gradiva, 

2. pripomočki za valorizacijo dokumentov, 
3. pripomočki za valorizacijo po vsebini. 
Med pripomočke za izbor ustvarjalcev dokumen- 

tarnega gradiva sodijo vzorčne liste, ki so bile na- 
rejene samo za nekatera področja (kmetijstvo in 
gozdarstvo, promet, zadeve s področja zdravstva, kul- 
ture in umetnosti) in so dajale pregled nad orga- 
nizacijsko sestavo posameznega področja; okvirna si- 
stematika valorizacije državnih ustvarjalcev dokumen- 
tarnega gradiva, ki je temeljila na vzorčni listi 
posameznega področja inje imela namen prikazali vse 
državne organe, gospodarsko vodene in znanstvene 
smeri in je pomenila podlago za konkretno uvrstitev 
ustvarjalca gradiva v eno od treh vrednostnih kate- 
gorij; in imeniki ustvarjalcev dokumentarnega gra- 
diva, ki so prikazovali vse v prvo vrednostno kate- 
gorijo uvrščene ustvarjalec dokumentarnega gradiva, 
od katerih so državni arhivi odbirali arhivsko gradivo. 

K pripomočkom za valorizacijo dokumentov so 
sodili seznami oziroma liste arhivskega gradiva, liste 
dokumentarnega gradiva posameznega ustvarjalca 
gradiva, liste tipičnih kategorij dokumentarnega gra- 
diva za izločitev oziroma uničenje (negativna lista, od 
vseh pripomočkov najbolj uporabljan pripomoček 
valorizacije) in specifični področni katalogi gradiva za 
uničenje (npr. gradivo pošle). Liste arhivskega gradiva 
so pomenile seznam dokumentov in pregled nad 
dokumentiranimi zgodovinskimi dejstvi, v čemer so 
se povezovale z vsebino dokumentacijskih profilov. 

Kot pripomoček za vsebinsko valorizacijo gradiva 
so uporabljali dokumentacijski profil državnih arhivov 
za obdobje od leta 1945 do 1981 in dokumentacijski 
profil državnih, okrožnih in mestnih arhivov. Prvi je 
namenjen razumevanju gradiva v obdobju socializma 
1945-1981. To so liste zgodovinskih dejstev, dogod- 
kov, procesov, Uporabljali so ga v vseh državnih 
arhivih kot okvirno listo. Iz njega so leta 1982 izpe- 
ljali dokumentacijske profile pri državnih, okrožnih in 
mestnih arhivih, ki so vsebovali notranje naloge, 
priporočila za valorizacijo političnega, ekonomskega 
in družbenega razvoja v obdobju socializma, speci- 
fičnost nekega področja. Povezani so bili s terito- 
rialnim profilom (geografsko-ekonomski opis zgodo- 
vinsko nastale regije). 

Dr. Krctzschmar nas je na kratko seznanil še z 
nemško arhivsko zakonodajo in predvsem s posa- 
meznimi členi, ki opredeljujejo valorizacijo. Dotaknil 
seje tudi problema vrednotenja masovnega sodobnega 
dokumentarnega gradiva. 

Zadnji dan je potekal v smislu predstavitve re- 
zultatov praktičnega dela. 

Vse dni tečaja je potekala živahna diskusija o 
izkušnjah in težavah pri vrednotenju, prevzemanju in 
strokovni obdelavi arhivskega gradiva; nadaljevala se 
je še oba večera na družabnem srečanju v enem od 
marburških lokalov. 

Sii?xiit(i Felici jan -lirami 

Obisk državnega centralnega rudarskega 
arhiva v Banski Štiavnici na Slovaškem, 
7. - 11. september 1998 

V dneh od 7. do II. septembra je v Banski 
Štiavnici v Slovaškem Rudogorju potekal 4. svetovni 
simpozij o kulturni dediščini v rudarstvu, geologiji, 
metalurgiji, rudarskih arhivih, muzejih in knjižnicah. 
Osrednja tema lega srečanja so bile tradicije v ru- 
darskem šolstvu. Slovenijo je zastopalo šesl ude- 
ležencev in ti so na simpoziju sodelovali s tremi 
referati. Ob udeležbi na simpoziju se mi je ponudila 
priložnost, da sem obiskal tudi Državni centralni 
rudarski arhiv (Statny ustredny bansky archiv) v tem 
starem rudarskem mestu. 

Arhiv je bil ustanovljen pred oseminštirideselimi 
leti ter je naj pomembnejša ustanova za varstvo 
arhivskega gradiva s področja rudarstva in sorodnih 
ved na Slovaškem, hrani pa tudi ogromno gradiva iz 
vseh dežel nekdanje Avstro-Ogrskc ter drugih evrop- 
skih in čezmorskih dežel. V arhivskih skladiščih je 
shranjeno več kot 5000 tekočih metrov gradiva, vsako 
leto pa pridobijo okrog 200 t. m. novega gradiva. 
Zaradi zgodovinske povezanosti rudnika srebra, zlata 
in bakra v Banski Štiavnici ter rudnika živega srebra v 
Idriji - v drugi polovici 18. stoletja sta bili namreč 
mesti sedeža pomembnih rudarskih uradov - je v 
šliavniškem rudarskem arhivu shranjeno veliko arhiv- 
skega gradiva, povezanim z idrijskem rudnikom. Z 
ljubeznivim dovoljenjem direktorja arhiva g. Jožefa 
Suro vea in ob pomoči njegove namestnice g. lile ne 
Kaši aro ve mi je bilo omogočeno, da sem lahko dva 
dneva evidentiral arhivsko gradivo, ki zadeva idrijski 
rudnik. 

Rudarski arhiv v Danski Šlinvnici na Slovaškem, 
(na zgibanki) 

Izmed 241 arhivskih fondov v arhivu je najpo- 
membnejši fond Glavnega komomogrolovskega urada 
oziroma Urada višjega komornega grofa (lllavnv 
komomogrofsky urad, Oberst kam mergral en ami) v 
Banski Štiavnici z približno 1000 t. m. gradiva iz ob- 
dobja med letoma (123(5) 1524 in 1918. V njeni so 
shranjeni večinoma vsi pomembnejši dokimienti o 
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idrijskem rudniku, Eden najpomembnejših doku men - 
lov je prepis idrijskega rudarskega reda (Idrianischc 
Pcrkhwerchs Ordnung) iz lela 1580. Ta prepis na 43 
straneh, verjetno iz 18. stoletja, so nam tudi foto- 
kopirali. Nadalje sem evidentiral doku mente, ki so 
shranjeni v gradivu Zapisnikov poročil (Bericht Pro- 
locolle) od leta 1566 do 1743. Tu so zapisi o idrijskih 
rudniških uradnikih (Idrianer Beamte und Offici an- 
ten), v i zi t ae i ¡ski zapisniki (Idrianer Bergwerks Visi- 
tations Comisión, I dri aner Bei« werk s Visitations Re- 
lation), spisi idrijskega rudniškega urada fldrianer 
Verweeser Amt), vse iz 18. stoletja, pa tudi zapisniki 
idrijske rudniške komisije (Idrianischer • erg were k 
Comniision) iz leta 1643. Iz seznamov spisov za leto 
1785 je razvidno, da so ohranjeni zapisi o idrijskih 
ruda rj ili (1 dri aner Bergarbeiter...) in spisi idrijskega 
Višjega rudniškega urada (Idrianer Ober-Bcrg anil 
oziroma Idrianer Berg Ober Ami). 

Arhiv hrani izjemno bogato zbirko (več kol 50.000 
kosov) rudniških in jamskih ••• rtov. kart in skie. V 
inventarjih le zbirke sem zasledil tri jamske karte iz, 
idrijskega rudnika iz lei 1698. 1706 in 1750 (inv. št, 
9964-9966). Ohranjeni pa so ludi zelo lepi načrti rud- 
nika v Banski Štiavnici, ki sta jih narisala graditelj 
klavž Jožef Mrak, tukajšnji praktikant, in Anion .Stein- 
berg, upravitelj idrijskega rudnika v prvi polovici 18. 
stoletja. 

Zaradi zasedenosti arhivske čitalnice in prezapo- 
slenosti odgovornih v arhivu z, organizacijo simpozija 
na žalost nisem mogel pregledali drugega obsežnega 
fonda, pomembnega za našo zgodovino, in sicer fonda 
Rudarske in gozdarske akademije v Banski Štiavnici 
(Banska a lesnieka akademia, Bergakademie) z, gra- 
divom iz let od 1770 do 1919. Akademijo je leta 1762 
ustanovila cesarica Marija Terezija in j • bila prva 
visokošolska ustanova le vrste na svetu. Na njej so se 
šolali Številni rudarski strokovnjaki, ki so po kon- 
čanem Studiju službovali pri idrijskem rudniku, osem 
let pa je na njej poučeval tudi Joannes Antonius 
Scopol i. Gospod Scopoli je v ta kraj prišel iz, Idrije, 
lam je bil namreč med leti 1754 in 1769 prvi rudniški 
zdravnik. 

Obisk v stiavniškem arhivu je bil tudi lepa pri- 
ložnost, da sem tamkajšnjim arhivistom predstavil 
delo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in v naši enoti 
v Idriji ter jih seznanil z jubilejem, ki ga letos pra- 
znujemo ob stoletnici delovanja našega arhiva. Ob tej 
priložnosti smo izmenjali tudi nekaj arhivskih publi- 
kacij. 

Dva ti ne va sta bila vsekakor premalo za natan- 
čnejše popisovanje gradiva, vendar smo uspeli vzpo- 
stavili slike med arhivoma, tako da ni ovir za pri- 
hodnje sodelovanje, 

Prihodnji "Erbe Symposium", kot je uradni naziv 
simpozija, bo leta 2000 v Goldnu, v ameriški zvezni 
državi Colorado, pogovarjali pa sino se tudi o mož- 
nosti, da bi naslednjega, ta bo leta 2002, organizirali v 
Idriji. 

Janez Pire 

Bansku Štiti vnka un Slovaškem, •••••••• iz. lela 
IH59. (s katalogi) 

Simpozij o Petru Pavlu Glavarju, Rim, 7. - 
12. september 1998 

Slovenska teološka akademija v Rimu s pred- 
sednikom prelatom dr. Maksimiljanom Ježem ikom je 
od 8. do ll. septembra 1998 v Papcškcm Slovenskem 
zavodu v Rimu - Slovcniku organizirala simpozij o 
Petru Pavlu Glavarju. Iz Ljubljane so k pripravi 
simpozija največ prispevali tajnik Teološke fakultete v 
Ljubljani dr. Edo Skulj in profesorja na tej fakulteti 
dr. Metod Benedik in tir, Franc Oražem. 

Peter Pavel Glavar se je rodil 2. maja 1721 in umrl 
24. januarja 1784. Deloval je v Komendi in na Lan- 
šprežu ter je kot duhovnik, gospodarstvenik, čebelar 
in mecen skušal čini bolj pomagati takratnemu siro- 
mašnemu človeku k višji izobraženosti in s tem do 
boljšega kosa kruha. Sodil je v krog razgledanih 
Slovencev iz sretline 18. stoletja. 

Z njegovo podobo so se v preteklosti ukvarjali že 
življeiijcpisei, kot npr,: Strali 1, Rcchfcld, Vrhovec, 
Pod logar, Demšar... ter pisatelja Ivan Pregelj z, 
Odisejem iz Komende in Ivan Sivee v knjigi In večno 
bodo cvetele lipe. Simpozij v Rimu je skuša) najprej 
osvetlili obdobje in prostor, v katerem je P. P. Glavar 
živel, in nato še njegovo raznovrstno delovanje. 

Prvi sklop Glavarjevega simpozija v S loven i ku je 
odprla razprava dr. Franceta M. Dolinarja s splošnim 
orisom Vojvodine Kranjske sredi 18. stoletja, nada- 
ljeval pa prispevek akademika dr, Jožeta Mlinarica s 
predstavitvijo Malteškega viteškega reda v Sloveniji, 
saj je Coni menda Sv. Petra sodilala pod njegovo 
pristojnost, tako kot na slovenskem ozemlju Še ležeči 
komendi v Melju pri Mariboru in na Polzeli. Pred- 
stavitev prostora in dobe sta nadaljevala dr, Janez 
Höflcr - taje govoril o Komendski fari do Glavarja, in 
dr. Vi licenc Rajšp z omembami Komende na Jože- 
fi nsk ih zemljevidih. Gašper Srn ¡d je predstavil pose- 
litev ozemlja malteške Conimeli de Sv. Petra v arhe- 
oloških d obali in Graščino v Komendi v Glavarjevi 
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dobi. Z Graščino se je P. P. Glavar srečal kol 
dojenček, ko gaje mali odložila na njen prag in v njej 
je pozneje kot upravnik k omen de do izgradnje bene- 
ficiaturc zagotovo tudi bival. To poročilo je dopolnil 
še mag. Matevž Košir s prispevkom o posestvu v 
Komendi, v obdobju, ko ga je imel v zakupu Peter 
Pavel Glavar. Posestvo je bilo sicer v lasti Malteškega 
viteškega reda. Nadalje so udeleženci simpozija spo- 
znali takratne gospodarske razmere in razlike med 
Gorenjsko in Dolenjsko, ter jih lahko tudi primerjali. 
Dr. Stane Granda je predstavil še Glavarjevo posestvo 
Lanšprcž, kamor seje Glavar v letu 1766 umaknil, ker 
mu malteški viteški red ni hotel več podaljšati 
pogodbe za najem Commende Sv. Petra. S temi 
razpravami je bila nekako končana tudi predstavitev 
časa in prostora, v katerem je P. P. Glavar živel in 
deloval. 

Naslednji dve razpravi sta pomenili nekak prehod 
med prvim in drugim sklopom, saj sta se že nepo- 
sredno nanašali na P. P. Glavarja. V prvi je Matjaž 
Ambrožič predstavil z Glavarjevega prednika v Ko- 
mendi Testal erata, (baron Petro Giaeomo Tcstafcrata). 
Ta naj bi bil kljub duhovniškemu stanu Glavarjev oče, 
čeprav tega ni nikoli priznal. V drugi razpravi je dr. 
Metod Bcncdik predstavil celotno Glavarjevo živ- 
ljenjsko pot. 

Drugi sklop se je začel z Glavarjevim katehetskim 
delom, predstavil gaje dr. Slavko A. Snoj, Glavarjeve 
pridige je predstavil dr. France Škrahl in Glavarjeve 
spise dr. Ciril Sorč. Pri spisih bi omenil le to, da je 
doslej veljalo prepričanje, da je P. P. Glavar avtor 
petih ohranjenih zvezkov teoloških spisov. Po burni 
diskusiji pa smo ugotovili, da so to le zapiski, ki so 
nastajali ob njegovem študiju teologije. 

Šolstvo v 18. stoletju s poudarkom na Glavarjevi 
šolski dejavnosti je predstavil Stane Okoliš, Glavar- 
jevo (malteško) karitativno dejavnost in Glavarjev grb 
pa Tadej Jakopič. Tu se je tudi izkazalo, da Glavar, 
kljub temu, da je bil upravnik malteške Komende in 
pozneje lastnik gospoščinc Lanšprcž, ni bil malteški 
vitez, ker pravila reda pač nezakonsko rojenim niso 
dovoljevala vstopa. 

Glavarjevo korespondenco sta predstavila dr. 
Lojzka Bratuž - predstavila je Glavarjevo dopisovanje 
z Altcmsom, in dr. Borut Košir - predstavil je z 
Glavarjevo dopisovanje s Tcstafcrato, ki je hil hkrati 
njegov predhodnik v Komendi, njegov nadrejeni kol 
komendator malteške viteške kom en de in - kot že prej 
omenjeno, tudi njegov oče, čeprav tega ni nikoli javno 
priznal. 

Glavarjeva izobraženost in razgledanost sta vidni v 
še danes ohranjeni Glavarjevi knjižnici. Predstavila jo 
je Anda Peteri in. Glavar je bil avtor prvega slo- 
venskega "gospodarskega" teksta, Pogovora o čebeljih 
rojih, ki ga v Rokopisni zbirki hrani Arhiv Republike 
Slovenije, in zato je o Glavarju in čebelarstvu 
spregovoril dr. France Oražcm. Glavarje bil duhovnik 
in o njegovem delu z verniki je v razpravi Glavar in 
ljudska pobožnost spregovoril dr. Slavko Kranjc. Ker 
je hotel P. P. Glavar preprostega človeka čimholj 
izobraziti, je v letih svojega bivanja v Komendi iz 
Kamnika pripeljal tudi Jakoba Zupana, avtorja prve 

slovenske opere Belin, ki žal ni ohranjena v celoti. O 
odnosu P. P. Glavarja do glasbe je spregovoril dr. Edo 
Skulj v razpravi Glavar in cerkvena glasba. Ker pa so 
P. P. Glavarja preučevali tudi že v polpretekli dobi, že 
pred tem simpozijem, je ta raziskovanja osvetlil Jože 
Pavlic. Orisal je delo enega največjih Glavarjevih 
poznavalcev, in sicer v razpravi Glavar v delu Vik- 
torij an a Demšarja. V omenjeni razpravi je bil podan 
tudi kratek oris tega pomembnega moža. 

Sledili sta še umetnostnozgodovinski razpravi dr. 
Ane Lavrič: Glavar in komendska cerkev ter Glavar in 
cerkev v Tunjicah, ki jo je P. P. Glavar po vzoru 
bazilike Sv. Neže v Rimu zgradil v spomin na svojo 
nezakonsko mater. 

Za sklep simpozija smo lahko slišali razpravi dr. 
Marjete Humar o Glavarjevi slovenščini in dr. Marije 
Stanonik o Glavarju v slovenskem slovstvu. 

Glavarjev simpozij v Rimu je vsaj meni ostal v 
spominu kot izjemno natančno strokovno in tehnično 
organiziran (referenti smo bili seznanjeni s tematiko in 
potekom že leto prej, tako da smo se lahko temeljito 
pripravili in dejavno sodelovali v diskusijah). Avtorji 
lahko svoje razprave po simpoziju še dopolnijo. Vsi 
prispevki bodo objavljeni v samostojnem zborniku 
Glavarjevega simpozija, ki bo izšel pri Mohorjevi 
družbi februarja 1999. 

Gašper Štitiii 

Vtisi z mednarodnega simpozija "Archivists 
and the millonium" 

Oh 25-letnici univerzitetnega arhiva Duhlinske 
univerze (Archives of University College Dublin) so 
tamkajšnji kolegi organizirali mednarodno posveto- 
vanje na temo položaja arhivistike in arhivi slov v dobi 
ekspanzije elektronskih medijev. 

V razvitih zahodnih državah so zaradi vsesplošne 
digitalizacije uprave tamkajšnji arhivi že krepko stis- 
njeni ob zid s potrebo po prilagajanju svojega sistema 
arhiviranja dokumentov zahtevam odbiranja in arhi- 
viranja elektronskih zapisov (pri nas imamo v tem 
pogledu še precej zraka). Nekateri razpravljala so že 
potožili, da so nepovratno izgubili digitalne zapise, ki 
so jih prevzeli pred nekaj leti. Pa vendar, arhivisti kot 
arhivisti se zelo težko prilagajajo zahtevam po spre- 
membi miselnosti in načinu pristopa k arhiviranju 
gradiva, tako da se veliko ukvarjajo še z načelnimi 
vprašanji. Mislim, da smo v tem pogledu v slovenski 
arhivistiki zadnji dve leti naredili velik preboj naprej. 
To je mogoče videli v velikem številu zelo konkretnih 
prispevkov vseh slovenskih arhivov na zborovanju v 
Gozdu Martuljku, kar sem na simpoziju v Dublin u 
pogrešal. Mislim, bi bila velika škoda, če hi iz 
kakršnih koli razlogov upadel ta ustvarjalni zagon. 

Nekaj povzetkov najzanimivejših razprav: 
Gospa Luciana Duranti (Britanska Kolumbija, Ka- 

nada) je poudarila, da bolj kot kadar koli rabimo 
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arhiviste specialiste, še /.lasti za vzdrževanje digitalnih 
zapisov in materialno varstvo različnih nosilec v, kjer 
je potreben aktiven pristop, saj gradiva ne moremo kar 
prevzeti in ga nekaj časa pustili na čakanju v kotu 
skladišča. Zalo zagovarja poseben Študijski program 
za arhiviste oziroma njihovo specializacijo. Pozneje je 
v razpravi dodala zanimivo misel, da če želimo ra- 
zvijati interdisciplinarnost arhivistike, moramo najprej 
razviti njeno disciplinarnos! (kar pomeni, da jo mo- 
ramo .sistematizirati v obliki študijskih programov). 
Razprava je pokazala, da nepovratne izgube elektron- 
skih podatkov naslajajo predvsem zaradi splošne 
neusposobljenosti arhiv ist o v za delo z elektronskimi 
mediji, pomanjkanja ustreznih strojev in programske 
opreme za odčitavanje starih podatkov ter zaradi od- 
sotnosti specializiranih služb, ki bi skrbele za pra- 
vočasno konvertiranje in urejanje zapisov oziroma 
skladiščenje njihovih nosilcev. Iz pogovorov z ude- 
leženci sem razbral še eno pomembno težavo, to je 
pomanjkanje denarja. Tako je menda na primer v 
Angliji finansiranjc manjših (regionalnih in lokalnih) 
arhivov tako razdrobljeno, da morajo biti direktorji 
pravi čarovniki, da pravočasno pridobijo sredstva za 
normalno poslovanje. Naš sedanji sistem se jim je zdel 
prav idealen. 

Dr. Deborah Jenkins iz Londona na primeru ar- 
hivskega gradiva njihovih lokalnih bolnišnic ugo- 
tavlja, da je veliko bolje, če ustvarjalci sami hranijo 
svoje arhivsko gradivo in da se za prevzeme odločijo 
le v primerih, v katerih to ni mogoče oziroma kadar je 
vprašljiva kakovost liram be in dostopnost gradiva. 
Zalo postavlja zahtevo, da arhivi postanejo del žive 
kulture naslajanja arhivskih fondov in ne zgolj del 
kulturne dediščine. Te misli so mi bile zelo všeč, ker 
tudi sam ugotavljam, da je izjemno pomembno, da na 
terenu med ustvarjalci ustvarimo razmere za kako- 
vosino hranjenje arhivskega gradiva, saj se s tem 
dviga splošna kultura odnosa do dokumentov na- 
stajanja naše zgodovine. In ne nazadnje se s tem tudi 
dcio arhivov dviguje na višjo raven, da niso zgolj, kot 
radi rečemo, "smetišča zgodovine". 

Zanimiv in zelo konkreten referat je imel tudi 
gospod David Thomas iz Londona (Public Record 
Office). V referatu je prikazal svoje izkušnje z upo- 
rabo intérnela. Opial je štiri razvojna področja: 

a) standardi katalogizacije, 
b) standardizacija vnosa podatkov o ustvarjalcih, 
c) iskalni stroji, 
d) tekstualne baze. 
Naj ta prispevek povzamem z dvema stavkoma: 

odločilnega pomena za vsa štiri področja j • 
standardizacija tako zapisov kot tudi postopkov 
(vnašanja in' iskanja). Le od uspeha globalne stan- 
dardizacije bo odvisen uspeh njihovih nadaljnjih 
projektov, kol je na primer projeki digitalizacije 
dokumentov in neposrednega dostopa uporabnika do 
lc-tch, ne zgolj prek katalogov (vodnikov). 

Moja spoznanja bi lahko strnil v te ločke: 
I. Časi v ses iranskega in vsevednega arhivisia so 

mimo. Kljub prevladujoči visoki izobrazbi arhivistov 
pri nas in v svetu je navzoče nclagodjc zaradi občutka 
nebogljenosti, ki ga povzroča nagel razvoj in priii.sk 

velikih količin raznorodnega gradiva v arhive. Razlogi 
za tak občutek so v pomanjkanju možnosti speciali- 
zacije za posamezna področja. 

2. Začetki povečane dinamike v strokovnem živ- 
ljenju arhivistov morajo bili spremljani s široko de- 
mokratizacijo medsebojnega komuniciranja zaradi 
hitre izmenjave izkušenj in informacij. To dinamiko je 
ireba razvijati in gojiti ter jo skrbno varovati (če je 
treba, ludi s kakšnim pravnim aktom v stilu pro- 
ti monopol ne zakonodaje). V Dublinu, pa tudi pri nas 
sem večkrat slišal misel, da je treba tudi za arhive in 
arhiviste sestaviti nekakšen kodeks časti. Morda je 
zdaj pravi Ircnutck, da se lotimo sesia vijanja Ic-tcga. 

3. Naval novih medijev, s hrambo in ravnanjem Ic- 
leh nimajo dolgoletnih izkušenj nili njihovi proiz- 
vajalci, poslavlja zlasti male arhive v strokovno in 
finančno sila neprijeten položaj (mislim, da v la okvir 
sodijo vsi slovenski arhivi), saj morajo po eni strani 
organizirali, vnesli in vzdrževali dokaj obsežne baze 
podalkov, po drugi strani pa morajo hkrati prevzemali 
in hraniti zapise na novih medijih, katerih hrambe niti 
strokovno niti materialno ne obvladujejo. To je seveda 
hkrati povezano z velikimi stroški in s poircho po 
novih profilih strokovnih delavcev. Ugotavljam tudi, 
da se arhivi še' ne zavedajo dovolj problema rednega 
vzdrževanja baz podatkov (avtomatski back-up je le 
priročna rešitev za olajšanje rutinskega dela), in kar je 
še pomembneje, vodenja enotne politike razvoja 
informacijskih sistemov, ki bi v dogledni prihodnosti 
omogočil inlcligcnlno komunikacijo med arhivskimi 
bazami podalkov. Zalo menim, da je nujen dogovor 
med arhivi o skupni službi za razvoj informatike v 
arhivih, v kateri bi delali tako sirokovnjaki za infor- 
matiko in računalništvo, pa ludi v to usmerjeni ar- 
hivisti. V okviru lakega centra bi lahko organizirali 
tudi skupno banko podatkov oziroma enotno vzdr- 
ževanje baz, dvignili bi raven strokovnega dela na 
področju informali ke. organizirali izobraževanje, 
skrbeli za odči la vanje in konvertiranje podatkov na 
zasiarclih digilalnih nosilcih in še marsikaj. 

4. Glede na lo. da smo po zakonu dolžni ohranjali 
javno gradivo in ga narediti čim bolj dostopnega 
uporabnikom, smo to pač dolžni storiti v skladu s času 
primernimi načini dosiopa in eden izmed teh je danes 
tudi internet. Zato moramo premagali nclagodjc pred 
tem novim vidikom dostopa do arhivskega gradiva in 
poiskati možnosti za njegovo Čim večje izkoriščanje 
tudi z naše sirani, da si čim bolj olajšamo delo z 
avtomatizacijo poslovanja in komunikacije z uporab- 
niki tudi z vključevanjem samih baz podatkov (seveda 
ob upoštevanju varnosti), saj je končno io tudi smisel 
tolikšnih vlaganj delovnih ur in denarja za postavitev 
lc-tch. 

5. Ustvarjalec je treba spodbujati da ustvarjajo 
svoje lastne kakov osme arhive kot pomemben del 
svoje poslovne tradicije. Arhivi naj bodo čim bolj do- 
stopni javnosti in morda nekoč ludi povezani v 
skupno banko podatkov o arhivskem gradivu. 
Usivarjalccm je ireba pomagali ne le z občasnimi 
nasveti, ampak z nenehno navzočnostjo na terenu, 
izobraževanjem, ponudbo računalniških aplikacij in 
tehnične opreme (na primer škaicl) za dosego glo- 
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baine standardizacije arhivskih zapisov in postopkov, 
povezovanjem njihovih arhivov v splošni arhivski in- 
formacijski sistem in podobno. 

Drnhnjak Vladimir 

Evidentiranje arhivskega gradiva v 
National Archives and Records 
Administration (NARA) v Washingtons 
DC, 1. - 13. junij 1998 

Nekaj osnovnih podatkov o dejavnosti: 
Arhivsko gradivo NARA je hranjeno na več lo- 

kacijah: v stari stavbi National Archives Building, 
zgrajeni leta 1935 na Pennsylvania Avenue (med 7. in 
8. ulico). V Washingtonu hranijo najstarejše arhivsko 
gradivo, kongresno gradivo, zvezne sodne fonde in 
arhivsko gradivo za obdobje pred II. svetovno vojno 
1er gradivo, pomembno za geneološke raziskave. 
Zaradi zapolnitve vseh kapacitet od leta 1970 stavba 
ne more več sprejemali arhivskega gradiva. 

V novi zgradbi National Archives, to je Archives 
H. v College Parku, Md., na 8601 Aclelphy Road, 
zgrajeni leta 1993 in usposobljeni za uporabo od 
konca novembra 1996 dalje, hranijo predvsem gradi- 
vo, pomembno za vojaške zgodovinarje in za zgodo- 
vino lik pred, med 11. svetovno vojno in po njej. Arhiv 
hrani arhivsko gradivo na posebnih medijih (avdio in 
video), skupaj s filmi, razglednicami, zemljevidi, na- 
črti, geodetskimi posnetki in podatki na elektronskih 
medijih. Gradivo se nanaša tudi na mednarodne 
odnose, trgovino, delo, promet, proračun, energetiko, 
socialne zadeve in obsega dve predsedniški zbirki v 
obdelavi. V to poslopje je bilo premeščeno tudi 
arhivsko gradivo iz Sui llanda. 

Arhivsko gradivo NARA je hranjeno tudi v desetih 
Presidential bi bru ríes (Predsedniških kjižniculi). ki 
so zaživele po letu 1939 s predsednikom Rooseveltom 
in njegovo podarjeno osebno zbirko, prvo v ZDA. Te 
so: Hoover Library v West Brancini, Iowa, Roosevelt 
Library v Hyde Parku. New York, Truman Library v 
Inclepcndcnceu, Missouri, Eisenhower Library v 
Abilencu. Kansas, Kennedy Library v Bostonu, 
Massachuscits, Johnson Library v Austinu, Texas, 
Ford Library v Grand Rapid.su, Michigan, Carier Lib- 
rary v Atlanti, Georgia, Reagan Library v Si ml 
Vallcyju, California. Nixon Presidential Malcriáis so 
še v Washingionu, D. C, zdaj v College Parku; prav 
lako naslaja tam ludi Bush Project, ki se ho razvil v 
Bush Library. Zbirke v Predsedniških knjižnicah ob- 
segajo arhi val ¡je, mu zeal ij e in knjižnično gradivo; več 
kot 250 milijonov strani zapisov, 5 milijonov foto- 
grafij, več kot 4500 km filmskega gradiva, za 68.000 
ur diskov, video- in avdioposnetkov in 280.000 kosov 
muzcalij, kar omogoča kompleksen študij predsed- 
niških gradiv in odnosov v izbranem obdobju. 

Poleg teh ustanov hrani arhivsko gradivo tudi 
Li h rary of Congress, zlasti kar zadeva varnostne 

arhive. NARA nadzoruje še 33 drugih arhivskih za- 
vodov po vseh ZDA. V njih je trenutno zaposlenih 
približno 4000 arhivislov, ker so zaradi modernizacije 
opreme in postopkov skrčili število zaposlenih za več 
kot 1000 ljudi. 

Glede na moje časovno omejeno bivanje v ZDA 
sem se osredotočila na gradivo, pomembno za Slo- 
venj» v obdobju 1941-1954. Zalo sem se zadržala le v 
Archives 11 v College Parku, Md. Nova. moderno 
opremljena Šcstn ad stropna stavba se razprostira na 
13,4 hektarih zemljišča, obsega 157.227 m2 površine v 
dolžini 336,5 m in širino 136,6 m. Poleg tega ima 
svoje parkirišče v 3 nivojih za 763 vozil in zunanje 
parkirišče za dodal ni h 64 avtomobilov. V slavhi so 
raznovrstni laboratiroji na skoraj 10.000 m2, konser- 
vatorski laboratorij na skoraj 4000 m2, laboratorij za 
specialne medije pa obsega skoraj 6000 nt2. Delovnih 
površin za obdelavo gradiva je 11.300 m2, pisarniških 
prostorov 21.300 m2 in skladiščnih površin skoraj 
3500 tu2. Skoraj 21.(XX) m2 je lako imenovanega me- 
chanical space. Velik avditorij je na površini 604 m2 

in predavalnice na površini ca 762 m2. Arhivska či- 
talnica v drugem nadstropju, tam sem se pretežno 
zadrževala, sprejme hkrati skoraj 100 raziskovalcev, 
opremljena pa je ludi s 15 samopostrežnimi fotoko- 
pirnimi stroji (na kartico), na katerih je dovoljeno le 5 
minutno kontinuirano fotokopiranje. Mikrofilmska, 
filmska 1er avdio- in vidcočitalnica v četrtem nad- 
stropju sprejme veliko manj ljudi, ima le nekaj čital- 
ec v, z. dveh pa se lahko tudi samodejno preslikava na 
papir posamezne dokumente. V Ircljcm nadstropju je 
bogata knjižnica ter kartografsko in arhitekturno 
gradivo, v petem nadstropju so razglednice in drugo 
fotografsko gradivo, v šestem pa arhivsko gradivo na 
elektronskih medijih. V Arhi ves H imajo poskrbljeno 
tudi za dnevno varstvo do 50 otrok na 463 m2 po- 
vršine, proslor za rekreacijo na 256 m2, 1300 m2 povr- 
šine pa je namenjene 300 sedežem v samopostrežni 
restavraciji v pritličju. Tam je ludi priložnostna 
trgovinica. Celotna zgradba ima 367 omaric za osebno 
prtljago, saj v čitalnico smemo vzeli le majhno denar- 
nico. Papir in svinčniki so na razpolago v čitalnici, vse 
čitalnice pa sprejmejo 390 raziskovalcev hkrati. 

Ne najbolj zanemarljiv podatek je, da je v tej 
arhivski stavbi zaposlenih 600 arti i vi slov in več kot 
200 pogodbeno vezanih preostalih delavcev. Za var- 
nost je brezhibno poskrbljeno. Med starim poslopjem 
in novim arhivom vozi vsak dan razen sobote tako 
imenovani staff si nuil e, brezplačni arhivski avtobus, 
vsako uro od 8.(X) do 17.00, saj je razdalja med njima 
za skoraj eno uro vožnje (odvisno od prometne gneče 
in linije). 

Glede na razpoložljiv čas sem se osredotočila na 
arhivska pomagala (Finding Aids). 

1. Najprej sem se seznanila z zadnjim splošnim 
vodnikom v treh delih: The Guide t» federal Re- 
cords in the National Archives of the USA, 1995, ki 
gaje mogoče naročiti z vnaprejšnjim plačilom 95 USS 
in 5 USS za poštnino na naslovu: National Archives 
Trust Fund, NWPS, P.O. Box 100793, Atlanta. G A, 
USA. 

Ugotovila sem, da so za Slovenijo zanimivi fondi. 

_ntadmin
Text Box
Za objavo prispevka INZ ni pridobil soglasja avtorja
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ki vsebujejo - predvsem glede na ohdobjc, ki me je 
najbolj zanimalo (1943-1954, II. svetovna vojna in 
njeno zakulisje. Tržaško vprašanje. STO, Cona • in 
li, razmejitveno vprašanje, zavezniški dogovori in 
odločitve) le skupine arhivskih fondov (Record 
Groups): 
RG 15 - Records of the Veterans Administration 
RG 4.1 - Records of International Conferences. Com- 

missions, and Expositions 
RG 44 - Records of the Office of Government Reports 
RG 46 - Records of the U.S. Senate 
RG 59 - Records of the Department of State 
RG 84 - Rceortls of the Foreign Service Posts of the 

Department of Slate 
RG 128 - Records of Joint Committees of Congress 
RG 165 - Records of the War Department General and 

Special S tail's 
RG 169 - Records of the Foreign Economic Admini- 

strai ion 
RG 208 - Records of the Office of War Information 
RG 213 - Records of the Foreign Claims Section 

(War) 
RG 218 - Records of the US Joint Chiefs of Staff 
RG 226 - Records of the Office of Strategie Services 

(OSS) 
RG 238 - National Archives Collection of World War 

II War Crimes Records 
RG 242 - National Archives Collection of Foreign 

Records Seized 
RG 260 - Records of U.S. Occupation Headquarters. 

World War 11 
RG 278 - Records of the Displaced Persons Com- 

mission 
RG 331 - Records of Allied Operational and Occu- 

pation Headquarters, World War II 
RG 332 - Records of U.S. Theaters of War. World 

War 11 
RG 338 - Records of U.S. Army Commands. 1942- 
RG 395 - Records of U.S. Army Overseas Operations 

and Commands 1898-1942 
RG 429 - Records of Organizations in the Executive 

Office of the President 
RG 469 - Records of U.S. Foreign Assistance Agen- 

cies, 1948-1961. 
Zasledila sem vsaj se 20 fondov, ki hi utegnili 

imeli zanimive podalke za naše območje z.a obrav- 
navano obdobje. Ker ima vsaka od skupin še šle vi Ine 
podskupine, se mi zdi bolj smiselno naročili Vodnik 
in pripravili skupinski ohisk v arhivu NARA. 

2. Glede na omejen čas sem se bolj posvetila 
skupinama 331 in 226. 

Pri skupini 226 (Records uf the Olike uf Stra- 
tegie Services (OSS) sem pregledala 11 škatcl (shoe 
boxes) indeksne kartoteke od podskupine 0-16. E 14 
in lì 17 - Yugoslavia (E= Entry ali serija) in sicer: 

RG 226 (pretežno Intelligence Service) E 14 NM 
54, boxes 429, 430, 431. 432, 4.33, 434, 435 in 436 - 
Research and Analyses. Name and Subject Card Index 
to series 16. in odbrala 1er pre fotokopiral a 122 kartic 7. 
regesti, in 

RG 226 E 17 NM 54, boxes 118. 119 m 120, 
Research and Analyses. Name and Subject Index m 

series 19, 21 in 23.1er odbrala in prcfotokopirala 182 
• a nie z regesti. 

3. Naslednja, zelo zanimiva in za nas najpo- 
membnejša je skupina 331 (Records of the Allied 
Operational and Occupation I lea d quarters, Wnrld 
War II (••••)). Tu mi je najprej uspelo najti in 
prefoiokopiraii pomagala: Preliminary Inventory of 
the Records of Allied Operational and Occupation 
Headquarters, World War 11, Part III - Records of the 
Allied Force Headquarters (AFHQ), k i sla ga sestavili 
arhi vi st ki Mary Joe Head in Jessie T. Midkiff iz- 
ključno za interno uporabo leta 1963 (izbor je priloíen 
v fotokopiji - priloga 2). Part IV - Records of the 
Allied Military Government (AMG), British-United 
States Zone, Free Territory of Trieste, Part IV. k i sta 
ga sestavili J T. Midkiff in O.K. Licbman tudi leta 
1963, in je sicer le za interno uporabo (prilogu 3), 
nato .še Subject File Headings for the Records of the 
Alllied Control Commission (Italy) 1943-1947, ki ga 
je pripravila Patricia •. Brown in je priloga 4. 
Vsebina je na mikrofilmu 1190. Iz njega je razvidna 
organiziranost arhivskega gradiva za celotno Italijo. 

4. Republika Italija že sedem let sistematično sne- 
ma vse arhivsko gradivo, ki se nanaša na njeno bližnjo 
in daljno preteklost in se nahaja v tej ustanovi, ne 
glede na to, da s številnimi arhivskimi fondi, čeprav 
najbrž nekompletnim!, razpolaga tudi v rimskem in 
drugih arhivih. Tudi letos lu poteka sistematično 
presnemavanje gradiva iz ohdohja II. svetovne vojne 
in takoj po njej. Projekt, dogovor med obema 
državnima arhivoma še ni končan. Za to obdobje je 
območje Republike Italije zaokroženo v 15 regijah, 
posebej pa STO. Anglo-amcriška cona, mesto Trst in 
Jugoslovanska uprava. Tega gradiva pri nas nimamo 
ali paje zelo fragmentarno. 

5. Trenutno potekajo priprave za jesensko presne- 
mavanje arhivskega fonda XIII. Regije - Venezia 
Giulia (s provincami Gorica, Pula. Trst in Mesto Trst). 
V zvezi s presnemavanjem lega gradiva sem se 
pogovarjala tudi na Ambasadi R S v Washing!onu z 
veleposlanikom dr. Ruplom in vojaškim atašejem 
polk. M ¡klavcem. Oba sta izrazila interes in potrebo 
po pridobitvi tega gradiva in omenila prizadevanja - 
že tudi v preteklosti - za uresničitev zamisli. Po- 
sredovala sta mi celo naslove nekaterih poznavalcev 
tega gradiva in obdobja, ki živijo v ZDA in so bili tudi 
v preteklosti pripravljeni pomagali naši državi, da bi 
pridobila pomembno arhivsko gradivo (seveda v re- 
producirani obliki). H krni i sta mi dala tudi naslove 
nekaterih naših poznavalcev, ki bi verjetno z 
zanimanjem sodelovali pri projekti]. 

6. V upravi arhiva v College Parku, ki je finančno 
odvisen od Trust Foundation, sem se dogovarjala o 
sočasni izdelavi obeh kopij fonda, ki ga pripravljajo 
za Državni arhiv v Rimu. V načelu se strinjajo. Če bi 
pa tudi mi pristopih k sistematičnemu pridobivanju 
gradiva, ki se nanaša na naše območje oziroma pod- 
ročje našega zanimanja, so se glede na količino 
gradiva pripravljeni pogovarjati tudi o posehni ceni 
mi krofi Imanja (popustu). 

Ker gradivo, ki je trenutno v pripravi za mikro- 
filmanjc. še zdaleč ni edino, ki nas v tej arhivski 
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ustanovi zanima, vendar ga pri nas ni ali pa je ne- 
dostopno, fragmentarno v Beogradu, menim, da hi 
biio potrebno projekt pridobivanja reprodukcij 
arhivskega gradiva v ZDA realizirati v dveh fazah: 

I. faza: 
Najprej hkratno presnemavanje gradiva, ki se na- 

naša na XIII. Regijo (to je arhivski fond 331, Records 
of Allied Opreational and Occupation Headquarters, 
World War II. - Records of the Allied Control Com- 
mission 1943-1947 (•••) in Allied Military Govern- 
ment (AMG). 

V okviru ••• bi bila gradiva: 
- Numeric File. Mediterranean Air Transport Ser- 

vice HQS 1943-1945 (1 a.š.) 
- Numeric File, Operations Branch, Office, Com- 

mander-in-Chief, Meditcrrrancan Station 1942- 
1945(1 a.š.) 

- Office of Military Governor Records, British-US 
Zone, Free territory of Trieste (FIT), 1944-1953 
(a.š. 1-16) 

- Office of MGR, Planning & Advisory Staff. 
British-US Zone, FTT. 1944-1953 (a.š. 1-19 ter 
a.š. 20-22) 

- Planning & Advisory Staff, Miscellaneous Re- 
cords. British-US Zone, FTT, 1944-53 (a.š. 24-37) 

- Allied Secretariat Records. British-US Zone, I "IT, 
1944-53 (a.š. 38-43) 

- Special Director of Security Records, British-US 
Zone, FTT, 1944-53, (a.š. 45-48,49, 50-52) 

- Executive Director, Administration Section Re- 
cords, Camp. Commandant, US. Military, Brilisli- 
US Zone, FTT, 1944-53, (a.š. 53-55) 
Executive Director, Administration Section Re- 
cords, Monthly Reports. AMG, British-US Zone, 
FTT, 1944-53, (a.š. 56, 57-63) + Miscellaneous 
Reports (a.š. 64, 65-69, 70-71 ) 

- Public Information Office Records. AMG. British- 
US Zone, FTT, 1944-53, (a.š. 75-76. 78-79, 80-92, 
93-96) 

- Dcpl. of Legal Affairs Records. AMG. British-US 
Zone. FTT, 1944-53. (a.š. 98, 100-116, 117-131, 
132-133, 134-141. 142-155. 156-164, 165-168. 
168-170, 171-172, 173-175). (različne skupine 
arhivskih škatcl vsebujejo razne zadeve - sodne 
obravnave, pomilostitve, oprostitve, obsodbe, vo- 
jaško sodišče,...) 

- Administration Division Records, AMG. British- 
US Zone. FTT, 1944-53 (a.š. 183. 184-193, 194, 
195-202,203-222,223-244) 
Allied    Information    Service    Records,    AMG, 
British-US Zone, FTT, 1944-53 (a.š. 245-253) 

- Director of Finance & Economics, Trieste Dele- 
gations Records, AMG, British-US Zone. FTT, 
1944-53, (a.š. 25••-254) + Director Records (a.š. 
255-258) + Executive OfficcRccords (a.š. 259) 

- Director of Finance & Economics, AMG Comp- 
troller. Administrative Office Records, British-US 
Zone, FTT, 1949-1954 (a.š. 260-278), 

- Director of Finance & Economics, AMG Comp- 
troller Records, British-US Zone, FTT. 1950-1954 
(a.š. 279-282, 283-284,  285-287) +  1944-1953 

(a.š. 288-295) 
- Directorate ol" Interior Records AMG, British-US 

Zone, FTT, 1944-53 (a.š. 813-826) 
- Directorate of Interior, Dcpl. of Interior, Welfare 

Division Records. British-US Zone, FTT, 1944- 
1953 (a.š. 881-882) 

- Directorate of Interior, Dcpl. of Public Safety Re- 
cords. Trieste City. AMG British-US Zone, FTT, 
1944-1953 (a.š. 884-888, 889-900) 

- Directorate of Interior, Dept. of Interior, Displaced 
Persons Records. AMG, British-US Zone, FTT, 
1944-53 (a.š. 868-874) 

- Directorate of Interior Records, AMG, British-US 
Zone, ITT, 1944-53 (a.š. 827-828) 

- Dcpl. of Economic Records, AMG, British-US 
Zone. ITT, 1944-1953 (a.š. 940-941) 

- Numeric File, Operations Registry. Operations 
Section, MAAFHQJ, Director of Operations & 
Inteligence, Bigot-Anvil Operations, 1943-1945 
(a.š. 4). 
(Obsef" gradiva je 340 arhivskih Skatet.) 
K temu dodajmo še, da nas zanimajo arhivska 

pomagala (Subject File Headings for the Records), po 
katerih hi odhrali arhivske skupine (Series) gradiv, ki 
nas zanimajo v prvi fazi-. Index to Headquarters antl 
Regional Records (ki je bilo delno že mikrofilmano, 
delno pa še ne). Index to Regional Records, Duplicates, 
in še Index to Allied Military Government Trieste in 
se nahaja na mi krofi Imanen) internem popisu - M 
1190, saj nas zanimajo tudi druge regije (delno, ne v 
celoti) zaradi dokumentacije o bazah, zbirnih centrili 
za formiranje prekomorskih brigad in drugih speci- 
aliziranih enot prekomorcev (saj je hilo vanje vklju- 
čen ili već kol 25.000 primorskih Slovencev in istrskih 
Hrvatov), vojnih ujetnikih, prebeglih iz drugih neza- 
vezniških vojaških formacij, o zavezniških bolniš- 
nicah in posameznih armadah, ki so se gihale na sre- 
dozemskih, jadranskih in halkanskih ter srednjeevrop- 
skih bojiščih. 

(Obse• pomagat tut M 1190 - 5 mikrofilmov.) 
Arhivska pomagala skupine 331.31  (Records of 

Allied Military Government -AMG Venezia Giulia 
and Udine, Italy - AFHQ) se nanašajo na obseg gra- 
diva 388 l.f. (prihližno 130 l.m.) 

(Celotno arhivsko •••• ga to za RG 226 in RG 331 
je zmaili lažjega pregledu v prilogi št. 5.) 

II. faza 
1. Pregledala sem FRUS (Foreign Relations of the 

United States) za obdobje 1945-1954, zlasti pa še 
Vili. knjigo letnika 1952-1954, v kateri je objavljen 
izbor najpomembnejših dokumentov v jugoslovansko 
- italijanskih odnosih glede tako imenovanega tržaš- 
kega vprašanja. Iz le in drugih knjig sem odbrala in 
prcfotokopirala (več sto strani v prilogi 6) vse, kar se 
nanaša na dogajanja oh naši zahodni meji, ne glede na 
to, od kod so izhajale diplomatske akcije. Ker je to le 
izbor najpomembnejših dokumentov, zahteva v od- 
delku 2600 v Archives II nadaljnje podrobnejše 
evidentiranje in pridobitev kopij, saj tudi s tem gra- 
divom v Sloveniji ne razpolagamo. 

2. Na tovrstno diplomatsko gradivo se navezuje 
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ludi arhivsko gradivo v Libniry of Congress, Wash. 
I>. •. Congressional Research .Service (CIS), kjer je 
gradivo National Security Archives. (V le j u sianovi se 
nisem uspela scslali z nikomer, saj mije za obisk v LC 
/manjkalo časa.) 

3. Glede na arhivsko gradivo varnostnoobvešče- 
valnih služb je pomembno gradivo še v RG 165, za 
obdobje 1942-1947. za le-to obstaja abecedni indeks 
po državah, osebah in zadevah. Prav lako so indeksi 
po državah za RG 165 ••• 1942-1945. RG 319 - 
Plans and Opera!ions 1946-1950 in RG 218 - Joined 
••••• ol' Stall' 1942-1961. V ¡slih prostorih, lo je 
oddelek 2600, se nahajajo ludi indeksna kazala za RG 
59 - Ceni ral Depl. oV State. RG 84 - prekomorske 
ambasade, in RG 273 - National Security Council. In- 
deksna ka/ala so pomembna tudi zato, ker vključujejo 
tudi kar dobre regesle (glede na slabo poznavanje 
evropskih jezikov). 

Tudi ich reg esto v se nisem uspela pregledati in 
odbrali. 

4. Kol arhivski delavki so mi v Archives II 
dovolili ludi vstop in oglctl skladišča, kjer se nahaja 
pretežni del arhivskega gradiva, ki si ga moramo 
pridobili - lo je skladišče št. 290. Seznanili so me ludi 
/ načinom naročanja gradiva za čitalnico. Te laze pa 
še nisem uspela preverili. 

Veliko arhivskega gradiva je že posnelega na 
mikrofilme, še več pa ga ni, /alo je potrebno pregle- 
dati posamezne skupine dokument /a dokumentom, 
kar pa ulegne biti glede na izjemen obseg gradiva zelo 
težavna in dolgotrajna naloga ob skromnih sredstvih, 
ki jih za evidentiranje arhivskega gradiva, pomemb- 
nega za našo tlržavo. ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije lahko vsako leto v okviru redne dejavnosti 
zagotavlja slovenskim arhivskim zavodom. 

Milica TrebUe-Štolfa 

sodobni knjigi, ki po formatu, materialu in po vsebini 
pravzaprav ne sodila h knjigam, pač pa prej k poli- 
cam. Gre za Prispevke za kroniko samostana sv. 
Frančiška v Piranu iz leta 1995 (98 sir.) in za Nove 
prispevke za kroniko samostana sv. ! "ranči ška v Pi- 
ranu iz lela 1998 (68 sir.}. Obe delije zapisal p. Janez 
S amperi, g va rdi an piranskega samostana. 

Kroniki sta skupek sporočil medijev, arhivskega 
gradiva, fotografij, uradnih dopisov, odgovorov, ugo- 
vorov. ... o dogodkih zadnjih 40 let. Sla dragocen 
prispevek k poznavanju zgodovine in novejših do- 
godkov, pomemben tako za samostan kot za mesto 
Piran in tudi za širši s lo ven sko-i talij an ski prostor. 
Upamo, da bo sa m oslan ob 700-lclnici leta 2001 dobil 
še tretji zvezek Kronike. 

Vabilo na odprtje knjižnice in predstavitev publi- 
kacije je v Piran pripeljalo obiskovalec iz domala vse 
Slovenije, iz Italije. Hrvaške. Nizozemske. Švice, 
Avstrije, Nemčije in morda še od kod. Obiskovalci so 
bili iz cerkvenih vrst. pa ludi arhivske, zgodovinske, 
restavratorske, pravne in še kakšne druge stroke. 
Gostje so napolnili cerkev in prisluhnili izbranim be- 
sedam gvardiana samostana, nagovorjeni skoraj vsak 
v svojem je/iku. K slovesnemu razpoloženju je pri- 
pomogel ludi program skupine Slo win d. 

Koprski škof insgr. Metod Pi ri h in provincial 
slovenskih mi nori lov p. Slavko Strmšck sta blago- 
slovila prostore, časi odprtja knjižnice pa je pripadla 
državnemu sekreiarju za kulturo g. Silvestru Gabr- 
ščku. 

Vse je potekalo mirno, preprosto, sproščeno, a 
vendar preli njeno, kot da so bile vse stvari razum- 
ljene, dogovorjene in dokončane že v nekem prej- 
šnjem obdobju ali pa pripravljene za obdobje, ki šele 
pride. 

Tudi Plujčani smo se odzvali vabilu - zaradi arhiv- 
skega sodelovanja, zaradi Skupnosti starih mest • 
Pirana, S kol je Loke in Ptuja - in /arad i gostiteljev - 
naših domačinov. 

Čestita amo: 

Odprtje stare samostanske knjižnice in 
predstavitev prispevkov za kroniko - 13. 
aprila 1998 v Piranu 

M morilski samostan v Piranu je po 40 letih znova 
odprl javnosti del obnovljenega samostana in dra- 
goceno knjižnico. Knjižnica ima na svojih knjižnih 
policah zbranih več kot 4000 knjig, ki so pred 40 leti 
romale na podstrešja in v delovne prostore najele hiše. 

Knjige so v obnovljenih prostorih samostana našle 
ne le odličen prostor, leni več tudi veščo roko in oko 
strokovnjaka z dušo. p. Marjana Vogrina. 

Svojevrstno nasprotje so kovinske police. Morda 
nam sporočajo, da je nekega obdobja konec, da je 
ireba uporabili nove materiale, novo m ¡scinosi, da se 
ohrani bogaslvo preteklosti. 

V samostanu so skozi stoletja naslajale knjige. 
Menihi so jih pisali, jih prepisovali, in ludi zdajšnji 
patri minorili delajo tako. Na častnem mestu slare 
samostanske knjižnice bosta prav gotovo stali dve 

Kristinu Šumperl-•••• 

Simpozij "Arhivi, knjižnice, muzeji", Poreč, 
16. - 18. november 1998 

V Poreču je v dneh od 16. do 18. novembra i 998 
potekal simpozij na temo "Arhivi, knjižnice, in 
muzeji". To je bil drugi simpozij po vrsti. Prvi je 
polekal leta 1997 na isto temo. Seminarje bil orga- 
niziran zaradi potrebe po sodelovanju na področju 
globalne informacijske infrastrukture med arhivi, 
knjižnicami in muzeji. Nastal je i/ ideje o nujnosti 
odprtja knjižnic do sorodnih ustanov in iz ideje, kako 
bi uporabnik lahko dobil čim bolj popoln in čim bolj 
ločen odgovor na svoje vprašanje. Že prvi simpozij je 
bil izraz vpliva sodobne informacijske tehnologije na 
arhive, knjižnice in muzeje kol ustanove ki so pri- 
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sloj ne za zbiranje, obdelavo in uporaho informacij, ki 
vse bolj naslajajo ali se obdelujejo in uporabljajo v 
elektronski obliki. Ta drugi simpozij, ki je bil načr- 
tovan za Rovinj, izveden pa v Poreču, je pokazal 
potrebo za čim bolj intenzivni in produktivni izme- 
njavi izkušenj in znanj, ki imajo odločilno vlogo pri 
odgovorih na sodobno informacijsko tehnologijo. Sam 
simpozij je nakazal smernice za čim bolj usklajeno 
sodelovanje razvojnih dejavnost arhivov, knjižnic in 
muzejev ter sorodnih ustanov s ciljem, da se čim 
hitreje napravi skupno informacijsko okolje, ki bo te- 
meljilo na zahtevah uporabnikov in potrebah posa- 
meznih dejavnosti. Prav tako je pokazal možnost za 
sodelovanje računalniških tehnologij, razvijanje stan- 
dardov, uporabo informacijskih sistemov ter usklaje- 
vanje storitev in proizvodov posameznih strok. Sim- 
pozij je obenem skušal opozoriti na možnost izvedhc 
projektov, ki se vodijo v vseh omenjenih strokah, 
udclcž.cnci pa so imeli priložnost tudi spoznati naj- 
pomembnejša področja informacijske tehnologije v 
arhivih, knjižnicah in muzejih, vplive, ki jih ima le-ta 
na standardne postopke strokovnega dela, in zahteve, 
ki se poslavljajo pred omenjene ustanove. Cilj simpo- 
zija je bil dati teoretična razglabljanja za nadaljnje 
delo. 

Na simpoziju so predavali znani hrvaški strokov- 
njaki s področja arhivov, muzejev, knjižnic in raču- 
nalniške tehnologije. 

Ivo Maroc vi č, profesor muzeologije na Filozofski 
fakulteti v Zagrebu, je opredelil problem identifikacije 
in ohdclavc kulturnih informacij v muzejih, knjižnicah 
in arhivih. 

Marijan Rastič je obrazložil pravne temelje za 
razmejitev dejavnosti med arhivi, knjižnicami in mu- 
zeji. 

Boris Zakošck iz Zgodovinskega arhiva na Reki je 
pojasnil ameriške standarde popisovanja arhivskega 
gradiva - iridi menzionatosi arhivskega gradiva. 

Tanja Buzina je imela referat s področja biblio- 
grafskih zapisov. 

Mark ita Franili ić iz Muzejskega dokumentacij- 
skega centra v Zagrebu je govorila o vlogi MDC v 
informatizaciji muzejske dejavnosti. 

Žarka Vujič s Filozofske fakultete v Za grehu je 
opredelila strukture podatkov na področju muzejske 
dejavnosti. 

Vcdrana Juričič je govorila o rokopisnih glasbenih 
delih, ki se nahajajo v arhivih, knjižnicah in muzejih, 
in o njihovem prenosu na računalniško bazo v 
Frankfurtu. Omenjeno je ponazorila na računalniku. 

Mirna Villcr iz Nacionalne in vseučiliške knjižnice 
v Zagrebu je govorila o informacijskih zadevah, in 

sicer o mednarodnih projektih s področja in forma- 
lizacije (Desire - Metadata). Referat je temeljil na 
primerjavi referatov, povzetih po internem, ki so se 
nanašali na "Metadata", to je podatkih o podatkih. 

Miroslav Milinovič iz Hrvaške akademske in 
raziskovalne mreže Carnet je zelo obširno predstavil 
področja računalništva, intérnela in oh I i kovan ja 
"html" strani. Pojasnil je, kako in s kakšnimi infor- 
macijami do novih informacij z vsemi možnimi 
iskalci. Njegovi prikazi so bili poleg teoretičnih (udi 
praktični, in sicer v računalniški delavnici. Delavnico 
so namreč na simpoziju oblikovali za udeležence, ki 
jih je to zanimalo. Imela je neposredno povezavo z 
in te meloni, tako da so lahko udeleženci sami "hrskali" 
po internem, prav tako je bilo udeležencem nazorno 
prikazano oblikovanje "html" strani. 

Tomislav Šola je razpravljal o delitvi kulturne 
dediščine na arhive, knjižnice in muzeje na podlagi 
ameriških izkušenj. Opredelil je pomen in gradivo, na 
katerem je kulturna dediščina ustvarjena (papir, les 
itd.), razdelil na ustvarjalec (država, univerza itd.) itd. 

Stančić Hrvojc je govoril o digitalizaciji muzejev, 
arhivov in knjižnic, to je o prenosu vseh podatkov na 
informacijsko mrežo. 

Jožo I vano v ič iz Hrvaškega državnega arhiva v 
Zagrchu je teoretiziral o upravljanju s podatki ra- 
zličnih uporabnikov. 

Aleksandra Horvat s Filozofske fakultete v Za- 
grchu je obravnavala avtorske pravice. Pri tem je 
primerjala slovenski zakon o avtorskih pravicah in 
mednarodno zakonodajo z omenjenega področja. Pou- 
darila je zahtevo po novem hrvaškem zakonu o 
avtorskih pravicah. 

Maja Cvitaš je govorila o hibliotekarstvu v raču- 
nalniški obdelavi z vsemi normativnimi datotekami. 
Pri tem je vzela za primer računalniško obdelavo del 
Ivana Meštroviča s konkretnim prikazom same oh- 
dclavc na računalniku. 

Pomanjkljivost simpozija je bila v tem, da referati 
predhodno niso hi I i oh javljen i v zborniku. Ohjava Ic- 
tega je napovedana za začetek prihodnjega leta. Tudi 
sama organizacija ni bila na vrhuncu, saj se je pro- 
gram spreminjal od predavanja do predavanja. Sicer 
paje treha poudariti, da so bili predavatelji simpozija 
strokovno na zelo visoki ravni, da je bilo njihovo 
teoretično znanje zelo veliko, da so bile tudi razprave 
na visoki ravni. Vsekakor pa hi še omenil, da so se vsi 
predavatelji večinoma sklicevali na angleško in ame- 
riško stroko in le-to prenašali na hrvaška tla. Pri tem 
ni bilo opaziti nohenih vplivov strok iz drugih držav. 

Žarki/ St nimbi 
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Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 

Ostale publikacije 

Božo Otorepec, Dragan Matic: Izbrane 
listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
(1320-1782), ZAL - Gradivo in razprave št. 
19, Ljubljana 1998 

Pred kratkim je v seriji Gradivo in razprave pod ši. 
19 i/šla publikacija ¡VARANE LISTINE ZGODOVIN- 
SKEGA ARHIVA UUBUANA (••-17•2), katere 
izid je posvečen tudi praznovanju lOO-leinice ljub- 
ljanskega arhiva. Avtorja sta priznani slovenski stro- 
kovnjak in poznavalec tega gradiva dr. ßo/.o Oto- 
repec. nekdanji arhivist v takrat še Mestnem arhivu 
ljubljanskem, in sedanji arhivist, pristojen za starejše 
gradivo, mag. Dragan Malic. 

Kol navaja direktor Kopač v svojem uvodu, gre za 
nekolika slavi losiacjšo ¡whlikctàjo, za kar je izbrano 
gradivo zavoljo svojega vsebinskega pomena, pa tudi 
vizualne atraktivnosti zelo primemo. 

Publikacijo sestavljata dva zvezka: 
V prvem so kvalitetne barvne reprodukcije 46 

izbranih listin. Listine si s I alijo v kronološkem za- 
poredju: devet listin jo iz večinoma druge polovice 14. 
stoletja, kar .sedemnajst iz 15.,-deset iz 16.. pet iz 17. 
in štiri iz I K. stoletja. Reprodukcije so prilagojene 
formatu zvezka, tako da so po potrebi nekoliko po- 
večane ali pomanjšane, v vsakem primeru pa so veti no 
dobro berljive, kar je sicer eilen namenov te knjige in 
pogoj za uresničitev njenih palcografskih ambicij. 

Osrednjo vsebino drugega zvezka predstavljajo 
prepisi (transkripcije) navedenih listin z regesti in 
komentarji: vsaka listina, ki je ustrezno zaporedno 
oštevilčena kol v prvem zvezku, je najprej opremljena 
z datumom in kratkim naslovom 1er obsežnim pov- 
zel kom vsebine (regestoni), ki naj bi nadomeščal pre- 
vod: sledijo prepis celega dokumenta, izčrpen, po 
literaturi narejen komentar, navedba tehničnih podat- 
kov (velikost! pisna podlaga, pečat in morebiten pre- 
pis v ljubljanski privilegijski knjigi) 1er seznama objav 
listine in literature, ki obravnava njeno vsebino. 

V predgovoru avtor Matic predstavi ZAL-ovo 
zbirko listin: kako je sestavljena, kakšen je pomen teh 
listin, kakšne so okoliščine nastanka le-teh; prikaže jih 
razdeljene v skupine po zunanjih značilnostih ali vse- 
bini, pojasni načela izbora in namen objave. Drugi 
avtor. Otorepec, v svojem prispevku listine kol <-#<)- 
(lavinski vir oriše zunanje in notranje značilnosti listin, 
predstavi njihovo delitev, se posebej posveti mestnim 
privilegijem, predstavi I ist ins ko gradivo za zgodovino 
Ljubljane v evropskih arhivih. Sledijo, kot že rečeno, 
objave listin, urejene kronološko in razdeljene v sku- 

pine po stoletjih, tako daje pred vsako skupino uvod z 
zgodovinskim orisom politično-upravnih, gospodar- 
skih in družbenih razmer v Ljubljani v posameznem 
stoletju. 

Kar se tiče deleža obeh avtorjev pri nastanku 
publikacije, moremo na kratko reči. da je prispevek 
prof. Otorepca poleg omenjenega uvodnega članka in 
prevoda kriminalnega sodnega reda za Ljubljano iz 
leta 1514 predvsem v njegovem "minulem delu", saj 
so ljubljanske listine do leta 1521 že objavljene v 
njegovem Gradivu za zgodovino Ljubljane. Matica je 
kljub temu čakalo dopolnjevanje podatkov o objavah 
in literaturi 1er izdelava nekaterih regesto v in večine 
komentarjev, uvodnikov o posameznih stoletjih 1er 
natančno delo korektnega tran si i ieri ranj a preostalih 
listin (približno tretjina), pri čemer mu je soavtor stal 
ob strani z vsem svojim znanjem in izkušnjami. 

O primernosti vsebinskega izbora listin ne gre 
ti vom iti. saj sla bila na delu dobra poznavalca tega 
gradiva: prof. Otorepec se že ti oiga desetletja ukvarja 
z listinami in začel je prav z. ljubljanskimi. Maticu pa 
je že več let zaupano najstarejše ZAL-ovo gradivo. 
Vsekakor smo s predstavitvijo izbranih 46 listin in 
vsemi spremnimi besedili in komentarji dobili pregled 
obdobja od 14. do 18. stol cija v Ljubljani, ki ni 
namenjen le stroki, marveč širšemu krogu javnosti. 

Na kratko pa velja spregovoriti še o publikaciji kol 
paleograiskem učbeniku za nemško pisavo srednjega 
in zgodnjega novega veka. 

Vemo, da so viri za našo nacionalno zgodovino v 
leni času pretežno v nemščini, pisani s po domače 
imenovano gotico, strokovno imenovano gotsko kur- 
zivo ali k uren tlo, zalo se mora z njo spopasti vsakdo, 
ki želi delali na virih. Nemščina seje kot jezik listin v 
posvetnih krogih uveljavila že v 13.. dokončno pa v 
14. stoletju, kar dokazujejo ludi izbrane listine, saj je 
med vsemi objavljenimi le ena nenemška, in sicer 
latinska iz leta 1625. Priročnikov, to je tablic /,a branje 
pri nas skorajda ni oziroma se uporabljajo nemške, ki 
pa ne vsebujejo tekstov, značilnih za naše kraje. Pri 
leni ne gre loi i ko za palcografsko kol za jezikovno in 
vsebinsko razliko. Znanje branja je neločljivo pove- 
zano z razumevanjem, to pa poleg dobrega jezi- 
kovnega znanja zalite va še poznavanje upravno-po- 
litične in pravne zgodovine. Avtorja se zavedala po- 
manjkljivosti te plati publikacije, da za boljše 
razumevanje vsebine manjkajo prevodi (izjema je že 
omenjeni sodni red pod št. 30). ki jih pri nas za 
tovrstna besedila nasploh primanjkuje. Posledica tega 
je tudi neizdelano historično izrazoslovje. To bodisi 
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ne pozna ustreznega termina hod i s i se za isto stvar 
uporablja več izrazov, kar vnaša v stroko zmedo. 
Vsekakor je izdelava prevodov za toliko dokumentov, 
ki hi morali bili dodamo podprti s potrebnimi vse- 
binskimi komentarji in palcografskimi opomhami, 
obsežna in zahtevna naloga, ki verjetno presega 
možnosti in amhicijc le publikacije. 

Drag» Trpin 

Jože Žontar: Struktura uprave in sodstva 
na Slovenskem od srede 18. stoletja do 
leta 1848, Ljubljana 1998, 265 strani 

Knjiga Jožeta Žoniarja, ki jo je izdal Arhiv Re- 
publike Slovenije, je pregled sprememh v organizaciji 
uprave in sodstva v dohi velike reorganizacije hahs- 
burške monarhije od srede 18. stoletja do marčne 
revolucije. To je zgodovina reform oblasti v dobi, ki 
se zato imenuje reformni absolutizem. Reforme so 
sledile vrsti vojn, ki so pokazale zaostajanje monar- 
hije. Zaradi daljnosežnih reform je io eno najpo- 
membnejših obdobij zgodovine monarhije. To oh- 
dohje velja tudi za eno izmed najbolj bleščečih v njeni 
zgodovini. 

Knjiga je skrajšana in predelana doktorska diser- 
tacija. Predelava je predvsem v vključitvi spoznanj, do 
katerih se je zgodovinska stroka dokopala od tedaj, ko 
je hila disertacija dokončana. V zvezi s krajšanjem naj 
takoj zapišem, da obžaluj cm .daje bil zelo skrajšan del 
o stanju kranjskih deželnih financ, ki kaže zelo domač 
odnos vodilnih plasti v deželi do javnih financ in 
pojasnjuje, zakaj je bil mogoč iako odločen poseg 
centralnih ohlasti. Zdi se mi, da je vedenje o tem na 
Slovenskem premajhno. 

Knjigo začne uvodni del, sestavljen iz dveh po- 
glavij. Prvo poglavje je kratek prikaz sistema oblasti, 
ki se je začel razvijali v visokem srednjem veku in se 
v organizacijskih potezah ohranil vse do srede 18. 
stolcija. Bistveno potezo fevdalne uredil ve, pat ri mo- 
ni al no oblas i, pa je tudi ahsolutizcm ohranil vse do 
konca ohdobja, ki ga knjiga obravnava. V drugem 
poglavju je izčrpen pregled Haugwiizovega poročila o 
Kranjskem gospodarstvu. Ta pregled ponuja imeniten 
vpogled v zapletenost problema, ki so se ga z re- 
formami državnih in deželnih organov lotevali, obe- 
nem pa nazorno kaže krvavo podkožje kranjskih 
vodilnih krogov. Potrjuje tudi že znano dejstvo, da so 
se absolutisiični vladarji v svoji vnemi služili državi 
včasih vtikali v neverjetne podrohnosti. 

Sledijo poglavja o reformah javne oblasti v ob- 
dobju Marije Terezije. Jasno je videti, da je glavnina 
reform povezana z hahsburškimi neuspehi v naslecl* 
stvenih vojnah. Reforme so se rojevale v neposredni 
povezavi /. vojaško organizacijo. Ta je zahtevala večjo 
in bolje opremljeno armado. Za to je hilo ireba veliko 
več denarja, kar je zahtevalo obsežne davčne reforme. 

Davčne reforme so sialnica. ki se vleče vse do 

konca knjige. Reforme so se začenjale sicer od vrha 
na ravni centralne oblasti, ko pa si je monarh nasproti 
stanovom pridobil dovolj moči, da mu ti niso mogli 
več učinkovito nasprotovali, je ustvarjal osrednjim 
oblastem podrejene organe oblasti tudi na stopnji 
dežele in še nižje, Uvajanje organov ohlasti razumemo 
kot uvajanje u rad ni št va, ki je odvisno od vladarja. Pri 
leni pa je treba poudariti, da to u radništvo še ni hilo 
šicvilno, čeprav so se ravno v tem ohdohju že kazale 
nekatere njegove značilne poteze. Druga značilnost 
dohe je, da je u radništvo moćno povezano z izva- 
janjem sodne oblasti, ki se ravno v dobi reform 
ohlasti. le-te so prednici knjige, šele začne ločevati od 
uprave. Ločevanje seje začelo na najvišji slopnji inje 
sprva potekalo kot ločevanje funkcij med več 
nosilcev. 

V knjigi pride z navajanjem imen in pristojnosti 
različnih oh lastni h organov predvsem na deželni ravni 
lepo do izraza način izvajanja reform. Ta se kaže v 
nenehnem spreminjanju. Spreminjanje je le deloma 
izraz, stiske reformatorjev glede ciljev in mciod reform 
in veliko hol j kaže njihovo spretnost manipuliranju z 
nasprotniki reform. To so bili predvsem stanovi, ki so 
i/.guhljali (udi tako, da so vedno manj odločali (udi o 
zadevah, ki so bile dollej v njihovi prislojnosli, kot 
npr. različne odločitve o stanovskih funkcionarjih. 
Prav tako je osrednja ohlasl posegala na področja dru- 
gih avtonomnih skupnosti. Pri mesi i h je hilo tako po- 
daljšanje dobe opravljanje sodniške in županske 
funkcije od enoletnih mandatov, značilnih za starejšo 
tlobo, na triletni mandai. 

Od srede 18, stoletja pa je v deželah liahshurškc 
monarhije organizirano stekel nov proces, ki pomeni 
po mem hen korak v odpravljanju srednjeveškega siste- 
ma oblasli. Do te dobe je dežele medsebojno pove- 
zovala predvsem oseba deželnega kneza, odslej pa se 
pojavljajo gu herniji, novi organi, pristojni za več 
dežel. Gradec je znova postal sedež organa, ki je imel 
številne prislojnosli nekdanje notranjcavstrijske vlade. 
Na drugi strani pa je kol sedež guhernija pridobil Trst 
in mesti sla, vsaj kar se višjega sodstva tiče, la položaj 
za slovensko ozemlje obdržali vse do konca habs- 
burške monarhije. 

Naslednik Marije Terezije, cesar Jožef II.. je iz- 
vajanje reform nadaljeval Še bolj odločno. Cilj je hil 
ustvarili cen irai i zi rano državo z močnim uradniškim 
aparatom. Ta cilj naj hi imel prednost pred zgodo- 
vinsko ureditvijo, saj hi hil rezultat celo zmanjšanje 
števila dežel. Uresničevali so ga začeli pozneje, z 
združevanjem funkcij za več dežel v isti osebi, vendar 
se ta ležnja pozneje ni nadaljevala. Pomembnejše so 
bile spremeni lic na stopnji, nižji od dežel. Povečale so 
se funkcije in vloga okrožij. Se pomenihnej• je hilo, 
da so začeli priprave za us umov i te v organov ohlasti na 
najnižji slopnji, kjer je še delovala patrimonial na 
ohlast. Daje bilo še veliko osiankov stare ureditve, 
med drugim kažejo tudi izrazi, kot npr. Bann und 
Acht za višje ali krvno sodstvo. Ti so nas lai i v 
visokem srednjem veku in so do 18. stoletja že spre- 
menili pomen, oblast, pa ludi vseh in o. Tu ohlasti niso 
mogle do konca, saj za podržavljenje sodne ohlasti ni 
hilo denarja. Sicer pa so pri zoževanju patrimonial ne 
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obi asi i izbrali zelo prcmclcno laki ¡ko. Oblast so delali 
neprivlačno lako, ila je moral npr. patrinionialni gos- 
pod na nekatere najpomembnejše funkcije nastavljati 
šolane pravnike. Drugi način je bil. da so omejevali 
možnost, da bi si z izvajanjem javne oblasti gospodje 
povečevali dohodke, tako, da je izvajanje oblasti vse 
bolj postajalo breinc. Posamezna gospostva so se zalo 
prostovoljno odrekala izvajanju javne oblasti. 

V poglavju o reformah oblasti po smrii cesarja 
Jožefa II. avtor ugotovi, da seje ustavil proces pri še 
nedokončanih reformah, da so bile nekatere reforme 
omiljene, da je bila delno obnovljena stanovska avto- 
nomija, da pa vrnitve na stanje pred terezijanskimi 
reformami kljub nekaterim zahtevani ni bilo. 

lina izmed manj poudarjenih reform za vlade 
Jožefa II. je bila centralizacija policije, ki je bila znova 
vzpostavljena pod cesarjem Pnmccm 11. Istemu 
ministrstvu je bila na samem začetku 19. stoletja 
podrejena še cenzura. Ker sta bili zadnje desetletje 18. 
in prvi dve 19. stoletja v znamenju francoske revo- 
lucije, je bilo v leni času več razprav o reformah kot 
samih sprememb. Pomembni) znamenje nove dobe pa 
je bilo. da je bilo med uradniki vse več ljudi 
meščanskega porekla, čeprav so vtxlilnc funkcije še 
obdržali plemiči. 

Posebno poglavje je posvečeno strukturi oblasti v 
obdobju, ko je bil večji del slovenskega ozemlja pod 
francosko oblastjo. Za francosko državo to ni hilo 
obdobje miru. pa ludi najbolj radikalno obdobje 
revolucije je hilo že mimo, tako da spremembe niso 
bile iako velike, kot bi pričakovali. Nastala je povsem 
nova državnopravna tvorba, loti a sestavljena je bila iz. 
delov, ki so v veliki meri ohranili staro strukturo. 
Tako so se celo pri določitvi ozemelj dislriktov, ki so 
bila osnova nekdanja okrožja, ozirali na nekdanjo 
sestavo zemljiških gospostev. Nove so bile predvsem 
najnižje enote, komuni, ki pa niso bile avtonomne in 
so bili meri. njihovi predstojniki, imenovani. Mere 
najpomembnejših mest v Ilirskih provincah je ime- 
noval celo cesar. Se bolj dolgoročne posledice pa je 
imela odprava patri mon ialnega sodstva, kije preživela 
obd obje 11 irski h pro v i ne. 

Zadnje poglavje je posvečeno pred marčni dobi. 
Konzerva t i vizem dobe se je kazal tudi v počasnem 
obnavljanju organizacije oblasti iz dobe pred Fran- 
cozi. Številne uredbe o novi oblastni ureditvi so imele 
značaj provizorije v. Tako sta bili na sedanjem slo- 
venskem ozemlju dve ureditvi: ena na ozemlju nek- 
danjih Ilirskih provinc in druga na območjih, ki niso 
prišla poti francosko oblasi in kjer so nekatere reforme 
počakale do marčne revolucije. 

Kol ob koncu pove avtor, sla kot i rajna pridobitev 
absolutizma ostala centralno voden državni aparat, v 
katerem so prevladovali pravniki, in enotna državna 
zakonodaja. Upravne in sodne ozemeljske enote pa so 
se deloma ohranile. 

Knjigo popestri več ilustracij osebnosti, pravnih 
tiskov in zemljevidov i/, obravnavanega obdobja. 

Velika avtorjeva zasluga je. da se loteva obdobja, 
ki je bilo za oblikovanje modernega sistema sodstva in 
uprave in s lem tudi moderne države odločilno in ki v 
nekaterih vidikih vpliva še na našo dobo. Pri tem je 

avlor spretno krmaril med pastmi, ki jih ponuja 
gradivo. Na prvem mestu je tu problem terminologije, 
in • v dveh smislih. Po eni strani je moral za številne 
organe ustvarjati slovenske izraze,, pri čemer je do- 
datni problem, da nemški avtorji v poimenovanju niso 
tako natančni, kot bi to od njih pričakovali, saj po- 
gosto za isti organ uporabljajo različne izraze. Drugi 
problem pa je na platnieaJi navedeno mesto iz Vil- 
fanove Pravne zgodovine o pompoznom načinu iz- 
ražanja. 

Največja vrednost knjige je sistematičen prikaz 
strukture oblasti za slovensko ozemlje, kakršen doslej 
širši javnosti ni bil dostopen. V tem smislu je dra- 
gocene) dopolnilo Vilfanove Pravne zgodovine Slo- 
vencev. Hvalevredna je avtorjeva samokontrola, saj 
nekatera obravnavana mesta kar kličejo po komen- 
tarju, a se je avtor tam znal omejiti na nekaj jedrnatih 
stavkov. 

Vladimir Siniič 

Ivan Nemanič - Filmsko gradivo 
Slovenskega arhiva pri Arhivu Republike 
Slovenije, 2. doplnjena izdaja, ARS 1998, 
575 strani 

Ponatis knjige "Filmsko gradivo slovenskega film- 
skega arhiva pri Arhivu Slovenije" Ivana Neman i ča, 
sežete iz dveh že zdavnaj razprodanih zvezkov v 
enega, zaokrožuje pisno podlago za raziskavo in raz- 
lago slovenskih filmov, shranjenih v Arhivu. Ta in- 
ventar, popisan v imenovanem in v Še treh drugih 
temeljnih delih istega avtorja - Filmskih zapisih Bo- 
židarja Jakca, Filmih Metoda in Milke Badjura, Film- 
skem gradivu 1905/1993 : je hkrati zgled in razgled 
po slovenskem filmu. Razgled zato, ker izpod enega 
peresa lahko promotrimo velik del pomembnih do- 
mačih filmskih del in z, enega zorišča z enim po- 
gledom zaobsežemo vso pestrost slovenskih filmov in 
kakovosti posameznih filmskih ustvarjalcev. Zgled 
zato. ker so pričujoča dela postavila visoka merila 
vsemu, kar bo - upamo vsaj - še zapisano v pri- 
hodnosti, obsegajoč tudi filmska dela na televiziji in 
pri drugih izdelovalcih filmov, pa seveda tudi vsemu, 
kar se bo ohranilo na drugih nosilcih slike in zvoka. S 
podporo sodobnih naprav za zapis, zbiranje, razvr- 
ščanje in shranjevanje podatkov bi to ne smelo več 
hiti prezahtevno. 

Vsa štiri dela so opremljena z izčrpnimi študijami 
i/, slovenske filmske zgodovine in s študijami o njenih 
najpomembnejših dejavnikih, z vsemi pomembnimi 
veljavnimi viri in navedki izvora ustnih pričevanj in 
pod alko v. Najprej v opombah k "Uvodu", nato k 
vsakemu razdelku, k vsakemu filmu posbej, po razlagi 
kratic, seveda. Pa se skozi vso množico resnih in 
strogih črk in besed kdaj pa kdaj zasveti tudi do- 
ni islck, skorajda hudomušen namig, bleščeča opomba, 
ki bralca preseneti kot preblisk in izziv. In ki priča, da 
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je le inventarje pisal človek, ki ni le natančen 
pop i sove I • in zapisovalec, ampak ludi ljubitelj, če že 
ne kar zal juhi ¡enee v slovenski Film. Tako po zajcl- 
nem "Popisu filmov" še kako zmore ludi predrago- 
cena in prepotrebna kazala, ki sla jib izdelala mlajša 
sodelavca Vladimir Sunčič in Loj/. Tršan. To so 
kazalo krajev, kazalo pravnih oseb, kazalo oseh, 
odgovornih za nasianek enote, kazalo stvarnih gesel 
1er na koncu knjige še ahceedni seznam filmov, v 
kaierem je vsak film označen z dvema številoma, 
lini m, ki kaže na vrslni red lil ma v pričujoči knjigi, in 
še enim. ki pove, kako je film označen v računalniški 
evidenci filmskega gradiva v Arbivu Republike 
Slovenije- Slovenskem filmskem arhivu. 

Tako je vsakomur, ki išče kraj. osebe, dogodke ... 
lahko poiskali vse, kar želi. Skoraj vse. Osehno, mo- 
rebiti kar preveč osehno - in zato se vnaprej opra- 
vičujem - pogrešam nekaj znani!) oseh, ki hi po 
mojem mnenju vendarle že lahko bile imenovane. 
Tako v popisu filmov kakor tudi v kazalih. Tisi • na 
primer, ki so nastopile v tretji točki šestindvajsetega 
"Obzornika". Na le j in na drugi strani sodniškega 
kaledra. Cinizem velikega kolesa zgodovine je najbrž 
kriv, da so tokrat tako sodniki kot obsojenei, rabi j i in 
žrtve, nastopajoči in gledalci, poslali bolniki iste 
bolezni, ki sem jo nekoč imenoval "Palamcdov sin- 
drom". 

In če sem že pri opozorilih, naj brez slabih na- 
menov omenim še dve. 

Prepričan sem, ila se bosta morala sestavljalea 
kazal lako in drugače otepati več kol polovice .Slo- 
vencev, ki se imenujejo Slovenke, ker vlog posa- 
meznic, ki so sodelovale pri naslajanju enot, pri 
označevanju nisi la prestavila v ženski spol. ampak sta 
jim prilepila kar moško obliko. 

Druga opomba zadeva uporabo nazivov "snema- 
lec" in "kamerman". Je že res, da je med kraticami za 
navedek, kdo je kaj snemal, uporabljena črka "K", 
menim pa, da to ni dovolj Sen razlog za lo, da filmske 
snemalce prekslimo v "kamermane". V gledališkem 
besednjaku Mestnega gledališča ljubljanskega iz I eia 
1981 je zapisan samo snemalec. Slovar Slovenskega 
knjižnega jezika pozna oba izraza, pove pa, da je 
kamerman tisi i veščak, ki rokuje s televizijska ka- 
mero, snemalec pa lahko snema s filmsko kamero, 
televizijsko kamero ali magnetofonom. Zavzemam se 
za to, da bi jih vsi tako ločevali. Pa še v tem primeru 
nastane popi na zmeda, ko skušamo z eno besedo 
označiti snem)•••, ki drži v rokah clekionsko kamero, 
snema pa na filmski način. Zmeda ni seveda nič 
posebnega, saj se v celoti, na vsem filmskem in tele- 
vizijskem področju še nismo domenili nili za osnovne 
pojme. Živ bog ne ve več, kaj je film, kaj televizija, 
kaj televizijski film. kaj filmska tehnologija in kaj 
elektronska tehnologija. 

Bodi dovolj in - kljub opozorilom - praznično. In 
naj se na koncu v imenu vseh uporabnikov še enkrat 
zahvalim za delo, ki nam bo v marsičem olajšalo tudi 
prihodnje ustvarjanje. 

¡gor Košir 

Četrti zvezek inventarja filmskega gradiva 
Arhiva Republike Slovenije, pripravil Ivan 
Nemanič, ARS Inventarji,  1998, 298 strani 

V čast mi je, da lahko predstavim četni zvezek 
inventarja filmskega gradiva Arhiva Republike Slo- 
venije, ki ga je, kol ludi prve iri, pripravil gospod 
Nemanič. O leni inventarju hi rati spregovoril v dvojni 
vlogi: kol po gosi uporabnik zbranega filmskega gra- 
diva in kol nekdo, čigar dela bodo najbrž nekoč zašla 
med police te polrehne ustanove. 

Naj torej povem najprej nekaj besed kol tako 
imenovani uporabnik. 

Ne morem si kaj, da ne bi na samem začetku ome- 
nil pokojnega profesorja branceta Brcnka. Pisalo seje 
leto 1965. leto pred sprejetjem zna men i lega zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih. V svojem seminarju je 
takoj od začetka študija naprej pokazal vse - in pri lem 
mislim dobesedno vse - dokumentarne filme iz. takrat- 
nega trnovskega bunkerja Triglav filma. Tudi filme, 
za kalere nekaleri trdijo, da so luč projektorja lahko 
ugledali šele v tako imenovani demokraciji. Pa smo, 
študentje in še kdo, že takral lahko videli "Domo- 
bransko prisego", pa " Proli komunistično zborovanje", 
mimo tega v Kinoieki tudi "Zmagoslavje volje" in še 
kaj. Zato sem hi I nemalo presenečen, daje sredi osem- 
desetih let sicer nadvse vztrajen in temeljit zgodo- 
v inopi see kar zažarel ob spoznanju, da so na filmskem 
Iraku ohranjene podobe ljudi, s katerimi seje ukvarjal 
lakrat že dobrih štirideset let! Povedano pomeni, da v 
zavest preštcvilnih Slovencev še ni pri curljalo vedenje 
o pomembnosti pričevanja filmskih del: da se ludi 
veščak i ne domislijo pregledali - pomeni prebrati in 
ogledati si filmskih del. ki so že od lela 1982 zapisana 
v prvem zvezku in venia rja in ohranjena na filmskih 
trakovih. Cela vrsta nesporazumov, zamer, polresnic 
in dnevno uporabnih laži izvira iz popolnega nepo- 
znavanja tega pomembnega dela slovenske kulturne 
dediščine, izvira iz nepoznavanja in včasih ludi 
namernega preziranja, ki ga še podpihujejo glasniki 
li si i h sodobno kulturno političnih "trendov", ki bi naj- 
raje videli, da hi se zgodovina začenjala z vsako stran- 
karsko veselico in njej sledečo izjavo posebej. 

Zakaj pripovedujem, ob sicer prazničnem do- 
godku, le malo žal osi ne zgodbe? 

Zalo, ker niti najmanj ne kaže, da se bodo vremena 
na leni področju kaj kmalu zjasnila. S celo vrsto 
zapisanih polresnic in pol laži se le krepi še vedno 
prevladujoče mnenje, da sodobni mediji - radio, film, 
televizija - ne dohajajo že uveljavljenih izraznih 
zvrsti, predvsem seveda literarnih. Prav resno se tak- 
šna mnenja pojavljajo celo v gradivih, s katerimi naj 
bi se predstavi jal i Evropi. V gradivih, ki so bolj po- 
dobna pamlletu o slovenski kulturi kakor resni analizi 
slanja in veljavni oceni vrednosti našega dela. V 
gradivih, ki predlagajo, naj, ob vstopu v informacijsko 
tisočletje, celó šolanje najpomembnejših poklicev za 
sodobne medije prepustimo kar tujcem. 

Pa se ni čudili, saj za resne analize in povzetke 
manjka prav tisto, kar je vsaj za del enega izmed 
navedenih medijev zdaj pred nami: navidez preprost, 
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pa pregleden in dovolj natančen inventar. Za marsi- 
koga prestihoparcn in nezanimiv, morda celo nad- 
ležen, za nas, uporabnike in tiste, ki vanj kaj 
prispevamo, temelj za izmero "dalje in nebeške stra- 
ni". Zalo je izid četrtega zvezka inventarja v tem času 
toliko pomemhnejši. Kaže na to, da se vendarle kdaj 
pa kdaj najde dovolj sredstev za prepotrehen izpis, ki 
nam predstavlja, tudi na papirju, pregledani in ra- 
ziskani del filmskega Tonda, shranjenega v Arhivu. 
Čeprav je za takšne podvige najbrž potrebno manj 
denarja kot za kakšen velikanski predvolilni lepak 
neuspelega ljudskega ljubljenca; in zato se delo 
nadaljuje v že znano skromni oh lek i in nakladi, kot hi 
bilo tiskanje takšnih vsebin nekakšen pravnuk pred- 
vojnih in medvojnih ilegalnih osvobodilnih tiskov • v 
nuj žl alti nej sem pomenu povedanega. Tudi zato je delo 
gospoda Ivana Nemaniča toliko pomcmhncjšc. 

Delo filmskega arheologa. Neutrudnega in lihega 
del ave a stvari, ki bi se jih komaj kdo lotil. s:ij niso vir 
slave, z njimi ni mogoče bliskov i 10 obogateli in niso v 
središču novodobnega blišča, "glamurja". V dobi. ko 
je "refleksij•" medijev pomembnejša od "izdelovanja 
medijev", "prezentacija" pomembnejša od trajnega 
branjenja, "kompilacije" pomembnejše od temeljnih 
raziskav, "segment" pomembnejši od celote, res ni 
najprivlačneje braniti in pregledovali, poizvedovali in 
zapisovati. Tako je pred nami spet zajeten sveženj 
novih podatkov, dragocenih tako v podrobnostih kot v 
celoti. Z dejstvi o na novo pridobljenih filmih do- 
polnjujejo dosedanje tri zvezke in v nekaterih redkih 
primerih dopolnjujejo že opisane filme. V njih se nam 
vedno jasneje izrisujejo obrisi popolnejšega pregleda 
slovenske filmske ustvarjalnosti. Jasneje se nam izri- 
sujejo tudi nekateri filmski delavci, ki smo jih doslej 
poznali le iz omemb in opisov v strokovnih publi- 
kacijah. Pri tem je seveda treba najprej omeniti ime- 
nitno delo doktorja Maria Focrstcrja, prvega sloven- 
skega visoko izšolanega filmskega delavca, pri kate- 
rem se je obranilo tudi pričevanje o pionirjih filma, 
bratih SÌcladanovskyh. Živa predstavitev dela doktorja 
Maria Focrslcrja v kinematografskih dvoranah še 
ostaja naš kulturni dolg. Na pravih kinematografskih 
predstavah in ne le v na hitro pripravljenih, za ta- 
kojšen - na dnevne potrebe naravnan - učinek izde- 
lanih površnih, včasih tudi zlonamernih televizijskih 
oddajah. Kjer bi bilo popolnoma razumljivo, kaj je 
citat "in kaj "citat", skratka, kdo je kaj naredil in kdo si 
je 10, kar je kdo naredil, le izposodil in u pora hi I, po 
svoje preuredil, na novo komentiral ali celo zlorabil. 
Pa četudi v imenu nekakšnega raziskovalnega novi- 
narstva, ki se kar prepogosto izkaže za svojevoljno 
paberkovanje brez jasne navedbe virov. 

Vse holj se izrisuje potreha po kinematografskih 
predstavah, ki bodo sistematično, skozi leta dolgo, 
predstavljale slovensko filmsko dediščino. V naj- 
slahšem primeru zgleden izbor iz te dediščine, in lo ne 
poljubno avtorski, ampak široko preverjen in stro- 
kovno utemeljen. Tako rekoč železni repertoar slo- 
venskega fi)nia, ki ostaja na leta dolgo isti in se le 
dopolnjuje z novimi izdelki - menja, spreminja se le 
gledalstvo, občinstvo. Tako homo najbrž hitro ugo- 
tovili, da se nam ni ireba sramovati te dediščine. 

Ugotovili homo, da je bila tako imenovana "re- 
fleksija" slovenskemu filmu nema lok daj krivična, pre- 
več zadrta in do njega veliko strožja, kot se to dogaja 
kje drugje v svetu. Ugotovili bomo, da je slovenski 
film od prvih nebogljenih začetkov naprej dovolj 
skrbno, ki juh splošni revščini, uspel slediti najpo- 
membnejšim tektonskim premikom v času in prostoru, 
ki gaje obsegcl. Ne nazadnje homo ugotovili, daje v 
slovenskem filmu najti marsikaj takega, kar je mogoče 
primerjati z vrhunskimi izdelki v svetu. Da imamo 
svojega, domačega znanja (oliko, da se nam ga ni 
treba prav nič sramovati. Svojo prvo pravo filmsko 
šolo smo imeli že leta 1948! Ponosno in samozavestno 
se lahko potrkamo po prsih, da smo imeli in da imamo 
med filmskimi delavci tudi doma, ne samo na tujem, 
prave filmske zvezde, pa če jih filmska "refleksija" 
prepoznava ali pripoznava, ali ne! Veste, doživeti bi 
morali trenutek, ko cela dvorana, kakih tisoč filmsko 
dobro poučenih ljudi v nekdanji prestolnici, glasno 
globoko zavzdihne oh enem samem posnetku iz. 
H adjuro vega filma. Prav tako bi morali povedali, kako 
s kakšnim nepopisnim mojstrstvom, znanjem in s 
kakšnimi skromnimi tehničnimi pripomočki je Milan 
Kumar posnel vožnje in zasuke po Postojnski jami; 
kaj pomeni njegova upodobitev fragmenta "Snubljenje 
v Davči" iz nikoli dokončane Visoške kronike Kaj 
pomenijo njegova teoretična dogajanja in objave, kaj 
njegove določitve velikosti izrezov. Če pa bi film- 
skemu gradivu Arhiva pridali še filmske zaklade, ki 
jih hrani nacionalna televizija, hi lahko ugotovili - 
med drugim - tudi 10. da je Viki Pogačar snemal po 
slovenskih hribih in j am alt več kol štirideset let. od 
obzorniške točke o vojaških plezalnih vajah, do tele- 
vizijskih "Planinskih poti"! Neopazno in ncopaženo. 

In tudi zato je delo gospoda Ivana Nemaniča tako 
pomembno: z njim lahko prepoznavamo, kdo je kdaj 
kaj naredil; koliko je hilo tega dela in kakšno j • to 
delo bilo. Z njim lahko tudi določimo, kaj vse nam še 
manjka, kaj vse hi bilo treba še postoriti. Najmanj, kar 
bi si bilo ob prebiranju dela gospoda Ivana Nemaniča 
želeli, je to da hi nekoč, v kar se da bližnji pri- 
hodnosli, dobili slovensko filmografijo, slovensko 
"Cincin anijo", popoln popis vseh slovenskih filmov, 
tudi listih, ki so še v televizijskem arhivu ali kje 
drugje. Da bi s tem ludi ponatisnili že davno izginuli 
prvi zvezek inventarja. Brez lega ni mogoče noheno 
pregledovanje in ocenjevanje slovenskega filma! 

Zdaj seveda govorim že kol tisti, čigar dela 
prihajajo v tole ugledno ustanovo. 

"Sanjam" - kot bi dejal doklor Manin Luther King 
- o dobi, ko bo filmska produkcija v vseh slovenskih 
proizvodnih hišah, tudi zasebnih, za zakonom urejena 
- oil zasnove dalje - tako, da bo mogoče v Arhiv 
pridobiti, skupaj s filmi, vse potrebne pisne podatke o 
izdelku in sodelavcih. Tako se ne bomo spraševali, ali 
je v filmu sodelovala dr. Sveti an a Makarovič, Sve- 
ti ana Makarovič ali pa morda dr. Marija Makarovič! 
Tako bo mogoče pripraviti sprotna vsakoletna poro- 
čila o pridobljenem gradivu z vsemi kazali; iako, in 
samo tako, bomo tako rekoč na enem mestu vsako leto 
lahko opazovali, pregledovali, nadzorovali in se ve- 
selili rasti slovenskega filma. Sanjam o dobi, ko bodo 
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vse državne in javne ustanove z letnimi poročili 
dolžne javno predstaviti svoja dela, da bodo - bomo - 
navsezadnje tudi davkoplačevalci ali naročniki vedeli, 
kam je šel njihov - naš - denar. Sanjani o tem, da bodo 
vsa dela predstavljena jasno in pregledno - s cenami 
vred - da bomo vedeli, kaj je drago in kaj poceni, kaj 
vredno in kaj ceneno. In sanjam o času, ko bo v teh 
letnih poročilih napisano tudi to, kam vse po svetu s» 
bila prodana, zamenjana, izpsojena. predstavljena naša 
dela. 

Naj mi bodo za tale praznik oproščene sanje. Sa- 
nje, ki so vsaj v enem delu upredmetenc. V delu gos- 
poda Ivana Ncmaniča, za katero upam, da se bo 
najbolje in v vsej svoji vrednosti in dragocenosti pred- 
stavilo čim večkrat vsem tistim, ki imajo radi slo- 
venski film. Čeprav le v nakladi kakšne pesniške 
zbirke. 

/gor Košir 

Slovenski film in njegovo varovanje. 30 
let Slovenskega filmskega arhiva pri 
Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana 
1998. 128 strani 

Z zbornikom prispevkov pod skupnim naslovom 
"Slovenski film in njegovo varovanje" smo zazna- 
movali 30-lclnico delovanja Slovenskega filmskega 
arhiva pri Arhivu Republike Slovenije in s (cm hkrati 
tudi 30 let celovitega organiziranega zavarovanja slo- 
venske filmske dediščine. Gre za obdobje, v katerem 
je Slovenski filmski arhiv, kot je v predgovoru v 
publikaciji zapisal direktor Arhiva Republike Slo- 
venije mag. Vladimir Zumcr, zbral in strokovno ob- 
delal večino ohranjenih slovenskih dokumentarnih, 
kratkih in celovečernih igranih ter animiranih filmov. 
Hkrati smo z zbornikom želeli prav v obdobju, v kate- 
rem Slovenski filmski arhiv postaja redni član Medna- 
rodne zveze filmskih arhivov (FIAF), domačo in tujo 
strokovno javnost seznaniti s slovensko filmsko pro- 
dukcijo in z. ustanovami, ki skrbe za njeno varstvo, 
zalo je večina prispevkov objavljena tudi v angleščini, 
v celoti ali v povzetkih. 

Prvi del publikacije prinaša pet daljših prispevkov. 
Mag. Loj z Tršan, vodja Slovenskega filmskega 

arhiva, je avtor zgodovinskega pregleda razvoja film- 
skega arhiva in njegovega strokovnega dela. 

Ivan Ncmanič, prvi in dolga leta edini slovenski 
filmski arhivist, je na slikovit način opisal številne 
zelo zanimive utrinke iz svoje dolgoletne prakse. Med 
drugim je zapisal, kako je razrešil uganko Cankar- 
jevega dvojnika v filmu "Ljubljana 1909", kako je 
prišlo do premiere filma "Ormož - jugoslovanski 
Gllspach" 57 let po njegovem nastanku in kako mu je 
uspelo tik pred razpadom Jugoslavije iz Jugoslo- 
vanske kinoteke v Beogradu pripeljati v Slovenijo 
filme Triglav filma. 

Prof. Igor Košir, predavatelj na Akademiji za 
gledališče, radio, film in lelevzijo (AGRFT) je v 

znanstvenem eseju "O dokumentarnem filmu i doku- 
mentarnosti filma" opisal postopek nastajanja doku- 
mentarnega filma, od zunanjih pobud, prek zaplete- 
nega procesa dojemanja vplivov okolja in odzivov 
nanje, do oblikovanja filma kol nove, samostojne 
slikovno-zvokovne celote. Opisal je načine dojemanja 
filino v in razlike med filmom in videom, postopke 
nastanka dokumentarnih prispevkov od zamisli do 
montaže, dramaturško zgradbo filmov, probleme pri 
snemanju dokumentarcev, vlogo besedila in glasbe. 
Nakazal je etična in moralna vprašanja v zvezi z 
dokumentarnimi filmi ter omenil vlogo in pomen 
medijev v sodobni družbi. 

Filmski kritik Zdenko Vrdlovec je v "Kratki zgod- 
bi o slovenskem filmu" predstavil prerez skozi vse 
slovenske dolgometražne igrane filme od filma "V 
kraljestvu Zlatoroga" do "Oulscidcrja" in jih umestil v 
ideološko-politične, družbeno-socialne in kulturno- 
umetniške okvirje. 

Režiser Milan Ljubic se v prispevku "Arhivski 
posnetki kot pričevanje ljudi in časa" v obliki spo- 
minov kritično ozira na čas, ko je začenjal svojo 
kariero pri "Kroniki" kot avtor filmskih portretov. 
Pokaže na šablone, ki so takrat veljale pri tem delu, in 
na težave pri posodabljanju v obdobju, ko je pozneje 
sam prevzel vodstvo "Kronike" pri Viba filmu. Opo- 
zarja tudi na prednosti filmskih posnetkov glede ka- 
kovosti in trajnosti pred elektonskimi, katere je 
pozneje začela snemati televizija, na pomen filmskih 
portretov za nacionalno zgodovino, hkrati pa tudi na 
premajhno poznavanje le-teh eelo med strokovnjaki. 

V drugem delu publikacije so objavljeni kratki 
prispevki z osnovnimi podatki o ustanovah, ki skrbe 
za slovensko filmsko dediščino, za njeno ohranitev, 
1er strokovno obdelavo z različnih vidikov in prezen- 
tacijo. To so poleg Slovenskega filmskega arhiva Slo- 
venska kinoteka, Filmski sklad Republike Slovenije, 
Radiotelevizija Slovenija, Akademija za gledališče, 
radio, film in televizijo, Avdiovizualni laboratorij 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademi- 
je znanosti in umetnosti, Društvo slovenskih filmskih 
ustvarjalcev in Zveza kulturnih društev Slovenije. 
Prispevke so napisali Silvan Furl an, Neri na Kocjančič, 
Tatjana Rczce-Slibilj, Franci Slak, dr. Naško Križnar, 
Danica Ikovic in Peter M i lo vano vi č Jarh. 

Slovenska besedila je lektoriral Dušan Mahcr, 
prevode v angleščino je pripravila Nuša Podobnik, 
zunanja oprema je delo Edite Kobe. 

Vladimir Kolosa 

Mag. Milko Mikola, Notranji sovražniki v 
dokumentih okrajnih partijskih komitejev z 
območja Zgodovinskega arhiva v Celju, 
Zgodovinski arhiv v Celju, Mali tiski 3, 
Celje 1998, 61 strani 

Zgodovinski arhiv v Celju je v začetku leta 1998 
izdal tretji zvezek v ediciji Mali tiski. Avtor, arhivski 
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svetovalce mag. Milko M i ko I a je za objavo pripravil 
izbor dokumentov ¡z okrajnih partij •• ili komitejev, 
katerih gradivo brani arhiv. Dokumenti so izbrani 
tako, da se bralec lahko seznani z bojem partije proti 
različnim v partijskem izrazoslovju imenovanim "no- 
tranjim sovražnikom". 

Avtor z izdajo teh dokumentov bralcu omogoča, 
kot pravi v uvodu, "da se iz. prve roke seznani z 
nekaterimi vidiki ideološkega in političnega nasilja, ki 
gaje izvajal komunistični režim v Sloveniji, predvsem 
v obdobju 1945-1952, to je v tistem obdobju, ki ga v 
slovenski povojni zgodovini lahko povsem upravičeno 
obravnavamo kot obdobje odkritega stalinizma". 

V uvodu nas avtor seznani s splošnimi značil- 
nostmi komun ¡stičnega režima v Sloveniji (pona- 
zorjene so s posameznimi najznačilnejšimi primeri). 
Mag. Milko Mikola se s proučevanjem le-tega tudi 
sicer znanstveno ukvarja. 

Seznam dokumentov je nastajal sproti, ob urejanju 
rn popisovanju gradiva številnih partijskih fondov. 

Dokumenti so objavljeni tako kot so nastali, to je z 
vsemi pravopisnimi in drugimi napakami in brez 
komentarja, lako da si sodbo o dejavnosti partije proti 
"notranjim sovražnikom" ustvari bralec sam. Zaradi 
slabe kakovosti dokumentov Ic-ti niso fotokopirani, 
ampak so pretipkani. 

Dokumenti nižjih partijskih organov so zanimivi 
predvsem zalo, ker iz gradiva le-leh lahko razberemo, 
kako so se smernice osrednjih partijskih organov za 
boj z. "notranjimi sovražniki" izvajale v praksi. 

Izbor dokumentov, ki so objavljeni v ediciji Mali 
tiski 3, obsega najznačilnejše dokumente ki so nastali 
pri delovanju teh partijskih komitejev: 
- Mestnega komiteja KPS (ZKS) Celje, ¡945-1954 
- Okrajnega komiteju KPS (ZKS) Celje-okolica. 1945- 

1954 
- Okrajnega komiteju KPS (ZKS) Celje. 1954-1965 
- Okrajnega komiteja KPS (ZKS) Slovenske Konjice. 

I945-I94H 
- Okrajnega komiteja KPS (ZKS) Šmarje pri Jelšah. 

¡945-I94H 
- Okrajnega komiteja KPS (ZKS) Šoštanj. ¡945-1955 
- Okrajnega komiteja KPS (ZKS) Trbovlje. ¡945-1958 

Vsebina dokumentov se nanaša na boj partije proti 
trgovcem, "kulakom", Cerkvi, duhovščini in drugi ni 
tako imenovanim "klerikalnim elementom", kot so bili 
verujoči profesorji, učitelji, dijaki in delavci v 
državnih službah. 

Največjo pričeval no vrednost ima brez. dvoma na 
koncu zvezka objavljeno pismo (fotokopija) obupane 
pionirke maršalu Titu, v katerem je učenka opisala 
razmere v svoji družini, sicer značilne za marsikatero 
družino v tako imenovanem "obdobju stalinizma". 

Mag. Milko Mikola ima neizmerno energijo za 
pregledovanje, urejanje in raziskovanje novih arhiv- 
skih fondov iz obdobja povojne zgodovine, zato lahko 
kmalu pričakujemo izdaje novih zvezkov na to temo. 

Izbor dokumentov ne bo zanimiv le za arhiviste in 
zgodovinarje, ampak tudi za vse tiste, ki želijo iz prve 
roke izvedeli, kaj je prinesel režim cnounija po drugi 
svetovni vojni. 

Bojana Ai ¡sloviiik 

Vlasta Tul, 50 let Glasbene šole Vinka 
Vodopivca Ajdovščina. Izdala in založila 
Glasbena šola Vinka Vodopivca 
Ajdovščina v sodelovanju s Pokrajinskim 
arhivom v Novi Gorici, Ajdovščina 1998, 
68 strani 

Lelos mineva petdeset lei od ustanovitve glasbene 
šole v Ajdovščini. Ob Icj priložnosti je bila po- 
stavljena razstava dokumentov o petdesetletnem de- 
lovanju Šole, izšel pa je ludi jubilejni zbornik. 
Avtorica z-bornika je Vlasta Tul. arhivska svetovalka v 
Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. 

"Glasba je pol življenja. Ni samo umetnost, je 
moč, je tolažba in upanje. Je več kol pol življenja, tudi 
življenje celo." je na prvo stran knjižice napisala 
enaindcvctdcsellctna Lida Kal i nova, prva ravnateljica 
šole. 

Publikacija ima več delov. Osrednji, najdaljši, 
namenjen prikazu razvoja šole, se začenja z, bogatim 
glasbenim, predvsem pevskim izročilom Zgornje Vi- 
pavske doline in sega do današnjih dni. Iz študije je 
mogoče razbrati, da je Šola v petdesetih letih svoje 
zgodovine (delovati je začela februarja 1948 kol 
mestna glasbena šola) doživljala številne vzpone in 
padce. Pestile sojo finančne težave, pomanjkanje pro- 
storov, kadrov, instrumentov, a je kljub temu ves čas 
vztrajala v svojem kulturnem poslanstvu in postopno 
širila svojo dejavnost. Prvih gojencev je bilo 91. danes 
jih je približno 300. 

Poleg zgodovinskega orisa so v publikaciji tudi 
drugi prispevki. 

Uvodno besedo je napisala sedanja ravnateljica 
Martina Cerne Vodopivcc, preberemo pa lahko tudi 
spominske zapise nekdanjih učencev, učiteljev in rav- 
nateljev Darje Vidmar. Klavdija Koloinija. Alek- 
sandre Trcbižan in Sonje Kodrič. 

Iz. preglednic statističnih podatkov o učencih in 
predmetniku je /• ves čas obstoja šole mogoče dobili 
sliko o skupnem številu učencev v posameznih šolskih 
letih, razvidno paje tudi, katere instrumente so igrali. 

V seznamu zaposlenih so zajeli vsi, ki so delali na 
šoli (glasbeni pedagogi, ravnatelji, administrativno in 
tehnično osebje). Svoje ime bodo v publikaciji našli 
tudi vsi učenci, ki obiskujejo ajdovsko šolo v jubi- 
lejnem letu 1997/98. pa člani svela staršev in sveta 
šole. 

Knjižico bogatijo reprodukcije nekaterih doku- 
mentov in številne fotografije, povezane z dejavnostjo 
Šole. 

Avtorica pubi i akcije se je naslonila predvsem na 
arhivske vire. Poleg dokumentacije glasbenih šol v 
Ajdovščini in Novi Gorici je pregledala tudi arhivsko 
gradivo številnih upravnih organov, ki so se ukvarjali 
s problematiko glasbene šole na različnih ravneh. 
M arsi kak dokument so posodili tudi zasebni lastniki. 

Naslovnico pubi i akcije je oblikoval slikar Danilo 
Jejčič. 

• leksaiulra Pavšič-Milast 
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Pavel P lesni čar, Ajdovščina, Pogled v 
njeno preteklost,  Komentirana objava 
zgodovine Ajdovščine in Šturij, za objavo 
pripravila Ivanka Uršič, Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, Nova Gorica 1997, naklada 
500  izvodov,   184  strani 

Februarja 1997 je minilo 50 Ici od sin ni Pavla 
Plcsničarja. šolnika, krajevnega zgodovinarja in publi- 
cista, znanega predvsem po bibliografiji slovenskih 
knjig in periodike na Primorskem od lela 1607 do 
konca lela 1918 z naslovom Narod naš dokaze hrani, 
ki je izšla lela 1940 v Ljuhljani. Pavel Plcsničar rojen 
4. junija 1880 v bližini Trnovega pri Gorici, je del 
svojega življenja pred prvo svetovno vojno preživel 
kot učitelj ludi v Ajdovščini. Tam je začel zhirati prve 
podatke za zgodovino tega kraja. Italijanska okupacija 
ga je pahnila v emigracijo v Ljubljano in v leni kraju 
je med Icloma 1941 in 1945 pisal "kroniko" Ajdov- 
ščine, kmalu nalo pa 22. februarja leta 1947 tudi umrl. 

Plcsničarjcva bčerka prim, dr. Vela Tuma je Po- 
krajinskemu arbivu v Novi Gorici leta 1995 odstopila 
del očetove zapuščine, v njej se nahajata tudi dva 
zvezka rokopisov o zgodovini Ajdovščine, z željo, da 
bi lo delo našlo pot med ljudi. Ti zapisi so po vsebini 
že pravo zgodovinsko delo sicer nešolanega zgo- 
dovinarja, pač pa dobrega opisovalca kraja in ljudi. Pri 
tem seveda ne gre pozabili, da je to predvsem 
zgodovinski vir z vsemi napakami in nedoslednostmi, 
namenjen tudi prihodnjim raziskovalcem ajdovske 
preteklosti. 

Z izdajo le publikacije v Pokrajinskem arbivu v 
Novi Goriei dopolnjujcjmo izdajateljsko dejavnost s 
samostojnim objavljanjem arbivskib virov in hkrati 
nadaljujemo prikaze zgodovine posameznih krajev 
območja, ki ga pokrivamo s svojo dejavnostjo. 

V uvodu urednica navaja najosnovnejša dejstva, ki 
zadevajo avtorja in njegovo delo, 1er daje potrebne 
napotke za branje in razumevanje Plcsn¡carjevega be- 
sedila 1er njenih dopolnitev ali opomb. Sledita izčrpen 
Plcsničar je v življenjepis in poskus njegove 
bibliografije, vendar ta ni poplna. 

Poleni labko beremo prvi. zemljepisni del "ajdov- 
ske kronike". V njem nas avtor najprej seznani z 

geografsko in geološko podobo Ajdovščine in njene 
okolice. Zalem je na vrsti politični opis ajdovske 
občine v okviru ledanjc dežele Goriško Gradiščanske, 
predstavitev prebivalstva 1er gospodarskega razvoja, 
opis kmetijskih panog (poljedelstva, vinogradništva, 
sadjarstva, živinoreje in čebelarstva), obrti, trgovine, 
prometnih povezav, denarnih zavodov in podpornih 
društev. Posebno poglavje je namenjeno duhovni 
izohrazbi in značaju Ajdovcev. V tem poglavju avtor 
našteva šole. knjižnice, kulturna in športna društva 1er 
opozarja na izginevanje ljudskega izročila, pri leni pa 
zapiše tudi nekaj znanih pripovedk. 

Drugi, osrednji del kronike nosi naslov Ajdovščina 
- pogled v njeno prelekosl - in obsega dve ecloti. 
Najprej splošen pregled zgodovine Ajdovščine in 
Šturij od predrimske dobe do začetka 20. stoletja, ••• 
pa najobsežnejši del z naslovom Posameznosti. V lem 
delu Plcsničar podrobno obravnava zanimive ljudi in 
dogodke iz ajdovske in šturske preleklosti. Ta del 
kronike je še posebej dragocen zaradi avtorjevega 
neposredega poznavanja nekaterib oseb in dogodkov. 

V sklepnem delu publikacije sla seznam virov in 
literature, uporabljenih pri redakciji, in kazalo. 

Plcsničar je vo besedilo je opremljeno z opombami 
dveh vrsl. S številkami so označene originalne avtor- 
jeve opombe. Te prinašajo pregled obsežne literature, 
ki jo je uporabljal. Uredniške pripombe, označene z 
zvezdicami, pa skušajo dopolniti oziroma pojasnili 
Plcsničarjcva besedila. Urednikove opombe so tudi 
navedki v oglatih oklepaj i b med Plesničarjevim bese- 
dilom. Z njimi si je urednica prizadevala dopolnili 
manjkajoče besede ali letnice. Lektura Plcsn ¡carjevega 
besedila je bila z namenom, da se besedilo ohrani v 
čim izvirnejši obliki, opravljena z minimalnimi po- 
segi, tako da so hile popravljene le očitnejše pra- 
vopisne napake in nedoslednosti. 

Plcsn ¡carjevem u rokopisu je bil priložen seznam 
slik, s kal crini i je avtor morda nameraval opremiti 
besedilo. Urednica je kolikor je bilo mogoče upo- 
števala Plcsničarjevo zamisel in z izborom številnih 
fotografij, dokumentov in razglednic zaokrožila svoje 
delo. 

Mctkti Nusdorfer- Vuksanovič 
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Tuji časopisi in revije 

Mitteilungen des Steiermärkischen 
Landesarchivs, Folge 47, Graz 1997 

Vsebina: Delovno poročilo ŠDA za Icio 199ft 
(Waller ••••••). 

Dvorni svelnik, bon. prof. tir. Gerhard Pfcrschy v 
pokoju (Walter • runner). 

l'rispevki: Heinrich Piirkartholer, V letih 19•4. 
1995 in 1996 podeljeni štajerski občinski grbi. 

Christian l-Yeiberger, Dodelitev vpogleda v arhiv- 
ske fonde. 

Waller • runner. Dva dodatka k starejšemu gal len- 
berškcinu 1 istinskomu arhivu. 

Waller • run n er. Arhiv gospostva Muran zopet na 
Štajerskem! 

Waller • run •••. Siyriaca v nekdanjem sc h warz.cn- 
berškem centralnem arhivu v Knmiauu/Ccsky Kruin- 
lov. 

Alois Rubri, Stare župnijske mal iene knjige na 
Štajerskem. 

Waller Brunner, "Popivanje ali prelepanje!" Iz 
zaporniškega vsakdana na smrt obsojenega hudodelca 
Andreasa Schludcrpacherja (1663). 

Gcrnot Peter Oberstciner, Pogrebni grbi v arhivu 
graško sekovske škofije in v Šiajcrskcm deželnem 
arhivu. 

Werner Tschcrnc. Nepričakovane posledice držav- 
nega Šolskega zakona. Napetosti zaradi razlik v iz- 
obrazbi - Prodor žensk. 

Rcinhold Aigncr, Drobni spomini na prvo graško 
zdravnico dr. Oktavio Aigncr-Rollelt (1877-1959) 

Reinhard Parkas. Johannes Ude in uradna Cerkev: 
Kronologija in analiza nekega konllikta 

Miscellanea: 
Ferdinand Hutz. Zelo zgodnji nemški prevod 

vorauškc ustanovne listine 
Christa Schillingcr-Prassl. Skrivni protestanti v 

župniji Straden. 
Publikacije Štajerskega deželnega arhiva. 
Direktor dr. Walter Brunncr je pripravil delovno 

poročilo ŠDA za lelo 1996. Nato je na kratko orisal 
življenje in delo prejšnjega direktorja dr. Pferschyja, 
ki je vodil ustanovo od 1977 do 1995. ko sc je 
upokojil. 

Dr. Purkarlliofer je pripravil 26 predlogov za ob- 
činske grbe, in sicer vsebinsko in oblikovno. Mag. 
Ch risi ¡an Frc ¡berger sc je lotil zelo aktualne teme in 
sicer kdo, kdaj in kako ima lahko doslop do arhiv- 
skega gradiva. V prispevku je navedel zakone in 
predpise, ki urejajo varovanje podatkov, zaporo arhiv- 
skega gradiva, pa nidi probleme, s kaierimi se soočata 
raziskovalec in uporabnik. 

Dr. Brunncr se v prvem od ireh prispevkov 
ukvarja s slarejšim gallenbcrškim I istinski m arhivom. 
Objavlja listino datirano z 18. majem 1361, ki je bila 
poškodovana in je v Mitteilungen za leto 1995 ni 

mogel objaviti poleg drugih. Druga listina /. dne 8. 
juniju 1361, od katere je dobil kopijo, ravno tako sodi 
h Kranjski. 

V naslednjem prispevku predstavlja arhiv gospo- 
ščine M uran, ki sodi med največjo lastnino družine 
Schwarzenberg zunaj ozemlja Češke. Ta arbiv je po 
obsegu, pomenu in vsebini najpomembnejši posvetni 
gospoščinski arhiv Šiajcrske. 

Tretji prispevek dr. Brunncrja obravnava arhiv 
gospostva Muran, ki so ga leta 1915 prenesli v Ccsky 
Krumlov, lela 1996 paga dobili nazaj. Centralni arhiv 
Schwarzenbergov obsega 5.500 listin in 6.500 fas- 
ci klo v. Dr. Brunncr poda pregled gradiva, ki ga je 
med desetdnevnim bivanjem na Češkem pregledal in 
popisal. 

V naslednjem prispevku avtor dr. Alois Ruhri piše 
o matičnih knjigah, ki štejejo k najdragocenejšim 
virom za cerkveno in kulturno zgodovino. Najprej 
predstavi začetke vodenja matičnih knjig v 16. in 17. 
stoletju, dotakne se "Rituale Roman u m" papeža Pavla 
V. iz lela 1614 z določili za vodenje župnijskih ma- 
tičnih knjig, osvetli vodenje knjig na Šlajcrskem na 
podlagi vizilacijskega zapisnika sekovskega škofa 
Jakoba Ebcrlcina v letih 1617 do 1619, nato predstavi 
vodenje matičnih knjig do 1784. Po tem letu je država 
s predpisi posegla v vodenje knjig in avtor obdela tudi 
lo obdobje vse do leta 1938. Na koncu prispevka poda 
pregled župnijskih matičnih knjig na Štajerskem. 

Prispevek dr. Brunncrja "Saufen oder Raufen!" je 
dodan Člen k raziskavi zgodovine obrobnih skupin, 
nižjih slojev ter zločincev s soeialno-zgodovinskcga 
vidika. Avtor prcdsiavi dogodek, oba aklerja ter za- 
porniški dnevnik Andreja Schludcrpacherja. Ta je od 
17. marca do 22. oktobra 1663 zapisoval, kakšno 
hrano je dobival. Zanimivo je, daje skoraj pri vsakem 
obroku dobil vino. Dnevnik je podpisan in ima pečat v 
rdečem vosku. 

Dr. Gemot Peter Obersteiner sc je lotil obdelave 
tako imenovanih pogrebnih grbov, ki jib branita Arhiv 
graško-sekovske škofije in Štajerski deželni arhiv. 
Konvoi ut vsebuje 61 grbov, sodi pa v obdobje od 
1823 do 1916. 

Dr. Werner Tschcrnc se je lolil izobraževanja, in 
sicer od objave šolskega zakona 1869 dalje. Za boljše 
razumevanje je predstavil družino Königsbofcr, ki je 
že od leta 1785 dala več učiteljev. Poseben poudarek 
je namenjen izobraževanju žensk. 

Arhivar Reinhold Aigncr je svoj prispevek posvetil 
svoji materi dr. Oktavi i Aigner-Rollctt, prvi zdravnici 
v Gradcu. 

Dr. Reinhard Farkas se je lotil kronologije in ana- 
lize spora Johanncsa Ude z uradno Cerkvijo. Johannes 
Ude (1874-1965) je bil štirikratni doktor - teologije, 
filozofije, zooloških in botaničnih znanosti ter ekono- 
mije. Posebej se je ukvarjal z vprašanji etike, absti- 
nence, pozneje s socialno-ckonomskimi alternativni 
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programi 1er vprašanji miru in razorožitve. 
Pod Raznoterosti sta objavljena dva prispevka, in 

sicer nam dr. Ferdinand Hutz predstavi zgodnji nem- 
ški prevod vorauškc ustanovne listine iz. leta 1163. 
Prvi nemški prevod je po mnenju strokovnjakov nastal 
že v prvi četrtini 14. stoletja, drugi paje njen prepis i/, 
leta 1500. V drugem prispevku pa dr. Christa Sehil- 
lingcr-Praßl osvetli položaj protestantov v Stradnu po 
letu 1600. 

Kot dodatek so navedene publikacije, ki jih je 
izdal Štajerski deželni arhiv in so na voljo. Zvezek 47 
obsega 285 strani. 

Nada Jurkovič 

Vjesnik državnog arhiva u Rijeci, zvezek 
XXXIX, Reka. december 1997, 572 strani 

Pred nami je doslej najobsežnejši, kar 572 strani 
obsegajoči zvezek redne publikacije reškega zgodo- 
vinskega arhiva, ki pa odslej nosi nov naziv - Državni 
arhiv Reka. Prispevki so na že ustaljen način raz- 
porejeni v poglavja: Gradivo, Članki in razprave. 
Inventarji in regesti, Arhivska teorija in praksa 1er 
Prikazi. 

V prvem sklopu Dam ir Viškanič v svojem članku 
predstavlja in v transkripciji objavlja dva za slovanski 
živclj v Istri izjemno pomembna glagolska zapisa iz 
Lovrana, nastala v drugi polovici 16. stoletja, in sicer 
list iz rojstne matične knjige, oporoko lovranskoga 
župana Grgur ja Munčića in nekoliko mlajše poročilo 
o njeni realizaciji. Obsežen prispevek dr. Irvina Lu- 
kežiča prinaša objavo popisa knjig nekdanjega jezu- 
itskega kolegija na Reki iz leta 1777, ki ga danes 
hranijo v reškem državnem arhivu. V uvodu nas avtor 
seznani z dejavnostmi tega kolegija do njegovega raz- 
pusta, s temeljito razlago nas uvede tudi v branje 
objavljenih spisov, v objavi pa nam sproti ponuja tudi 
konkretne in temeljite razlage. Vedenje o materialnem 
položaju učiteljev na Reki na prelomu lega stoletja 
lahko obogatimo s prispevkom mag. Manon Giron. 
Poleg uvodne razprave je v članku objavljenih 15 
dokumentov reškega šolskega sveta, ki so nastali leta 
1900, v obdobju politične krize, ki je izbruhnila kot 
posledica sporov med reškimi autonomaši in ogrsko 
vlado. Učitelji reških šol, zbrani na konferenci, so z 
apelom na učiteljski svet in na magistrat skušali vpli- 
vali na izboljšanje svojega gmotnega stanja. Čeprav so 
prizadevanja učiteljev skušali spol ili zi rat i, je lc-tcm 
končno uspelo, da so bile v šolskem letu 1902-1903 
učiteljske plače povišane. V naslednjem prispevku 
mag. Nana Palinić predstavlja bogato gledališko de- 
javnost Reke od najstarejših časov do danes. Za svojo 
raziskavo je obdelala številne literarne in časopisne 
vire ter arhivsko dokumentacijo, obenem pa je 
opravila tudi terenske raziskave. V prilogi je iz bogate 
dokumentacije izbrala za objavo številne skice, načrte 
in fotografije, povezane z zgodovino reških gledališč. 
Mag. Julija Lozzi  Barković obravnava arhitekturo 

Reke na prelomu stoletja, ko je tam v zidavi pre- 
vladoval secesijski slog. Obdelala je primere naj- 
pomembnejših stavb, ki so jih projektirali pomembni 
reški in tuji gradbeni inženirji ter arhitekti. 

Drugi sklop s članki in razpravami začenja dr. 
Dordc Milovič s prispevkom o kazenskem pravu v 
statutu iz leta 1507, nastalem v Vcrpincu, v nada- 
ljevanju pa beremo razpravo dr. Tatjane Blažckovič, 
ki opisuje dogodke ob blagoslavljanju reške županske 
zastave na Grobniku leta 1862, oziroma autonomaške 
nemire na Reki in odziv oblasti nanje. Tema raziskave 
dr. Ivana Pedcrina je hrvaška nacionalna ideologija v 
Dalmaciji, ki se razkriva v prepovedanih časopisnih 
člankih v obdobju med letoma 1883 in 1903. Članek 
je pravzaprav pregled odnosa države do novinarstva v 
Dalmaciji. Cenzure tedaj ni bilo, vendar je oblast s 
pomočjo neke vrste tiskovno policijo zanjo nepri- 
merne članke prepovedovala. Avtor je lake članke, le- 
ti se hranijo v zadarskem arhivu, analiziral in ugotovil, 
da je bila ideologija dalmatinskih strank sicer usmer- 
jena proti oblasti, vendar so bili razlogi za njeno 
uporništvo predvsem ekonomski. Ob osemdeseti 
obletnici smrti enega najbolj znanih hrvaških politikov 
in novinarjev Frana Šupila je izšla tudi razprava Ivana 
Kovači ca, ki govori o delovanju tega velikega moža 
hrvaške zgodovine okrog leta 1903/4. Ivan Kovačič v 
svojem prispevku spregovori tudi o vlogi Frana Šupila 
pri izdajanju Novega lista ter pri organiziranju in 
usmerjanju upora hrvaškega prchivalstva proli avlo- 
kratski oblasti bana Khucna-Hedcrvarya in madžarski 
prevladi na Hrvaškem. Članek prinaša predvsem 
analizo dogajanj za obdobje manj znanega delovanja 
Šupila v prvi polovici leta 1903 1er njegovo inter- 
pretacijo takratnih dogodkov v Kvarnersicem primorju 
in Gorskem kotorju. Dr. Bosiljka Janjatovič v svoji 
razpravi s pomočjo literature in arhivskega gradiva 
razčlenjuje napete politične razmere v Kvarncrskcm 
primorju in Gorskem kotorju ob volitvah v skupščino 
Kraljevine S HS v letih 1920, 1923, 1925 in 1927. 

Rubrika z. inventarji in regesti prinaša tokrat in- 
ventar zapuščine hrvaškega rodoljuha in pisca Rikarda 
Kataliniča J crelo va, omenjen inventar je izdelal Albi- 
no Senči č. 

V rubriki o arhivski teoriji in praksi sta objavljena 
dva prispevka. Prvega je pripravila Zora llcndija iz. 
Državnega arhiva v Zagrebu. Avtorica nam približa 
problematiko večstopenjskega popisovanja v hrvaški 
teoriji in praksi - v njem najprej izvemo, kakšni so bili 
normativi za popisovanje in izdelavo nekaterih pripo- 
močkov za uporabo gradiva v prclcklosli, ••• pa 
glede na potrebe novih informacijskih znanosti ra- 
zmišlja o potrebah in možnostih izdelave modernega 
nacionalnega programa za hrvaške arhive. Drugi 
članek govori o načrtovanju in uporabi informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij pri delu z. dokumenta- 
cijo, ki nastaja pri poslovanju sodobnih podjetij; pri- 
spevali sta ga Fila Bckavac Lokmcr in Jasna Bada- 
njak. 

Med prikazi Tatjana Blažekovič izčrpno poroča o 
strokovni publikaciji Senjski zbornik, ki od leta 1965 
prinaša najrazličnejše članke s področij geografije, 
etnologije, ekonomije zgodovine in kulture. Boris Za- 
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košek porota o novi knjigi Karla Kascrja o hrvaško- 
slavonski vojni krajini, Albino Ccnčić o knjigi Anite 
Anlonia/./o Bocehina o reškem pokopališču Kozala. 
Zorica M a noj lov ić pa o Časopisu instituta za cerkveno 
zgodovino katoliške fakultete v Zagrebu z naslovom 
Croatia Christiana periodica. 

Vliista Tul 

Arhivski vjesnik, letnik 40/1997, Zagreb 
1997 

Pred nami je 40. letnik Arhivskega vjesnika, ki ga 
je izdal Hrvaški državni arbiv v nakladi 700 izvodov. 
Kot navadno je razdeljen v več delov. V prvem so 
objavljene razprave in članki s področja arhivske 
teorije in prakse ter zgodovine institucij; v drugem so 
poročila, sledijo pa še recenzije in poročila o publi- 
kacijah, ki so izšle v minulem letu, bibliografija ter In 
memorimi. 

Večina prispevkov v prvem delu obravnava pro- 
blematiko izobraževanja arhivskih delavcev. Prispe- 
vek Josipa Kolanoviča nosi naslov: Identiteta arhi- 
vista: od poklica do strokovnjaka. Vprašanje inden- 
titele arhivista sc vedno postavlja ob razpravah o 
izobraževanju zaposlenih v arhivih. Ta problematika 
se prav gotovo ocenjuje vsaj z dveh stališč. Prvič, 
kakšen položaj ima arhivska služba v konkretni 
družbi, z dnige strani pa. kako arhivisti sami do- 
življajo svoj poklic, dejavnost. Kol ano v ić v svojem 
sestavku razčlenjuje identiteto arhivista skozi zgodo- 
vinski razvoj te službe. Na Hrvaškem so prvi začetki 
tako imenovane sodobne arhivske službe v letu 1848. 
Do takrat so to službo opravljali uslužbenci v upravi. 
ki so skrbeli za dokumentacijo, ki so jo ustvarjali in 
rabili ustvarjalci in je imela operativni zanačaj ali 
značaj zaščite pravic posameznikov oziroma družbe. 
Z odpiranjem arhivov javnosti, še posebno za potrebe 
zgodovinske znanosti, se je začelo novo obdobje 
razvoja arhivske službe in s tem tudi arhivskega 
delavca. To obdobje je povezano z ustanavljanjem 
prvih šol v svetu (Francija, Vatikan). Na Hrvaškem 
označuje začetek tega obdobja predvsem vloga Ivana 
Kukuljcviča Sakcinskega, ki je bil leta 1848 po- 
stavljen za vodjo Deželnega arhiva Kraljevine 
Hrvaške. Dalmacije in Slavonije. Tedaj se je arhivsko 
gradivo začelo zbirati kol zgodovinski vir in arhivisti 
so tudi sami začeli objavljali le vire in jih raziskovati. 
To obdobje je na Hrvaškem trajalo do leta 1945. Tedaj 
seje arhivistika začela razvijati kot samostojna služba, 
s tem pa tudi kot znanost. Oblikovala se je tudi tako 
imenovana zunanja služba. V sodobni družbi je zato 
treba indentiteto arhivista iskati v opravljanju njegove 
specifične vloge. Skrbeti mora za ohranjanje, zaščito 
in obdelavo pisane dediščine naroda in omogočati 
uporabo le-tc. Naloga arhivista obsega tudi vred- 
notenje arhivskega gradiva. Arhivist končno mora 
"spomin    svojega   naroda"    ohraniti   v    njegovem 

zgodovinskem kontekstu in na vseh vrstah medijev, ki 
jih ustvarja sodobna tehnologija. Vse te naloge 
zahtevajo razvoj arhivistike kot posebne znanosti, ki 
daje pomen celotni službi in je temelj identitete 
arhivista. Posebno pomembno pri tem je ustrezno 
urejeno izobraževanje. 

Znotraj posamezne arhivske službe je pogosto več 
modelov izobraževanja arhivistov. Razlikujejo se po 
vsebini, obliki, trajanju, načinu izvedbe in ciljih, ki so 
postavljeni pred posamezni izobraževalni sistem. O 
leni govori prispevek Joža lvanoviča: Modeli iz- 
obraževanja arhivistov. Tako slanje je predvsem po- 
sledica različnega razumevanja, kaj arhivistika sploh 
je oziroma kaj bi morala biti. V članku avtor 
predstavlja razloge za izbor posameznega modela 
izobraževanja. Tradicionalno najpogostejši je model, 
po katerem je arhivistično izobraževanje mogoče sa- 
mo kol nadgradnja nekega predhodnega izobraže- 
vanja, najpogosteje zgodovinskega. Drugi model je 
lako imenovani funkcionalni, ki se izvaja v obliki 
arhivskih tečajev, izobraževanja ob delu za določeno 
strokovno arhivsko delo in vsakodnevno delo v 
arhivu. Tretji niodcl pa je model, po katerem je 
arhivistika samostojna izobraževalna panoga. Iva- 
nović v svojem prispevku utemeljuje razloge za izbor 
posameznega modela 1er posledice, ki izhajajo iz tega 
izhora glede na možnost izpolnitve pričakovanj, ki so 
bila postavljena pri izbiri. 

Miljenko Pandžič objavlja pregled arhivskega 
izobraževanja v nekaterih državah Evrope in Severne 
Amerike, zlasti v ZDA in Kanadi. Leta 1992 je Sek- 
cija za izobraževanje pri Mednarodnem arhivskem 
svetu izdala "Pregled šol in institucij profesionalnega 
arhivskega izobraževanja". V pregledu je zajetih 43 
držav. Mednarodni arhivski svet Želi koordinirati in 
dvigniti raven šolanja arhivi slov tudi v državah v 
razvoju, to je v Aziji in Afriki ter v državah nek- 
danjega socialističnega bloka v vzhodni in srednji 
Hvropi in v državah v tranziciji. Za izpeljavo te naloge 
je hila ustanovljena sekcija Mednarodnega arhivskega 
sveta za napredek izobraževanja. 

Oblike izobraževanja arhivistov na Hrvaškem je 
naslov prispevka Marijana Raslića. Avtor nam prikaže 
genezo razvoja arhivskih strokovnjakov od srede 19. 
stoletja do danes, in sicer na podlagi zakonov in 
predpisov, ki so urejali to dejavnost. V letu 199? je 
arhivska široka na Hrvaškem dobila tudi formalno 
redni in podiplomski študij arhivistike. 

Problem izobraževanja delavcev, ki na Hrvaškem 
delajo z dokumentarnim gradivom, pa še ni dokončno 
resen. O tem piše v svojem članku Darko Rubčić 
(Izobraževanje delavcev v registra!urah - predpisi in 
praksa). Prikazan je dosedanji razvoj tovrstnega šola- 
nja ter predlogi za čimprejšnjo rešitev aktualnih 
problemov. 

Posebno področje v arhivski stroki je restavracija 
in konzervacija pisane dediščine. Strokovni članek o 
šolanju teh strokovnjakov j • pripravila Tatjana Muš- 
njak. Avtorica govori o problemih, ki se pojavljajo pri 
praktičnem delu, ker na Hrvaškem ni posebnih šol za 
restavratorje in konzervatorje pisanih virov. Navede 
tudi nekaj predlogov za rešilev problema. 
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V arhivskih ustanovah delajo tudi fotografi, in 
sicer predvsem m ikro fil majo gradivo. Zvonimir Bari- 
čcvić prikaže pregled razvoja m ikrofi Im arija v hrvaški 
arhivski službi. Predstavi programe za šolanje foto- 
grafov in predloge za izboljšanje stanja na tem pod- 
ročju. 

Za popolnejši vpogled v problematiko izohraže- 
vanja arhivistov v Evropi so ohjavili svoje prispevke 
še Hcrvc Basticn iz Državnega arhiva v Parizu 
(Izobraževanje zaposlenih v francoskih arhivih), Mar- 
co Carassi iz Državnega arhiva v Torinu (Nekaj zna- 
čilnosti šolanja arhivistov v Italiji), Trudy Huškam p 
Peterson iz Arhiva Odprta družba v Budimpešti (Per- 
manentno izohraževanje: arhivska stroka v 21. 
stoletju), Theo Thomasscn iz Arhivske šole v Haagu 
(Mala dežela v svetu arhivskega šolanja: Nizozemski 
primer). Nils • rtih ach iz Arhivske šole v Marburgu 
(Izohraževanje arhivarjev v Arhivski šoli v Marhurgu) 
in Jože Žontar iz Arhiva Republike Slovenije (Arhiv- 
sko šolanje v Sloveniji). 

V sodobni družbi postajajo vse pome mirnejši tudi 
filmski arhivi. S tem pa se pojavlja vse več pro- 
blemov, zlasti pravnih. V zadnjem času je zelo ostro 
nesoglasje med filmskimi arhivi in producenti glede 
uporabe avdiovizualnega gradiva (avtorske pravice 
ipd.). Mato Kukuljica v svojem članku "Nove 
evropske pobude v filmski arhivski pravni praksi 
(Pregled odnosa med filmskimi arhivi in lastniki 
producentskih, avtorskih in drugih pravic)" govori o 
teh problemih. Leta 1997 je hil sprejet novi Etični 
kodeks pri dogovorili z evropskimi producenti. Opo- 
zarja na evropsko konvencijo o zaščiti evropskega 
avdiovizualnega gradiva. Na koncu so prikazane še 
izkušnje Hrvaške kinoteke, ki je tudi brez zakonske 
obveze uspela zbrati večino hrvaške filmske arhivske 
dediščine. 

Strokovni članek o katastrskem arhivu v Hrvaš- 
kem državnem arhivu je napisala M ire la Slukan. V 
njem piše o zgodovini in razvoju arhiva katastrskih 
map, saj je tovrstna dokumentacija neprecenljive 
vrednosti za vsako državo. 

Prvič v hrvaški literaturi je objavljen članek o 
tezavrusu v arhivski dejavnosti. Boris Zakošck se 
sprašuje, ali je tovrsten tezavrus sploh smiseln. Tc- 
zavrus v informacijskem smislu je urejen sklop poj- 
mov in njihovih oznak, ki pri nekem dokumenta- 
cijskem področju služi pri indeksiranju, shranjevanju 
in iskanju podatkov izbrane teme. Izdelava lezavrusa 
za potrebe arilivske službe hi bilo zamudno in težavno 
delo, vendar bi se končno le splačalo. Predvsem zalo, 
ker bodo prav kmalu vsaj državne ustanove morale 
vzpostaviti mrežo svojih, računalniško vodenih dato- 
tek, toda brez ustrezne strokovne pomoči arhivskih 
delavcev bo uporabnik nemočen zaradi številnosti 
podatkov. Pomoč bo iskal v preglednem in izčrpnem 
pripomočku za "deskanje", to pa bi arhivski tezavrus 
omogočal. 

Dubravka Pi I i po vie v svojem prispevku "Čiščenje 
arhivskega gradiva s kemičnimi postopki" opozarja, 
da naravni proces staranja 1er razni zunanji vplivi 
močno poškodujejo arhivsko gradivo. Za čiščenje se 
uporabljajo mokri in suhi postopek ter beljenje, V 

članku opisujejo kako se to dela. 
Sledijo trije obsežni zgodovinopisni prispevki. 

Teodora Shck • mardi ć v članku "Tavern ik, taver- 
nikalno sodišče in tavernikalno pravo" piše o neod- 
visnosti sodstva v svohodnih kraljevih mestih 1er o 
službi posebnih kraljevih uslužhcnccv - taverni kov, ki 
so predsedovali privatnim prizivnim sodiščem v teh 
mestih na Ogrskem. Hrvaškem in v Slavoniji od 13. 
do 18. stoletja. 

Nada Križanič objavlja zgodovinski pregled ra- 
zvoja javnega šolstva v Sisku od prvih začetkov v 17. 
stoletju pa do leta 1945. Prva popolna štirirazredna 
šola je bila v mestu ustanovljena leta 1869. Prvi šolski 
zakon na Hrvaškem je hil sprejet leta 1874. Kro- 
nološko in nazorno nam članek prikaže vse šole, ki so 
jih v Sisku ustanovili (tudi glasbene ipd.) v tem oh- 
dobju. 

Ustanovitev, struktura in način delovanja organov 
lokalne samouprave in državne uprave na območju 
Siska v lelilí 1945-1974 je tema, ki se je je lotil Ivica 
Suslié v svojem obširnem in preglednem članku. 

Sledijo ohvcstila o različnih seminarjih, konfe- 
rencah, tečajih, zborovanjih ipd., ki so jih pripravile 
različne arhivske ustanove na Hrvaškem in po svetu v 
letih 19% in 1997. 

Ocene in poročila so tokrat pripravili za te publi- 
kacije: Bernard Stilili: Arhivistika i arhivska služba. 
Studije i prilozi; Pravni fakultet u Zagrebu 1776-1996; 
Ante Sek u lié: Pavlinski prinosi hrvatskoj književnosti; 
1;, E. Ho.ško: Euzcbijc Fcrincndžin crkveni upravnik i 
povjesnik; ICA Imenik, 1997; Bogumil Vo.šnjak: 
Dnevnik iz prve svetovne vojne; Archives and 
Manuscripts; ICA Studie št. 8, 9. IO; Restauro 1-6 
(1995) in 1-7 (i996); La Gazette des Archives, št. 
170-171; Arehivalischc Zeitschrift, ¡tv. 79; Archivaría, 
št. 4i; Rassegna degli Archivi di Slato, 1. LVI/1; 
Conservation, 1/1-3 (19H6) - vol. XII/1 (1997); in 
JANUS 1997. 

Mladen .Švab je sestavil bibliografijo leta 1995 
umrle kulturne in gospodarske zgodovinarke Miro- 
slave Despot, 

Maja leta 1995 seje iztekla bogata življenjska pot 
profesorice Nade Kri zanič, dolgoletne dciavkc Zgo- 
dovinskega arhiva v Sisku. Nekaj besed v njen spomin 
je napisala Ncla Kušanič. 

Darinka Drnovšek 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik 
LVI, Rim, 1996, zvezek 1-3 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik LVI, zvezek 
1, str. 1-301 

Zvezek ima 10 vsebinskih sklopov, V prvem delu 
so priobčeni trije glavni prispevki: 

1. PAOLO MUZI, La Regia aiidicii/a di Acjiiila 
ed il suo archivi», (Kraljeva avdienca v Aquili in nien 
arhiv), str. 9-46 
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Sestanek je bil posvečen reformi zakonodaje in 
prava v Neapeljskem kraljestvu v prvi polovici 18. 
slolctja in razvoju magistratur v kraljestvu. Obrav- 
navali so kraljevo ave) i eneo - magistra l uro, ki se je 
razvila v aragonskem obdobju in se je v 2. polovici 
17. slolctja razširila v vseli provincah. Izvajala je 
pravno in administrativno oblast centralne vlade, 

2. LUCI K FA VI Lili. Le CA RAN. str. 47-63 
V prispevku je predstavljen Arhivski raziskovalni 

center v Parizu, ki ga je ustanovil arhitekt Stanislas 
Fiszer. (Rojen je bil leta 1935 v Varšavi, diplomiral je 
na univerzi v Gdansku in predava na oddelku za 
arhitekturo v Nancyju. Center ima 3020 m2 uporabne 
površine. Čitalnico lahko naenkrat obišče od 80 do 
100 obiskovalcev. 

3. MARIA TERESA PIANO MORT ARI - 
ISOTTA SCANDA L IATO, Cotiser razione e re- 
si • u •• di ma t crisi le documentario. Bibliografia: 
1960-1996, (Konserviranje in restavriranje dokumen- 
tarnega gradiva. Bibliografija: 1960-1996). str. 64-82 

Avtorici sta po letih izida naredili seznam lite- 
rature, ki obravnava kcmično-fi/ikalnc lastnosti pa- 
pirja, biološke dejavnike, ki vplivajo na poškodbe 
papirja, klimatske in prostorske pogoje za ohranitev 
gradiva, metodologije restavriranja itd. Na koncu 
bibliografije sta naredili še seznam tujih in italijanskih 
specializiranih revij, ki se ukvarjajo s to problematiko. 

V rubriki "Kronike" je pet prispevkov: 
1. Vili Corso Cl U All: "La cultura grafica e le 

istilli/ioni in età Fcdt'ricìana nel Mezzogiorno 
d'llulúi" ("Kultura pisanja in institucije v obdobju 
Friderika 11. v Južni Italiji). (Bari. 2.-28. oktober 
1995). (M. Piiiisini), str. 83-94 

Poročilo o mednarodne ni' tečaju latinske paleo- 
grafije in diplomalike, ki je bil v Državnem arhivu v 
Bariju od 2.-28. oktobra 1995. Udeležilo se gaje 21 
slušateljev iz Albanije. Bolgarije, Hrvaške, Grčije. 
Poljske. Češke. Slovaške. Romunije in Slovenije. Ob- 
ravnavali so Sicilsko kraljestvo v obdobju I Tide rika 11. 
'Teme so bile paleografija (kuri a I na pisava, knjige 
dvora, univerze ...), diplomatika (razvoj notariata, 
pisarna Friderika N.. kraljevski in cesarski doku- 
menti...), zgodovina italijanskega prava (zakonodaja v 
obdobju Friderika •., neapeljska pravna zgodovina, 
običaji in statuti) in zgodovina institucij (pregled 
uprave S ¡čilskega kraljestva, politično-lcrilorialni 
okvir, mestna «prava, institucije menisi va). Slušatelji 
so si ogledali še urlìi ve in arhivsko gradivo, knjižnice, 
najpomembnejše centi e v Pu lij i (gradove in katedrale 
v Bariju, Lucori. Troiji. Traniju. Andriji), mesto 
Lecce... 

2. Seni i n ario di s( lidio: "Le società di m nino 
soccorso italiane • i loro ardi ivi", (Posojilnice in 
njihovi arhivi). (Spoleto. 8. - 10. november 1995, (E. 
Arioli), str. 95-103 

Seminarje bil posvečen gradivu posojilnic. Končal 
se je z okroglo mizo o zgodovinski vrednosti doku- 
mentarnega gradiva posojilnic. Predstavili so tudi 
zakon, sprejet na regionalni ravni leta 1990, o varstvu 
in valorizaciji gradiva posojilnic. 

3. Un convegno intemazionale sui frammenti 

ebraici rin venu I i negli archìvi italiani e il loro 
coni ri li ut • allo studio del guidai smo, (Mednarodni 
posvet o judovskem gradivu v italijanskih arhivih in 
njegova vloga pri proučevanju judovstva), (Jeruzalem, 
9. januar 1996). (M. Pcrani), str. 104-114 

V Jeruzalemu so izraelski, italijanski in ameriški 
strokovnjaki razpravljali o pomenu judovskih 
srednjeveških pergamentnih rokopisov, ki so bili v 
drugi polovici 15. in v 16. stoletju razkosani in upo- 
rabljeni za ovitke (platnice) novejših italijanskih 
papirnatih rokopisov. Te "razkosane" rokopise inven- 
tari žira j o in spet sestavljajo skupaj. 

4. Convegno sulla legge 14 gennaio 1993, •. 4: 
bilancio e prospettive fut ure. (Posvetovanje o za- 
konu il. 4 z dne 14. januarja 1993), (Rim. 23. februar 
1996). (G. Cipriano), str. ¡15-131 

Poročilo o posvetovanju, ki je bilo posvečeno 
problemu zakona, znanega kot zakon Ronchcy (o 
ukrepih za izboljšanje delovanja državnih muzejev in 
knjižnic v Državnih arhivih). 

5. L'archivio storico della Banca coninicrcíale 
il alia na: le carte di Giuseppe Tocplilz, (Zgodovinski 
arhiv Trgovske banke Italije: dokumenti Giuscppcja 
Toeplilza). (E. Messina), str. 132-134 

Na sedežu Trgovske banke Italije v Milanu so 
predstavili inventar fonda Tocplilz (gradivo o po- 
slovanju banke v obdobju delovanja tajnika banke 
Giuseppcja Toeplilza v Icíih 1916-1934). " 

V m liri ki "Ob vesli! • in komentarji" je osem 
prispevkov: 

1. (Bi "archivi" degli Etruschi, (Arhivi Etru- 
sčanov), (E. Lodolini), str. 135-14] 

Na podlagi maloštevilnih ohranjenih dokumentov 
je skušal avtor predstavili "arhivsko" gradivo Elru- 
ščanov. Rimski zgodovinarji časovno omejujejo 
obstoj litruščanov od 9. - 10. stolclja p.n.š. do 1. 
stoletja našega šlelja. dokončno prenehanje uporabo 
etruščanskega jezika pa postavljajo v obdobje Cezarja. 
Pisni dokumenti so naslajali od 7. slolctja p.n.š. do 1. 
stoletja n. š. Za krajša besedila so uporabljali povo- 
ščene lesene tablice, ki so jih po potrebi združevali. Za 
daljša besedila pa so uporabljali laneno platno, kožne 
ali morda papirusu ve zvitke. Pomembnejši dokumenti 
so bili vtisnjeni na bronaste tablice. Uporabljali so tudi 
druge kovine (svinec, bron), redkeje zlato in srebro. 
Zlate ploščice, ki so jih leta 1964 našli v Pyrgi, so 
doslej edini pravi etruščanski "arhivski dokumenti". 

2. 'Teoria archi visi i ca • in veni a ria /ione: a pro- 
posito di un recente riordina mento, (Arhivska 
teorija in inventarizacija na primeru novejše ureditve). 
(M. • rogi), str. 142-146 

Stefano Moscadelli (raziskovalec in arhivist Uni- 
verze v Sien i) je na novo uredil in popisal arhiv 
uprave stolne cerkve v S i en i. Arhivski fond sestavlja 
3485 arhivskih enot, ki so razdeljene v dva dein. Prvi 
del obsega dokumente od leta 1085 tlo 1920, drugi del 
pa od leta 1921 do 1991. Meslo se je skupaj s cer- 
kvenimi obi as Im i začelo zanimali za administracijo 
ustanove že od druge polovice 12. stoletja dalje. Gra- 
divo obsega tudi dokumente o zidavi cerkve in 
njenem vzdrževanju v 12. stoletju. 
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3. Gli antichi documenti in pergamena del In 
Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone in Ve- 
nezia  (1451-1689).  Restauro  e condizionamento, 
(Stari pergamentni dokumenti o dalmatinski šoli Sv. 
Jurija in Tritona v Benetkah), (I). Testa), str. 147-149 

Šola, imenovana "San Giorgio degli Schi von i", je 
bila del številnih bratovščin, ki so delovale v Benetkah 
v obdobju beneške republike. Ustanovljena je bila z 
dekretom Sveta desetih leta 1451 in je imela svoj sta- 
tut. Leta 1502 je šolo poslikal Carpaccio /. nekaterimi 
prizori iz življenja sv. Jurija, sv. Tritona in sv. Hic- 
ronima, ki so bili zavetniki šole in še posebno pri- 
ljubljeni svetniki v Dalmaciji. Sola je delovala (sicer 
pod nadzorom patriarhovc kurije) tudi v francoskem 
obdobju. 

4. L'archivio di Elisa Lombardi: documen- 
tazione fotografica e bibliografica sull'Acca derma 
femminile di educazione fisica di Orvieto, (Arhiv 
Elisa Lombardi: fotografska in bibliografska doku- 
mentacija na Ženski akademiji /.a telesno vzgojo v 
Orvictu), (M: Rossi Caponcri), str. 150-154 

Leta 1994 je direktorica Nacionalne akademije za 
telesno vzgojo v Orvictu podarila Državnemu arhivu 
bogato fotografsko gradivo o delovanju šole, usta- 
novljene februarja 1932. 

5. I verbali del Consiglio dei ministri: luglio 
1943 • maggio 1948, (Zapisniki ministrskega sveta: 
julij 1943 - maj 1948), (F: R: Scardaccione), str. 
154-157 

Centralni državni arhiv je pripravil izdajo Zapis- 
nikov ministrskega sveta. Prva dva dela obravnavata 
obdobje vlade Badoglija, tretji in četrti del obrav- 
navata prvo in drugo obdobje vlade Bonom ¡j a, peti del 
vlado Parrija in naslednji štirje deli vlado De Ga- 
sperija vse do volitev leta 1948. 

6. Iniziative in materia di archivi durante il 
semestre di presidenza italiana dell'Unione uropea, 
(Italijanske pobude o arhivski problematiki v času 
italijanskega predsedovanja evropski skupnosti), (¡VI: 
P: Rinaldi Mariani), str. 158-164 

Predstavljene so nekatere pobude, ki jih je dala 
Italija v obdobju svojega predsedovanja v evropski 
skupnosti o uporabi in hranjenju arhivskega gradiva 
(zlasti pri modernih nosilcih informacij). 

7. Le carte di Pier Paolo Pasolini conservate 
presso l'Archivio contemporaneo del Gabinetto 
Vieusseux, (Dokumenti Pier Paolo Pasolini hranjene v 
uradu Vieusseux), (F. Zahagli), str. 165-167 

Pier Paolo Pasolini je sistematično shranjeval 
dokumente o svojem delu (poezija, scenografije, eseji, 
politične razprave). 

8. L'archivio audiovisivo dell'emittente privata 
"Teleantenna" di Trieste, (Avdiovizualni arhiv pri- 
vatne televizije "Teleantenna" v Trstu), (G: Tato), str. 
168-169 

18. septembra 1995 je privatna televizijska postaja 
prenehala delovali. V svojem arhivu je imela shra- 
njeno veliko število posnetkov programov, ki jih je 
predvajala. Gradivo so zaščitili in ga predlagali za 
odkup. Začasno so ga prevzeli v Državni arhiv v Trst. 

V rubriki "Dokumentacija" je en prispevek: 

1. Le norme di tutela delle persone fisicc nel 
trattamento dei dati personali (Di reti va 95/467CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
ottobre 1995), (Norme za varstvo osebnih podatkov 
fizičnih oseb), str. 170-187 

Objavljen je zakon o zaščiti fizičnih oseb in var- 
stvu osebnih podatkov. Zakon ima 34 členov in je 
razdeljen na Vil poglavij. Na koncu so v 32., 33. in 
34. členu dodane še končne določbe. Sprejel je bil v 
Luxemburgu. Za evropski parlament ga je podpisal 
predsednik K. Hansen, za svet pa predsednik L. 
Atienza Serna. V prvem delu zakona, kjer so splošne 
določbe, so formulirani pojmi "osebni podatki", "rav- 
nanje z osebnimi podatki", "arhiv osebnih podatkov", 
"odgovorni za ravnanje z osebnimi podatki", "vršilec 
poslov cxlgovornega za ravnanje z. osebnimi podatki", 
" naslov Ijcncc", "privoljenje dotične osebe". 

V drugem poglavju so prikazani splošni pogoji za 
ravnanje z osebnimi podatki. 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik L VI, zvezek 
2, str. 301-516 

Zvezek je razdeljen na osem vsebinskih sklopov. 
Prvi del je posvečen študijskemu dnevu, ki ga je 
pripravil Centralni državni arhiv 25. januarja 1996 ob 
izdaji IV. zvezka Splošnega vodnika po Državnih 
arhivih Italije. Z izdajo tega zvezka je bil končan 27- 
letni projekt, ki gaje začela "Matična služba". Čeprav 
so delo začeli že leta 1969, je prvi zvezek iz.Šel šele 
leta 1981, v pripravi paje že tudi peti zvezek, ki bo 
posvečen zgodovini ustanov. 

Delo je bilo razdeljeno v tri sekcije. V prvi skupini 
so o problemih razpravljali odgovorni za izdajo 
vodnika, v drugi arhivisti in v tretji znanstveniki, ki 
vodnik uporabljajo pri svojem raziskovalnem delu. V 
zvezku so objavljeni referati, ki so jih avtorji 
predstavili na študijskem dnevu. 

V rubriku "Kronike" je en prispevek: 
L Kricc '96: International Conference on Con- 

servation and Restoration of Archive and Library 
Materials. (Mednarodna konferenca o konserviranju 
in rcsiavriranju arhivskega in knjižničnega gradiva), 
(Erice, 22. - 29. april 1996), (K. Santoro - C. Pu- 
glisi), str. 426-434) 

Na petdnevni konferenci, Ic-la je bila že drugič 
organizirana v Ericeju, je bilo kot rezultat dela več kot 
150 znanstvenikov iz 25 dežel predstavljenih približno 
70 referatov. Italijani so predstavili 23 referatov, 
Američani 18, pomemben prispevek so dali tudi 
raziskovalci iz Rusije, Velike Britanje, Slovenije, 
Francije, Nemčije, Poljske, Kanade, Kube, Grčije, 
Nizozemske in Španije. Delo na konferenci je bilo 
razdeljeno na deset sekcij. Vsaka sekcija je obrav- 
navala neko temeljno temo, s katero so se ukvarjali 
posamezni strokovnjaki: bibliotekarji, arhivisti, re- 
stavralorji, biologi. 

VI. sekciji so obravnavali "mednarodno sode- 
lovanje za konservacijo: scenarij za prihodnost", v II. 
sekciji "graditev arhivov in knjižnic z mislijo na 
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konservacijo - prostorski in arhitektonski problemi", v 
111. sekciji so se ukvarjali z. vprašanjem "kakšno 
izobraževanje /a konservalorjc in resta vratorje?". IV. 
sekcija je obravnavala "Mikroklimo in procese 
k varjenja", V. sekcija "Kratkotrajno reslavriranje: kaj 
naredili % "modernimi" dokumenti", VI. sekcija 
"Omejitev intervencij: prcudarnosl in tehnike za 
"omiljeno" reslavriranje", VU. sekcija "Učenje i/, 
preteklosti: zgodovina materialov in tehnik kot 
metodološka pomoč pri rcslavriranju", VIII. sekcija " 
Znanstveno raziskovanje in konservacija", IX. sekcija 
"Mcdiatckc in konservacija elektronskih nosilcev 
informacij in avdiovizuelnih sredstev kot spomin za 
prihodnost" in X. sekcija "Staro in novo: nove tehnike 
in novi materiali za reslavriranje". 

V rubriki   "01» vesli la   in   komentarji"  je  en 
prispevek: 

L Carlo Armellini in unsi recente biografìa, 
(Carlo   Armellini   v   sodobni   biografiji),   (C.   M. 
Fior en I i no), str. 435-443 

V članku je avtor na podlagi nove biografije, ki jo 
je napisal M. Se verini - "Armellini il moderato", 
kraleko orisal življenje Carla Armel linija, čigar ime je 
vezano na demokratično Rimsko rc pulil i ko i/, leta 
1849, Avtor nove biografije je črpal podatke i/, 
družinskega arhiva Armellini, ki so ga leta 1982 
prevzeli iz knjigarne Dotti v Državni arhiv v Rim. 
Severini je bil prvi, ki je sistematično pregledal in 
uporabljal to gradivo. Kot rezultat lega dela je nastala 
tudi nova biografija, predstavljena v prispevku. 

V rubriki "Dokumentacija" je en prispevek: 
1. I .a XXXI Conferenza intern aziona le della 

'l'avola rotonda degli Archivi, (Washington, 6.-9. 
Septem her 1995), (XXXI. mednarodna konferenca - 
Okrogla miza o arhivih). (M. Carassi), str. 444-448 

Civilni in vojaški arhivisti so na posvetu govorili o 
nevarnostih, s katerimi se srečujejo arhivi med voj- 
nami Predstavili so primere uničevanja gradiva med 
drugo svetovno vojno 1er problem ideoloških in et- 
ničnih vojn, ki med drugim načrtno uničujejo "zgo- 
dovinski spomin" (npr. požar v knjižnici v Sarajevu, 
bombardiranje dubrovniškega arhiva). Poudarili so 
zlasti pomen popisov, inventarjev in mikrofilmov. 
Razpravljali so še o problemu restitucijc arhivskega 
gradiva, ki so ga odnesli med vojaškimi spopadi. O 
samem poteku vračanja gradiva naj se dogovarjajo na 
politično diplomatski ravni, o ureditvi in reprodukciji 
gradiva pa naj se dogovarjajo arhivisti. 

Objavljena je tudi resolucija XXXI. mednarodne 
konference, ki sojo sprejeli na tem posvetu. 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik L V I, 
zvezek 3, st •. 516-712 

Zvezek je razdeljen na osem vsebinskih sklopov. 
V prvem delu so štirje pomembni prispevki: 

I. ATTILIO CKRKDA, Le ordinazioni dei sud- 
diaconi nel carteggi» e nei registri dell'Ardi i vio 
della diocesi di Milano, (Ureditev poddiakonata v 

dokumentih in v registrili arhiva Milanske dioceze), 
str. 525-546 

Zgodovinski arhiv diocezc v Milanu je želel na- 
rediti analitičen pregled duhovščine v subdiakonatu v 
obdobju od leta 1699 do leta 1712. Čas se ujema z 
delovanjem nadškofa Giuscppcja Are hin toja in je tudi 
izjemnega pomena za zgodovino Milana, saj je prav 
tedaj avstrijska nadohlasl zamenjala špansko. Avtor je 
pri raziskavi uporabljal dva vira: registre razporeditev, 
posvetitev (registri delle ordinazioni) in osebno gra- 
divo posameznih duhovnikov. V članku je predstavil 
posamezen vir, natančnost le-tega in popolnost vpi- 
sovanja, ki ga je uporabljal pri raziskavi. Avtor meni, 
da bi bilo za natančno osvetlitev lega problema (po- 
svetitve duhovnikov tudi zunaj dioecze in nadarbine 
stanujoč i m v drugih diocezah) treba pregledati še 
dokumente v zgodovinskih arhivih preostalih diocez. 

2. HITA »ACCIO, L'Archivio di Stato di 
Padova: caratteristiche technice e funzionali. (Dr- 
žavni arhiv v Padovi: lcbničnc značilnosti in delo- 
vanje), str. 547-521 

Avtorica ¡e v članku predstavila Državni arhiv v 
Padovi. Prostorske težave, ki so se vlekle že od leta 
1948, so končno uspeli rešiti spomladi leta 1975, ko 
so našli novo lokacijo v perifernem delu mesta, v 
bližini majhnega letališča "Allegri". Arhivski kom- 
pleks je razdeljen na dva med seboj povezana dela. V 
prvem delu so v prvem in drugem nadstropju skla- 
dišča, v pritličju pa mikrofotografski laboratorij, knji- 
goveznica in restavratorski laboratorij. V drugem 
delu, ločenim s protipožarnim in tcrmoizolacijskim 
zidom, so upravni prostori arhiva. Arhiv ima dve 
čitalnici (eno za klasično arhivsko gradivo, drugo pa z 
veliko večjimi mizami, primernejšim za uporabo 
kartografskega materiala), knjižnico in fotokopirni co 
za obiskovalec. 

3. ELIO LODOLINI, Le 1SAD(C): norme da 
condividere, norme da discutere. (ISAD(G) stan- 
dardi), str. 552-561 

Avtor kritično ocenjuje standarde ISAD(G) glede 
na italijansko zakonodajo in izkušnje, ki jih imajo 
Italijani z urejanjem svojega arhivskega gradiva. Z 
nekaterimi rešitvami .se strinja in meni, da bi jih 
morali prevzeti (npr. način odbiranja arhivskega 
gradiva - zavzema se za valorizacijo dokumentov in 
pozitiven način odbiranja gradiva). Ne strinja pa se ? 
nekaterimi standardi (npr. z definicijo pojma "fas- 
cikel", "serija"). 

4. SERENA IMINOTTO, Biblioteche e biblio- 
tecari negli Archivi di Stalo, (Knjižnice in knjiž- 
ničarji v Državnih arhivih), str. 562-571 

V prispevku je avtorica osvetlila položaj knjiž- 
ničarjev v arhivih. V Italiji imajo Centralni urad za 
arhivske zadeve. Center za fotoreprodukcijo in restav- 
ratorstvo. Centralni državni arhiv, 20 Soprintendenze 
arch ivi st ice, 95 Državnih arhivov in 40 Oddelkov 
državnih arhivov. Vsaka izmed ustanov ima knjižni 
fond. Nekateri fondi imajo nekaj sto knjig, največ 
knjig, približno 100.000 pa ima Centralni državni 
arhiv. V Centralnem državnem arhivu, Državnih 
arhivih in Oddelkih državnih arhivov so knjižnice 
odprle za javnost, v drugih institucijah pa so knjige 
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navoljo le za notranjo uporabo. Knjižnice so bile 
navadno ustanovljene skupaj /. arhivom, vendar i in ajo 
v njih tudi knjige, ki so jili dobili s prevzemom 
gradiva ali v dar. Knjižnično gradivo se vsako ieto 
dopolnjuje z nakupom novih publikaeij, revij, časo- 
pisov, enciklopedijami, leksikoni, slovarji. Knjige 
dobijo v dar tudi od univerz, znanstvenikov in kul- 
turnih ustanov. Fond se povečuje tudi na račun knjig, 
kijih avtorji podarijo arhivu ob izidu knjige, za katero 
so uporab ij ali njihovo arhivsko gradivo. Zcio oh is- 
kane so tudi knjižnice sedemnajst arhivov, v katerih 
imajo organizirane šole arhivistike, paleografije in 
diplomatike, saj jib pri svojem delu uporabljajo do- 
centi za pripravo didaktičnega materiala in tudi 
študenti. S pomočjo knjižničarjev so uvedli SBN 
način vodenja evidenc knjižnega gradiva. Kijuh temu, 
da v velikih mestili ohstajajo javne in univerzitetne 
knjižnice, je nezanemarijiv tudi pomen knjižnic v 
arhivih, saj imajo velikokrat na voljo s knjige, ki jih v 
javnih knjižnicah ni mogoče najti. Še večji pa je 
pomen teh knjižnic v manjših središčih, saj so le-tc 
največkrat edina kulturna središča na vsem ohmočju. 

V rubriku "Kronike" so štirje prispevki: 
1. Convegno di studio: "Benedetto chi ti porta, 

meledctto chi ti manda. I-'infanzia abbandonata 
nel Tri veneto (secoli XV-X1X)", (Študijski dan; 
"Blagoslovljen, listi ki le prinese, preklet listi, ki te 
pošlje. Najdenčki v Trivcnetu (XV. - XIX. stoletje), 
(Treviso - Benetke, 18. - 20. junij i996). (G. Bnn- 
figlio Dosio), str. 572-578 

V prispevku je predstavljeno poročilo o študijskem 
posvetu, ki je bil posvečen najdenčkom na beneškem 
ozemlju. Posebej je bil poudarjen pozitiven odnos, ki 
ga je do pojava imela laična oblast (občina, različna 
poklicna združenja) in negativen, odklonilen odnos pri 
cerkvenih ohlasteb (zlasti po tridentinskein koncilu). 

2. Giornata di studio: "Standard di descrizione 
archivistica e sistemi informativi", (Študijski dan; 
"Standardi za arhivski popis in informativni sistemi"), 
(Rim. 21. junij 1996), (M. Caeioli), str. 579-583 

Poročilo o študijskem dnevu, ki je bi i posvečen 
standardom ISAD (G). Na posvetu so sodelovali 
predstavniki arhiv i stav iz državnih in privatnih arhi- 
vov. Posebej so se ukvarjali s teoretičnimi (raz- 
pravljali so o nekaterih arhivskih pojmih - fond, 
fascikci, dokument) in metodološkimi prohlcmi. 

3. Giornate di studio: "Comunità e poteri 
centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei 
controlli amministrativi", (Študijski dan: "Občina in 
centralna oblast v starih italijanskih državah. Izvor 
upravnega nadzora."), (Neapclj, 28. - 29. junij 1996), 
(•. L. Bonella), str. 584-590 

Na posvetu so osvetlili odnos med centrom in 
periferijo v Piemonti!, Lombardiji, Rcpuhliki Genovi, 
v Vendu, medičejski Toskani, v papeški državi, pa 
tudi položaj v Bologni in v Neapeljskem kraljestvu. 

4. Gli statuti territoriali nel tardo Medioevo. X 
Seminario sulle tonti per la storia della civilt ita- 
liana tardo mcdioevalc, (Poznosrcdnjcveški terito- 
rialni statuti. X. seminar o fondih za italijansko pi> 
znosrednjeveško zgodovino). (San Miniato, 9. - 14. 

september 1996), (li. Vantatilo), sir. 591-605 
Koordinator je pripravil interdisciplinarni posvet, 

zalo je na seminar povahil specialiste pravnike in zgo- 
dovinarje, ki se ukvarjajo z raziskavami poznosred- 
njeveškiii statutov. Svoje ugotovitve so lahko pred- 
staviti tudi mladi raziskovalci (Stipendisli). 

V rubriki "Obvestila in komentarji" so trije 
prispevki; 

1. H grupo di lavoro ANAI sulle norme ISA1) 
(G): Seminario I SAI), (Seminar o standardih 
ISAD(G), (Bologna. 18. oktober 1996), (S. Vitali). 
Appendice: Documento sulle regole ISA Di G), 
(Dodatek: Pravila I.SAD (G), str. 606-620 

Na posvetu o govorili o problemih, ki se pojavljajo 
pri primerjavi standardov ISA D (G) z italijanski mi 
predpisi o popisovanju, urejanju in hrambi arhivskega 
gradiva. Še nadalje ostajajo odprli prohlcmi. kot so 
problem signature in datiranja gradiva, 

2. A proposito delle pergamene bergamasche, 
(• pergament ih dokumenti b i/, Uergania), (1). l'un- 
euh), str, 621-628 

Avlor je v prispevku predstavil izjemno hogato 
arhivsko gradivo Bergama. Kapiteljski arhiv ima 4771 
pergametnih listin. Najstarejši dokumenti so i/. 11. in 
12. stoletja (veliko je tudi prepisov). 

3. Un volume miscellaneo sui rapporti trn hi 
Toscana medicea e la Spagna nel secolo XVI, (O 
odnosu med medičejsko Toscano in Španijo v 16. 
stoletju). (G. Cipriano), sir. 629-642 

V prispevku je avlor predstavil omenjeni problem 
s pomočjo knjige "Toskana in Španija v 16. stoletju", 
ki je izšla lcia 1996 v Pisi. Osvetlil je problem pre- 
hoda Italije izpod španske nadoblasti (Madrid) pod 
oblast Neapeljsko - siciljskcga kraljestva. 

7/lenka Ronin 

Der Archivar, Mitteilungsblatt für 
deutsches Archivwesen, letnik 50, leto 
1997. zvezek 1, 2, 4 

Der Archivar, letnik 50, zvezek 1 

V lein zvezku je najprej objavljeno poročilo o 
XIII. mednarodnem arhivskem kongresu, ki je bil od 
2. do 5, septembra v Pekingu in katerega glavna tema 
je bila: "Arhivi ob koncu stoletja: bilanca in per- 
speklive". Poročilo so sestavili trije avtorji: Wolf 
Bucbmann, Elke Hausciiiklt in Sabine Philippeil. 
Prvič prostor prireditve ni hil izbran v Evropi ali 
Severni Ameriki, ampak v deželi tretjega svela. Kon- 
gresa se je udeležilo več kol 2.600 udeležencev i/, 
približno 130 držav. Na odprtju so bili navzoči med 
drugimi ludi: ministrski predsednik Ljudske republike 
Kitajske, župan mesta in regije Peking, generalni 
direktor državne arhivske uprave in centralnega dr- 
žavnega   arhiva   Kitajske,   namestnik   generalnega 
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direktorja oddelka za komunikacijo in informacijo pri 
Uncscu in predsednik mednarodnega arhivskega 
svela. Uvod v skupno temo je imel Michael S wilt, 
namestnik direktorja Nacionalnega arhiva i/ Kanade. 
Gospod S wifl je h Uro in temeljno spreminjanje živ- 
ljenjskih in delovnih razmer v naši dobi primerjal z 
ra/vojem v renesansi, v obdobju odkritij in indus- 
trijski revoluciji. 

Tema prve plenarne seje je bila posvečena med- 
narodnemu arhivskemu sodelovanju. Mestni arhivar i/ 
Groningena. Jan van den Brock iz Nizozemske, je v 
svojem glavnem referatu z naslovom Mednarodni) 
sodelovanje od kongresa v Bruslju v letu 1910. pou- 
daril, v primerjavi s prvim kongresom v Bruslju 1910. 
močno spremenjen položaj na svetovnopoliličnem in 
arhivskem področju. Temu glavnemu referatu je 
sledilo pet koreferatov. \V. Stcpniak iz poljskega 
nacionalnega arhiva je govoril o nalogi arhivarjev, in 
sicer: arhivarji kot varuhi nacionalne kulture in 
identitete; kot poschen model v centralni in vzhodni 
Evropi v 19. in 20. stoletju. Države, kol je Poljska, so 
leta dolgo stale pod tujimi gospodarji, zato se je 
gradivo, ki se nanaša na poljsko ozemlje, hranilo in se 
hrani v drugih državah. Pri mednarodnem arhivskem 
svetu hi morali izdelati splošna pravila za vračanje 
takega gradiva. Naslednji koreferat je pripravil •1- 
many Stell Conte, direktor nacionalnega arhiva iz 
Gvineje. Tem ali zi ral je sodelovanje med severom in 
jugom 1er sodelovanje med jugom samim (Senegal in 
Gvineja). Po tem referai u je Axel l'I al he iz Uncsca 
spregovoril o strukturah mednarodnega sodelovanja 
na arhivskem področju. Vladimir Petrovič Tarasov iz 
Rusije je kot naslednji referent referiral o sodelovanju 
v krizi: mednarodni ukrepi pri reševanju arhivov. 
Korcferalc je sklenil Antoine Flcury iz historičnega 
seminarja ženevske univerze, in sicer je spregovoril o 
arhivskih mednarodnih organizacijah. Sledila je disku- 
sija, v kateri je bil poglavitni poudarek na infor- 
macijski tehnologiji pri mednarodnem sodelovanju. 
Več govornikov je označilo internet kol veliko 
olajšavo pri mednarodnem sodelovanju. 

Drugo plenarno sejo je začel Wang Dej un. izda- 
jatelj Kitajskih arhivskih obvestil, in sicer s preda- 
vanjem "kontinuiteta in sprememba v arhivski zako- 
nodaji v institucijah in infrastrukturi arhivov". Čeprav 
so arhivska zakonodaja, institucije in infrastruktura 
med seho j tesno prepletene, je refe re nI predstavil 
konti nu it cio in spremembo posebno na treh področjih, 
Začelki arhivske zakonodaje so tako v Kitajski (1 L - 
8. stoletje pred Kristusom) kakor v stari Grčiji in 
Rimu. Kot model moderne arhivske zakonodaje v 
Evropi velja francoski zakon iz leta 1794 o vzpo- 
stavitvi nacionalnega arhiva republike, kateremu je v 
19. stoletju sledila večina evropskih arhivskih zako- 
nov. Iv. prvih dveh desetletij 20. stoletja izvirajo na 
primer arhivski zakoni Kanade (1912), Rusije (1918). 
Holandijc (1919) in Finske (1919). Takoj za lem je v 
svojem korcleralu govoril lidward Iliggs z univerze v 
Oxford u o temi: Od srednjeveške učenosti do in- 
formacijskega management» - razvoj arhivskega po- 
klica. Zahod noe vropsko-sc vernoameri ško us meri te v 
(naravnanosl) svojega referata je utemeljeval s tem. da 

je večina tehnoloških inovacij v zvezi z infor- 
macijskim managcmenlom izšla iz Severne Amerike 
oziroma Evrope. Naslednji rcfcrcnl. direktor arhiva 
švedskega delavskega gibanja Lars Wessmann, je 
govoril o razširjanju arhivske odgovornosti in 
dejavnosti onstran tradicionalnih državnih področij 
(na primeru Švedske). Realno in virtualno arhivsko 
gradivo, je nosil naslov naslednji referai, ki ga je 
napisal David lì carman. Izhajal je iz svoje znane 
premise, da bodo arhivi v prihodnosti ar hi valijo v 
obliki si roj no berljivih podal kov sicer nadzorovali, 
toda arhiva I i je se pri njih ne bodo več skladiščile. Kol 
zadnje v okviru le plenarne seje je hilo predstavljeno 
poročilo vodje nacionalnega arhiva v Costa Rici. 
Licda Virgina Chacon Arias je govorila o nalogah, 
ciljih in prioritetah moderne in znanstvene arhivske 
uprave in zakonodaje. Poročilo navaja tudi nekaj 
povzetkov diskusije, ki je sledila referatom. 

Poročilo o tretji plenarni seji se začenja s sezna- 
nitvijo glavnega referata, katerega avtor je bil Terry 
Cook iz. kanadskega nacionalnega arhiva. Gospod 
Cook je govoril o medsebojnih vplivih med arhivsko 
icorijo in prakso od objave nizozemskih "Navodil za 
urejanje in popisovanje arhivskega gradiva" 1898. 
Feng Hui I ing. sodelavka v arhivu ljudske univerze 
Peking, je sodelovala kot naslednja na Iej seji, in sicer 
/, re feralom: Ocena arhivske lilcraturc. Sklop referatov 
je nadaljeval Michael Müller iz zveznega arhiva. V 
svojem 7. osebnimi izkušnjami obarvanem prispevku z 
naslovom: Elično vprašanje: uprava nasproti znanosti? 
je analiziral clični pritisk arhivarja na primeru arhi- 
varja vzhodnonemškega rodu. Naslednja referentka. 
Antonella Mule de Luigi iz italijanske arhivske 
uprave, je v svojem referatu govorila o principu pro- 
venience in skušala odgovoriti na vprašanje, ali naj to 
osianc temelj poklica, U. fìsse iz nacionalnega arhiva 
Nigerije je kot zadnji referent na tretji plenarni seji v 
svojem prispevku "Arhivistika - nacionalna in kul- 
turna tradicija ali internacionalna znanost?" z oziroin 
na razvijajoče se države poudaril, da k nacionalno 
kulturni tradiciji in s tem k arhivskemu gradivu sodijo 
ne samo pisna, ampak tudi usina izročila. Po prehranili 
referatih je sledila živahna diskusija. 

Sledi poročilo o cel ni in zadnji plenarni seji. 
Potekala je v znamenju informacijske družbe in novih 
tehnik. Cilj obravnav je bil narediti bilanco nad os- 
novnimi spremembami v arhivistiki v dohi infor- 
macije ter nakazali perspektive za prihodnje delo. 
Christine Nougaret iz nacionalnega arhiva v Franciji 
je imela glavni referai z. naslovom "Vpliv infor- 
macijske tehnologije na arhive in na delo arhivarjev". 
Poudarek referata je bil na problemu pri prevzemanju 
strojno berljivih dalotek. Na ta referai so se navezovali 
štirje dopolnilni referati. Prvega izmed njih je 
pripravila Hahibah Zon Yahya iz nacionalnega arhiva 
v Maleziji, in sicer je govorila o ohranjanju (vzdr- 
ževanju) televizijskih oddaj: postopki za prevzem, 
vrednotenje, hranjenje in uporabo le-leh. Refcrenlka je 
opisala tudi okoliščine v državnem filmskem arhivu, 
oddelku nacionalnega arhiva Malezije, ki je danes 
pristojen za prevzemanje in varovanje državne film- 
sko le I • vi zi j ske produkcije kot dela nacionalne de- 
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diščinc. V drugem dopolnilnem referatu je Steve 
Stuckcy iz avstralskega arhiva govoril o Virih in 
tehnologiji • možnostih in iluziji. Izvajanja v referatu 
so bila sad njegovega že desetletnega ukvarjanja s 
problemom na temo: nove tehnike in arhivi. Pravi, da 
moramo razumeti, da dokumenti zdaj nastajajo na 
drug način, in iz tega potegniti konsekvence. V tret- 
jem dopolnilnem referatu se je Kenneth Thibodcau, 
direktor centra za elektronske arhive nacionalnega 
arhiva in arhivske administracije ZDA, ukvarjal s 
temo "Internacionalna raziskava: vrednotenje in ohra- 
njanje znanstvenih datotek". V četrtem dopolnilnem 
predavanju je Theo H.P.M. Thomasscn, podpred- 
sednik vladarske arhivske šole Nizozemske, pojas- 
njeval svoje razmišljanje o reformi izobraženja arhi- 
varjev. Referat je imel naslov: Kako lahko pridobite 
vozniški izpit na elektronski podatkovni avtocesti - 
Prilagajanje poklicnega izobraževanja na internacio- 
nalno informacijsko okolje. Po njegovem mnenju je 
pomembno, da študentom ne posredujemo samo po- 
znavanje modernih metod in tehnik informacijskega 
managementa, ampak jih hkrati vzpodbujamo k 
zdravemu skepticizmu nasproti tehničnim inovacijam. 
V diskusiji, ki je sledila tem predavanjem, je pre- 
vladovalo veliko strinjanje o pomembnosti interna- 
cionalnih standardov za informacijsko izmenjavo. 

Kongres je poleg splošnih (plenarnih) zasedanj 
ponujal obilico drugih prireditev. Dobro priložnost 
informiranja na posameznih področjih arhivskega dela 
so ponujale številne razstave. Na sklepni prireditvi 
kongresa 7. septembra 1996 je govoril profesor Dai 
Y i, predsednik društva kitajskih zgodovinarjev in 
vodja inštituta za zgodovino dinastije Oing na ljudski 
univerzi Kitajske, o informacijski izmenjavi in sode- 
lovanju med arhivarji in zgodovinarji. 

V nadaljevanju je Dicthcr Dcgrcif prispeval po- 
ročilo o poteku 67. nemškega arhivskega dneva 1996 
v Darmstadtu. Tema zasedanja se je glasila: "50 let 
društva nemških arhivarjev - bilanca in perspektive 
arhivistike v Nemčiji". Poročevalce poroča, da sc je 
približno 750 arhivark in arhivarjev iz Zvezne re- 
publike Nemčije, pa ludi iz sosednjih držav od 17. do 
20. septembra srečalo na nemškem arhivskem dnevu v 
Darmstadtu. Arhivski referenti oziroma vodje arhiv- 
ske uprave zveze in dežel so se srečali že 17, 
septembra na njihovem tradicionalnem zasedanju. Že 
nekaj let je na arhivskem dnevu v navadi pogovor z 
inozemskimi udeleženci pri internacionalnem kolok- 
viju. Tako so tudi že 17. septembra diskutirali pred- 
stavniki arhivskih združenj iz 20 evropskih držav o 
vlogi arhivskih strokovnih združenj (društev) v 
razvoju stanovskega poklica. Na prvi delovni seji so 
tako predstavniki Nemčije, Francije, Katalonije, Avs- 
trije, Norveške, Slovenije, pa tudi predstavniki evrop- 
ske komisije, obravnavali dejavnost društva v stro- 
kovnem koordiniranju prek državnih mej. Pri tem je 
arhivski nemški dan še vedno imel pomembno vlogo. 
Po opoldanskem odmoru je sledila druga delovna seja. 
Poseben pomen je pridobilo vprašanje izoblikovanja 
nove poklicne slike po političnem obratu v deželah 
vzhodne Evrope. O tem so referirali predstavniki zvez 
(društev) Estonije, Slovenije in Češke. Uradno odprtje 

arhivskega dne je bilo 18. septembra, ko je po 
glasbenem uvodu predsednik društva nemških arhi- 
varjev, dr. Rei mann, v audi tonu mu maxi mu mu Teh- 
niške visoke šole v Darmstadtu, pozdravil udeležence, 
zbrane v nadvse velikem številu. Splošno delovno 
zasedanje je vodil dr. Rumschollcl iz Glavnega držav- 
nega arhiva München. Teina referatov in diskusije je 
bila arhivski poklic na vzhodu in zahodu v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti. Naslednji dan (19. sep- 
tember) je bil namenjen posameznim strokovnim sku 
pinam znotraj društva nemških arhivarjev. Na nji- 
hovih sejah so govorili o arhivskih specifičnih pro- 
blemih. 67. arhivski dan je bil povezan s 23. dnevom 
deželne zgodovine. Štiri sekcije so obravnavale te 
teme: Arhivi in raziskave deželne zgodovine, Arhivi 
in politika, Funkcija arhivov pri pravnem varstvu in 
upravi ter Arhivistika v Nemčiji. 

V časopisu so nadalje objavljena poročila vseh 
osmih strokovnih skupin, ki so zasedale v okviru de- 
lovnih sej na 67. nemškem arhivskem dnevu. 

V nadaljevanju nam Volker Jäger opiše in tudi 
slikovno predstavi saški državni arhiv Leipzig - prvo 
namensko poslopje za arhiv v novih zveznih deželah. 
Hubert Honig pa nam posreduje poročilo o poskus- 
nem obratovanju in njegovih rezultatih konservacijske 
opreme v spodnjesaškem državnem arhivu v Biieke- 
burgu. Birgit Bernard piše o zgodovinskem arhivu 
zahodnonemške radijske postaje Köln. Michael Wcl- 
tenge) pa o digitalnih podpisih. 

Arhivskim poročilom in zasedanjem so namenjene 
nadaljnje strani časopisa. Najprej z mednarodnega 
področja. Ellen Stceiidam v poročilu z naslovom: 
Evropa v razširjenem svetu poroča o konferenci vodij 
evropskih arhivskih uprav in arhivskih zvez (društev), 
ki je potekala 26. in 27. marca 1996 v Miinchnu. 
Helmut Baicr predstavi novo sekcijo cerkvenih arhi- 
vov in verskih skupnosti pri mednarodnem arhivskem 
svetu (ICA/SKR). Z nemškega območja nas Karstin 
Wciraueh najprej obvešča o novem arhivskem 
prostoru za brandenhurški glavni deželni arhiv v 
Potsdam-• oni i mu. Andreas Röpckc piše o odprtju 
sodnih spisov državne komore v mcklenburškem 
glavnem deželnem arhivu Schwerin, Ulrich Nicß • 
gradivu mesta Mannheim, ki je končno pod streho, 
Sabine Pich o predaji cehovskih arhiv al ij mannhcim- 
skega pekovstva mestnemu arhivu Mannheim, Heiner 
Schmitt o reorganizaciji glavnega oddelka arhivsko- 
bibliotcčnc-dokumentacijc v ZDF, Winfried Moggc • 
arhivu Werner Kraft v nemškem literarnem arhivu 
Marbach ter o taborniških arhivih na gradu Ludvvig- 
stein. Poročila nadaljuje Malte Bischoff. Obvešča nas 
o ureditvi arhiva nemškega gradiščanskoga združenja. 
Erik Lindner piše, da je -zapuščina profesorja Emsta 
G. Lowcmhala dostopna v Berlinu, Sigrid Randa pa 
poroča o pridobitvi pisne zapuščine arhitekta Hans 
Schwippcna prek arhiva za upodabljajočo umetnost v 
nemškem narodnem muzeju. Poli za zavarovanje ne- 
državnih in avdiovizualnih izročil je naslov nasled- 
njega daljšega prispevka, ki ga je spisal Robert 
Krctzschniar, in sicer o zasedanju strokovne skupine 7 
(medijski arhivarji) v okviru združenja nemških 
arhivarjev, kije potekalo 23. aprila 1996 v Raslattu. 
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Sledi poročilo • 30. renskem arhivskem dnevu v Dor- 
magen u - o njem poroča Adelheid li ahmen-Wcyer, • 
23. zasedanju odbora lîDV (elektronske obdelave 
podatkov) arhivske poročevalske konference (Ali K J 
mm piše Jens Bcgcr. Poročila z nemškega področja 
končuje Antonius Liedhcgencr, s prispevkom: Kato- 
liško filmsko delo v Nemčiji od začetkov filma, v 
katerem govori o problem i h izročanja filmskih in 
pisnih virov in njihovo arhiviranje. Z območja češke 
republike Jose! Maršal in J i ud rich Schwippel pred- 
stavljata informacije o razvoju in stanju čeških arhi- 
vov. 

Zvezek se nadaljuje s poročili oziroma ocenami 
23. izdanih knjižnih del, osebnimi sporočili ter po- 
sili rtnicam a, posvečenima dr. Joachimu Lehmann u 
(1933-1996) (arhivarju in zgodovinarju) in Wolf- 
gangu MilUcrju (1944-19%) (profesorju nemščine in 
zgodovine ter sodelavcu državnega arhiva Del moki). 

Rubrika Razno prinaša različne kratke informacije 
in obvestila. Končujejo se s pregledom izobraževalnih 
prireditev arhivske šole Marhurg v letu 1997 1er s 
koledarjem prireditev in sporočil društva nemških 
arhivarjev. 

Der Archivar, kl ni k 50, zvezek 2 

"Iskanje identitete" je naslov prvega prispevka 
pričujočega zvezka. Spisal ga ¡e Werner Moritz, go- 
vori pa o orienlacij.sk i h problemih arhivskega poklica 
in njihovih vzrokih. Avtor je s tem prispevkom so- 
deloval na 45. t urinskem arhivskem dnevu v Miihl- 
hausnu 21.6. 1996. Poklic arhivarja se danes bolj kot 
kdaj bori za svojo identiteto. Arhivarji si služijo kruh 
pri najrazličnejših delodajalcih. Slrokovno izobraženi 
arhivarji so zaposleni kot uradniki višjih ali visokih 
4lužb ali kol usluženci (nameščenci). Razlike se ka- 
žejo tudi med arhivarji, ki so zaposleni v velikih 
arhivih in listimi v majhnih arhivih. Temu prispevku 
sledi še eden na to temo. Lutz .Schilling objavlja svoj 
glavni referat, ki ga je pripravil za tiiring-hcssenški 
arhivski dan v Eschwcgu 22. junija 1996. Naslov 
referata je: Sprememba poklica arhivarja pri prenovi 
arhivistike v novih /.veznih deželah. Naročilo cerk- 
venih arhivov v prelcklosti, sedanjosti in prihodnjosti 
je naslov naslednjega prispevka, ki ga je spisal Wil- 
helm Janssen. Heinz Hoffmann pa nam oriše državne 
arhive in uradno gradivo uprave, in sicer glede na 
novo različico določb za gradivo uprave v splošnem 
poslovniku zveznih ministrstev. Te so v nadaljevanju 
prispevka tudi objavljene, lil run Dolatowski in Anette 
Meiburg nam predstavita ustanovo: Arhiv partije in 
množičnih organizacij DDR v zveznem nemškem 
arhivu, ki je bila ustanovljena v zveznem nemškem 
arhivu s L januarjem 1993 kol nesamoslojna ustanova 
javnega pomena. V nadaljevanju Petra Heine in 
Jürgen Bacia v svojem prispevku spregovorita o ple- 
doajeju (obrambi, zagovoru) varovanja zgodovine "od 
spodaj". Zgodovina "od spodaj" pomeni vplivanje na 
zgodovinski proces prek listih, ki ne sedijo v usta- 
novah, v katerih padajo politične odločitve. Zastavila 
sta si vprašanje, kako se predeluje zgodovina novih 
socialnih gibanj  in njihovega pomena za družbeni 

razvoj Zvezne republike Nemčije in kako je z. arhivi 
zunaj parlamentarnih akcij in gibanj. Njihovo gradivo 
največkrat izgine s prenehanjem delovanja teh skupin. 
Avtorja opišeta arhiv za alternai i v no gradivo v deželi 
Nordrhein-Westfalen. Naslednji prispevek avtorja 
Ralla Stremnicija ima naslov: V območju napetosti 
med državo in gospodarstvom, in sicer govori o to- 
varniškem arhivskem delu v združenem jeklarskem 
koncernu od 1930. leta. Razmerja (zveze) med arhi- 
vistiko in bibliotekarstvom obravnava članek Brigitte 
Niinz z. naslovom: Seštevanje, integracija in sepa- 
racija. V njenih opazovanjih naj bi hile v teh razmerjih 
upoštevane tri stvari, in sicer nenehno vednostmi 
kopičenje v znanostih (seštevanje), polja skupnega 
dela (integracija) in končno razlike, na primer v vrsti 
gradiva in mei odah njihovega posredovanja (objav- 
ljanja), kar predstavlja področje separacije. Peter Bohi 
in Carsten Müll er-Boy sen objavljata prispevek z. 
naslovom: Klasifikacija uporabe elektronske obdelave 
podatkov v upravi. Z vpeljavo modernih informa- 
cijskih tehnologij v javno upravo seje spremenil način 
izpolnjevanja nalog. Možnost shranjevanja notranjih 
in zunanjih informacij, njihovega obdelovanja, spre- 
minjanja, hitre vnovične najdbe ter posredovanja po- 
samezniku ali več interesentom brez izgube časa za- 
htevajo seveda drugo, elektronsko podatkovno bazo. 
primerno organizacijo delovnega postopka, priprav- 
ljenost, predelavo in obdelavo informacij 1er njihovo 
izmenjavo. Nekoliko predelano različico svojega 
predavanja na arhivski šoli Marburg 2. 7. 1996 v na- 
daljevanju objavlja Birgit Mctzing. Govori o iz- 
obraževalnih smereh v arhivistiki v DDR in poseže z 
opisom izobraževanja arhivarjev v DDR od leta 1929 
do današnjega časa. Temu prispevku sledi ohjava 
zakonskih določil in upravnih predpisov za državno 
arhivsko gradivo in varstvo arhivskega gradiva v 
Zvezni republiki Nemčiji. 

Naslednje strani časopisa zapolnjujejo arhivska 
poročila. Kot navadno najprej z mednarodnega pod- 
ročja: Reimer Witt prikaže delovanje sekcije arhivskih 
združenj (društev) v okviru mednarodnega arhivskega 
sveta (1CA/SPA) od leta 1992 do 1996. Ta sekcija 
(Section of Professional Archival Associations (SPA) 
je ena najstarejših členov mednarodnega arhivskega 
sveta (ICA). Volker Trugenberger opiše delovanje ko- 
miteja za elektronsko obdelavo podatkov v arhivu, ki 
prav tako deluje v okviru mednarodnega arhivskega 
svela (l CA-Com in ilice on Archival Automation), 
Heike Prcuß pa delovanje od hora za pečate pri med- 
narodnem arhivskem svetu v mandatnem obdobju 
1992-1996. Z nemškega območja nam Kärstin Wei- 
rauch predstavi program raziskovalne skupnosti iz 
Bonna, ki financira snemanje (m i krofi Imanje) zgodo- 
vinsko dragocenih časopisov, in sicer na primeru 
projekta v brandcnburškcm deželnem arhivu, kjer so s 
pomočjo tega programa presneli časopis "Potsdamer 
Intelligenz-Blatt" oziroma "Potsdamer Tageszeitung", 
lìrnsl Böhme nam sporoča, da je v dolnjesaškem 
državnem arhivu v Biickeburgu na voljo večji del 
zapuščine dr. Heinz Rilter-ja, Rai m on d Reiter pred- 
stavi zgodovinske fotografije med arhivskim gradi- 
vom na primeru dolnjesaškega glavnega državnega 
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arhiva Hannover. Winfried Moggc pa obstoj "umet- 
niškega društva" v mestnem arhivu Mannheim, ren- 
sko-west fai ski gospodarski arhiv ter zapuščino umet- 
nika Huga Höppcncrja, imenovanega Pidus na gradu 
Ludwigstein. Reiner Falk poroča • 5. allgäurskcm 
arhivskem dnevu na gradu Achbcrg, Wilfried Feindl • 
letnem zasedanju odbora za restavracijo, ki je po- 
tekalo 7. in 8. maja 1996 v Ludwjgsburgu, Ramona 
Gobci in Bettina Wischhöfcr o petem zasedanju 
južnonemških cerkvenih arhivov v kraju Meißen 21. 
in 22. oktobra 1996, Christoph Popp o drugem 
arbivskoznanstvenem kolokviju na arhivski šoli Mar- 
burg in Alexander Schulz-Luckcnbacb o zasedanju 
"delovne skupine višje arhivske službe" v okviru 
društva nemških arhivarjev v Marburgu. Z območja 
Belgije Dicthcr Dcgreif poroča o 75. letni fJamski 
bibliotekarski in arhivski zvezi, Josef Nössing z ita- 
lijanskega območja o vprašanju proste dostopnosti 
nekaterih aritivskib dokumentov, o arhivih v politični 
upravi ter o razstavi italijanskih arhivov v Rimu. 
Tokrat v tej rubriki poročajo tudi s slovenskega ob- 
močja, in sicer Ulrich He I bach piše o Mednarodnem 
institutu arhivskih znanosti v Mariboru, ki deluje pod 
vodstvom dr. Petra P. Klasinea in ki je v sodelovanju 
z mednarodnem arhivskim svetom od 21. do 9. no- 
vembra 1996 pripravil mednarodno šolo o arhivskih 
stavbah. Kot zadnje je v tej rubriki objavljeno poro- 
čilo J i nd ri eh Sehwippel, ki poroča s češkega območja 
o generalni skupščini češkega združenja arhivarjev. 

Sledi poročilo o novi literaturi s področja arhi- 
vistike in zgodovine, ki tokrat obsega 30 predstavitev 
oziroma ocen. Po naslovih je potem navedenih še 60 
knjižnih enot, skupno z njihovimi cenami. Osebnim 
vestem sledila posmrtnici, posvečeni dr. Olof Ahlcrsu 
(1912-1996) in dolgoletnemu direktorju frankfurt- 
skoga mestnega arhiva Dietriehu Andernachtu (1921- 
1996). 

Z rubriko Razno, v kateri lahko izvemo nekaj no- 
vib naslovov in telefonskih številk, preberemo krajše 
prispevke različnih tem in se seznanimo z urnikom 
prireditev, zanimivih za arhivsko stroko, se konča 
drugi zvezek. 

¡)cr Archivar, lelnik 5», zvezek 4 

Pričujoči zvezek se začenja s čestitko Društva 
nemških arhivarjev, državne arhivske uprave dežele 
Nordrhein-Westfalen in uredništva Der Archivar 
»ospe dr. Giseli Vollmer ob praznovanju njenega 75. 
rojstnega dne v upanju, da bi bila še veliko let zdrava 
in srečna. 

Prvi prispevek v tem zvezku prinaša priporočila 
sveta za kulturno sodelovanje v evropskem svetu. 
Evropski svet je v oktobru 199.1 izdelal prvi arhivski 
program, ki ga je p ri v zel tudi kulturni odbor (ko- 
misija) sveta. V ta namen je sodila organizacija kon- 
ference v Strassburgu pod udeležbo direktorjev cen- 
tralnih arhivov. Konferenca je potekala novembra leta 
1994. Njen cilj je bil določiti demokratične norme, ki 
bi bile upoštevane pri ustavnovitvi, upravi in uporabi 
arhivov, in postaviti okvir za sodelovanje med 
zahodno- in vzhodnoevropskimi arhivi.  Korake za 

uresničitev evropske arhivske politike je mogoče 
razporedili v tri poglavitna področja: ohranjanje 
arhivske dediščine, demokratizacija pravnega sistema 
in upravnega postopka ter odprtje in izboljšanje 
uporabnosti arhivov. Naslednji prispevek govori, kako 
naj bi bilo arhivsko izobraževanje oblikovano v pri- 
hodnosti (integracija ali izolacija?). Nastal jo kol 
rczuliat seminarja na 1;H-Potsdam "Arhivska znanost" 
pod vodstvom g. Vokerja Sehoehenhoffa s študenti 5. 
semestra študijskega programa Arhiv na strokovnem 
področju arhiva-biblioteke-dokuitientacije. Avtor pri- 
merja različne šolo, ki izobražujejo slušatelje za ar- 
hivski poklic, in zaokroži, da so vse tri discipline: 
arhivistika, bibliotekarstvo in dokumcntalislika pove- 
zane v svoji zgodovini, pripadajo informacijskim po- 
klicem in morajo biti kos naraščajoči poplavi infor- 
macij današnje družbe. Michael Wettengel v nasled- 
njem prispevku z naslovom "K rekonstrukciji d ¡gl- 
utini h podatkovnih baz iz DDR po vnovični združitvi" 
opiše izkušnje v Zveznem arhivu. O aktualni temi 
današnjega časa "lilekironska obdelava podatkov • 
(načrtovanje) planiranje v arhivu" govori naslednji 
prispevek. To je tudi osrednja točka, ki je zaposlovala 
odbor za avtomatizacijo pri mednarodnem arhivskem 
s vel u in prispevek predstavi rezultate oziroma sklepe 
obravnavane teme. Sledi objava posarskega arhiv- 
skega zakona z, uvodom, ki ga je napisal Wolfgang 
Läufer, ter nadalje tudi objava zakonskih določil in 
upravnih predpisov za državno arhivsko gradivo in 
varstvo arhivskega gradiva v Zvezni republiki Nem- 
čiji. 

V rubriki Arhivska poročila in zasedanja poročajo 
najprej z mednarodnega pixlroèja: Albrechl Liess o 
evropskem arhivskem dnevu, ki jo potekal od 27. do 
30. maja v Barceloni, Udo Schäfer o strokovnem za- 
sedanju o elektronskih zapisih, ki je potekalo v 
sodelovanju z evropsko komisijo 18. junija v Haagu 
ter Wolfliard Vabi o Stage technique international 
d'archives, ki je poteka) od 2. aprila do 20. junija 1997 
pri nacionalnom arhivu v Parizu. Z nemškega območja 
nam Peter Müller najprej piše o zamenjavi gradiva 
mod arhivskima upravama Haycrn in Badcn-Würi- 
lemberg. nato Clemens Rohn predstavi biografski in- 
ventar za vire v splošnem deželnem arhivu Karlsruhe 
in v državnem arhivu Freiburg. AI brecht Liess se v tej 
rubriki pojavlja drugič, in sicer s sporočilom, da je 
generalni direktor Walter Jaroschka odšel v pokoj in 
da je bil na njegovo mesto vpeljan Hermann Rum- 
schötiol kot naslednik. Podobno nam sporoča On fried 
Daschcr, da seje poslovil dr. Jörg Fiichincr in odšel v 
pokoj 1er Pcler Klclisclt, daje Woir-Rüdigcr Sclilcid- 
gon novi vodja Nordrhcin-wcstfalskega matičnega 
arhiva Rheinland. Mathias Schiller nam poroča • 24. 
seji odbora za elektronsko obdelavo podatkov arhiv- 
ske svetovalne konference. Uta Löwenstein o lic- 
siškom arhivskem dnevu 6. junija 1997 v Friodhcrgu, 
Johann Peter Wurm o 13. šlczijsko-holsicinskem 
arhivskem dnevu 2. junija 1997 v Kiclu, Gerold 
Bönncn • 57. jugozahodnem nemškem arhivskem 
dnevu od 9. do II. maja 1997 v Aschaffenburgu, 
Volker Wahl • 46. t urinskem arhivskem dnevu 23. 
maja 1997 v mesiu Gera, Christian Kruse in Andrea 
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Schwarz o kolokviju z naslovom: "Uprava dežele 
Bayrn v zgodovinski in arhivsko znanstveni raziskavi. 
Stanje in naloge", kije potekal 24. in 25. julija 1997 v 
M iinehnu ob poslovit vi generalnega direktorja prof. 
dr. Wallerja Jaroschka. Hartcig Walberg poroča o 
zasedanju, ki je bilo pripravljeno 25. junija 1997 oh 
70. rojstnem dnevu ••••. dr. Fricdrícha ••••• v 
Potsdamu, Wolfgang G. Krogel o 2X. seji delovne 
skupnosti poklicnih arhivarjev v deželi Bad en-Würt- 
temberg, kije potekala 23. aprila 1997 v mestu Aalcn. 
Laurentius Koch OS • o delovni skupnosti redovnih 
arhivarjev 26. in 27. maja 1997 ter Hartwig Wallierg • 
okrogli mizi na temo: Integracija poklicnih polj na 
pod ročju arhi v i si i kc-bi bi iotek a rst va -doku me nt al i si i ke, 
ki je potekala 3. junija 1997 v Potsdamu. S fran- 
coskega območja poroča Werner Paravicini o mestu 
arhivarja na nemškem inštitutu za zgodovino v Parizu, 
z ruskega pa Hermann Sclireycr. Na koncu nam 
Wolfram Werner predstavi časopis American Archi- 
vist (56. in 57. zvezek). 

Poročila in ocene novih knjižnih izdaj zajemajo 42 
del. Sledi seznani objavljenih popisov in inventarjev v 
Zvezni republiki Nemčiji v Iclu 1996/97 ter tudi 
seznani objavljenih del, predstavljenih samo z naslovi. 

V rubriki Osebne vesli lahko poleg novih imeno- 
vanj in zamenjav arhivskih delavcev v različnih 
arhi v ili preberemo tudi posmrlnici, posvečeni Eugeni! 
Hermannu Stemmlerju (1909-1996) in Hansu Gcorgu 
Zicru (1926-1996). 

Zadnja rubrika Razno nas, kot je to že ustaljeno, 
seznani z novimi naslovi in telefonskimi številkami, 
obenem pa prinaša (udi več krajših prispevkov z ra- 
zlično vsebino, seznani prireditev, zanimivih za arhiv- 
sko dejavnost, ter se končuje z obvestili Društva nem- 
ških arhivarjev in programom 69. nemškega arhiv- 
skega dne 1998 v Miinsiru. 

Sonja Amie 
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Du kal beneškega doza Rayneriusa Gea iz. leta 1263, Pokrajinski arhiv Koper. Enota Piran. Diikali. St. I 
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Razstave 

Življenje v Kopru v času beneške 
nad oblasti, razstava Pokrajinskega arhiva 
Koper 

V avli Pokrajinskega arhiva Koper je bila od 24. 
septembra do 9. oktobra 1998 na ogled razstava 
"Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti". Raz- 
stava je bila postavljena v okviru Dncvov evropske 
kulturne dediščine v Slovenji, ki so bili posvečeni 
srednjeveškim mestom in življenju v njih. Zaradi 
okrnjenega gradiva (gradivo Starega koprskega občin- 
skega arhiva je še vedno v Benetkah) smo se odločili 
razširiti časovni okvir razstave na eclolno beneško 
obdobje. Predstavljenih je bilo 40 dokumentov, ki 
ponazarjajo politično, gospodarsko, kulturno in tudi 
popolnoma zasebno življenje v mestu in zalednih 
vaseh. Večina dokumentov je hila v originalu, le 
manjši del (dokumenti, ki so bili na razstavi v 
Ljubljani) je bilo fotokopij. 

Lego mesta in zunanji izgled smo predstavili s 
kartografskim in slikovnim materialom. 

Slovenski javnosti je bil tako prvič predstavljen 
izjemno dragocen dokument "De toto orhe" avtorja 
Pietra Coppa iz leta 1525, ki ga hrani Pomorski muzej 
"Sergej Masera" v Piranu. Znani sta še dve izvirni 
kopiji tega dela: eno hranijo v "Bibliotcchi Nazionale 
Marciana di Venezia" v Benetkah, drugo pa v Po- 
morskem muzeju. Kopija iz Pomorskega muzeja je 
tudi edina, ki ima ohranjenih 15 dragocenih "tabulae" 
(zemljepisnih kart). Razstavljen je bil zemljevid Istre 
(peti po vrsti), na katerem so plastično in barvno 
upodobljene vzpetine, obala in rečne doline. Za naše 
kraje je še posebno zanimivo, da sta Koper in Izola 
upodobljena kot otoški mesti. 

Razstava Pokrajinskega arhiva Koper 

Pokrajinski muzej Koper nam je posodil bakrorez 
Kopra ("Urbis Iustinopolis Prospectus"), delo Fran- 
cesca del Pcdra iz leta 1781, na katerem so lepo vidni 
otoška lega mesta, obzidje in mestna arhitektura. Zani- 

miv je načrt Kopra, ki ga je po naročilu koprskega 
podestata in kapitana Bernarda Malipiera naredil 
Giacomo Fino. Načrt je bil sestavni del poročila, ki ga 
je v Benetke 29. septembra 1619 poslal koprski 
podestat. Upodobljeni so mestno obzidje z mestnimi 
vrati in pristanišči, glavne ulice in sakralni objekti v 
mestu. Označena je povezava mesta s kopnim (most z 
Levjim gradom). Razstavljen je bil tudi načrt ko- 
prskega obzidja in Levjega gradu, ki so ga Benečani 
postavili med mestom in kopnim po zavzetju Kopra 
leta 1278. Postavljen je hil na temeljih starejše trd- 
njave. Porušili so ga leta 1820. 

Na ogled so h i li koprski statut iz leta 1668 
(posebej je hilo predstavljenih šest odlokov iz statuta, 
ki so urejali pravno življenje v mestu), listina o 
ureditvi meje med izolsko in koprsko komuno iz leta 
1419 in kopija najstarejšega mestnega pečala, S to- 
pografsko karto spodnjega toka reke Rižanc, Scrmina 
in Slanjonskcga zatoka (tu so hile včasih soline), z 
načrtom solnih polj iz. 18. stoletja ter listinami o na- 
kupu in prodaji kavedinov smo skušali predstaviti sol- 
no proizvodnjo (za Koper in hkrati za Benetke naj- 
pomembnejša gospodarska dejavnost v mestu). 

Gospodarsko življenje v mestu in na podeželju 
smo prikazali s kupoprodajnimi in najemnimi pogod- 
bami (npr. listina • 1588, avgust, 26, Koper - o prodaji 
in nato najemu posesti v predelu Pradc za ceno 1500 
du kalo v), s spiskom vasi v zaledju Kopra s številom 
kmetij, ki so bile dolžne oddajati les za potrehe mesta 
(1509), z dokumentom o prihodkih davčnega urada s 
sedežem v Kopru za leta 1608, 1609, 1610, 1611 in 
1612, ki jih je ocenil Francisco di Friuli, rašporski 
kapitan in providur za Istro. Sem so všteti davki od 
gostiln za mesto Koper in za vasi, davki na vino za 
Koper z zaledjem. Milje, Buje, Izolo, Piran, Motovun, 
Labin, Plomin ter Rašpor. Všteti so tudi davki od 
prodaje kruha, davki od mlinov, mesnic v Kopru in po 
vaseh, riharnic, davki od lesa, olja, mer ter davki od 
izdaje listin in testamentov. 

Zanimiv je popis davkov, ki jih je bil posamezen 
zakupnik dolžan plačali Gravi sijem za najelo zemljo. 
Seznam z vrednostmi posameznih dajatev (dajatve so 
preračunane v denarno vrednost) je narejen po vaseh 
za vsakega posameznega zakupnika. 

Predstavljena sta bila dokumenta o stalni trajektni 
liniji med Koprom in Trstom iz leta 1687 in uredha 
(1549), ki pod kaznijo 10 dukatov prepoveduje pona- 
rejanje in zlorabljanje "zdravstvene izkaznice" na ce- 
lotnem beneškem ozemlju. 

Pomemhcn mejnik v življenju ljudi so hile tudi 
poroke in smrt. Premožnejše družine so imele hogato 
notranjo opremo stanovanj, zato ni naključje, da so ob 
smrti poglavarja družine (v navzočnosti prič in s po- 
močjo pooblaščenih cenilcev) vse premoženje natanč- 
no popisali (npr. 1710, fehruar, 10; popis premoženja 
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- premičnin, nepremičnin, kreditov in dolgov, pokoj- 
nega Giacoma Barbabianca). Tudi pri izbiri zakon- 
skega partnerja je bila v ospredju ekonomska plat. 
sicer pogodbe o doti ne bi bile tako natančno napisane 
(poleg natančno opredeljen ¡h dobrin, ki jih dobi ne- 
vesta za doto. je napisano določilo, da ostane pre- 
moženje vsakega zakonca ves čas zakona ločeno - 
npr. 1691, marec, 23, Koper - poročna pogodba nice! 
Susano, hčerjo Domenica Santa in Agnese Griso«i 1er 
Francescom Gravisijem. Dogovorjena je hila dola 
1500 d likalo v v materinih in očetovih dobrinah), tudi 
če je šlo le za majhen primanjkljaj v sicer precejšnji 
vsoti denarja (1566, februar, 2S - v dokumentu ženin 
Colman Vergerio pojasni, da ni dobil dogovorjene 
dote 1200 dukatov, ampak le 1100 dukalov). Do- 
hodkom se ni odrekala niti duhovščina, kol je to lepo 
vidno v pogodbi, ki jo je oče sklenil s samostanom Sv. 
Klare za dve hčeri, novinki. (I6«5, januar. 26. Koper - 
V samostanski cerkvi Sv. Klare se v navzočnosti prič 
Vicenza del Toso in Ballista Ombrella de Piero ter 
viecdomina Michaela Gavarda Sanio Grisoni obveže, 
da bo dal samostanu Sv. Klare denar, dohodek od 
zakupov in druge stvari za zaobljubo njegovih hčera 
Isabelle in Catterine, ki bosta naslednjo nedeljo poslali 
klarisi. Za vsako bo dal po 400 dukatov v denarju in 
za 400 dukatov v zakupih, za katere dobiva 6-odstolnc 
obresli. Nadalje obljubi, da bodo on in njegovi dediči 
dajali samostanu preživnino za hčeri.) 

Po vzoru meščanov so poročne pogodbe pisali tudi 
na podeželju in prav nič ni videli, da bi v "zvitosti" 
zaostajali za premožnejšimi prebivalci (1580. novem- 
ber, 28, Dol pri Hrastovljah - "Na tem mestu sla se 
legalno po riniokatoliški cerkvi in tridenlinskem kon- 
cilu ter po lokalnih navadah v Istri in Dolu poročila 
domačina Andrea Bonazza ih Orsola, hči pokojnega 
luana Saiia..."). 

V •••• se je pokazala tudi potreba po šolanju. 
Najboljšo izobrazbo je bilo mogoče dobili v cerkvenih 
in mestnih šolah. O šolanju govori tudi člen v statutu 
iz lela 1423. Fantje iz premožnejših družin so se šolali 
na univerzi v Padovi in v drugih italijanskih mestih 
(predstavljeni sla bili doktorska diploma iz prava 
Nikolaja Gravisija iz leta 1640 ter diploma iz filo- 
zofije in medicine Joanesa Nicolausa Marchionisa de 
Gravisi iz lela 1684). 

Večina prebivalstva v mestu je bila sicer ro- 
manskega rodu. vendar pojavljanje slovanskih pri- 
imkov in imen v dokumentih dokazuje tudi na- 
vzočnost Slovanov. V zaledju pa je bila večina 
prebivalstva slovanskega rodu. Na lo kažejo priimki, 
ledinska imena krajev ali predelov naselij in tudi 
redki, vendar ohranjeni dokumenti v slovanskih 
jezikih. Predstavili smo pravilnik Bratovščine svetega 
rešnjega telesa iz leta 1635, ki je napisan v slo- 
venščini, in latinsko-glagolski slovar i/. 17. stoletja, ki 
je nastal v samoslanu Sv. Gregorja v Kopru. Samoslan 
je predstavljal slovanski otok v beneškem Kopru (za 
maševanje in vodenje samostanskih dnevnikov so 
uporabljali g lago lieo). Slovar je dokaz takratne kul- 
turne ravni slovanskega prebivalstva v Istri. 

Arhiv je v ta namen izdal kratek vodnik po raz- 
stavi v slovenskem in italijanskem jeziku 1er kopije (v 

glini) koprskega pečata i/. 13. stoletja. Organizirano je 
bilo vodstvo po razstavi. Ic-to si je ogledalo več kol 
500 obiskovalcev. 

S irii mri desolimi dokumenti se je arhiv vključil 
tudi v vseslovenski projekt razstave o srednjeveških 
mesi ili z naslovom "Kdor z mestom ne trpi. naj se z 
mestom ne krepi", ki je bila na Ljubljanskem gradu od 
23. seplcmbra do 10, oklobra. 

Pietro Vidaeouie, Načrl njiv in pašnikov v dolini Sv. 
Onofrija pod Albucanom (spadal pod koprski teritorij) 

in Lonzana (spadal pod piranski teritorij) - oba dela 
sla ločena z rdečo nitko. 1772. original, Družinski 

arhiv G risoni Sabini, Pokrajinski arhiv Koper 

Tudi samo mesto Koper se je velikopotezno vklju- 
čilo v projekt Dnevov evropske kulturne dediščine, V 
Pokrajinskem muzeju je bila od 18. septembra do 9. 
oktobra na ogled razšla va "Grbi v mcslncm jedru 
Kopra", I. in 2. oklobra pa je potekal mednarodni 
znanstveni simpozij ob 500. obletnici rojstva Petra 
Pavla Vergerija mlajšega. V Prelorski palači je bila 
sočasno razstava z naslovom "Koper / Ca podi stria - 
Platea Communis". V samem mestnem središču (Titov 
trg), v cerkvi Sv. Bassa, v stolni cerkvi in v Pokra- 
jinskem muzeju pa so bili priložnostni koncerti 
srednjeveške in renesančne 1er stare keltske glasbe, V 
ta namen je turistično drušlvo Koper izdalo tudi zlo- 
ženko "Po sledeh mestnih srednjeveških znameni- 
tosti". Pokrovitelj prireditev je bila Mestna občina 
Koper. 

Zlenka Bonin 

Razstava "Sto let Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana" 

Letos mineva 100 Ici, odkar je Anton Aškerc 
poslal prvi ljubljanski mestni arhivar. Tedanji lju- 
bljanski župan Ivan Hribarje bil zelo redoljuben mož. 
Nered med magistralno dokumentacijo ga je napeljal 
k zamisli, da bi moralo meslo zaposlili nekoga, ki bi 
vzpostavil red med zgodovinsko pomembnimi do- 
kumenti. Hribar je k sodelovanju povabil svojega 
prijatelja in duhovnika Antona Aškerca. Mestni svet 
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ljubljanski je 7, marca 189« izdal razpis za to nov« 
delovno mesto. Aškerc se je nanj prijavil, čeprav mu 
še ni bilo povsem jasno, kaj naj bi sploh delal. 
Vendar, mcslni svel seje na seji 7. junija 1898 odločil 
sprejeti Antona Aškerca v službo. Tako je Aškerc I, 
julija zaprisegel 1er 15. julija tudi uradno začel 
upravljati službo prvega ljubljanskega mestnega arhi- 
varja, zalo ta dan štejemo kol ustanovitev Mestnega 
oziroma Zgodovinskega arhiva Ljubljana. 

Ljubljanska županja Vika Potočnik na otvoritvi 
razstave ob 100-letiiici Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana v ti triju ljubljanskega magistrata. 

3. junija 1998 

To častitljivo obletnico delovanja Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana želi naš arhiv kar se da vidno pred- 
staviti. 

Tistega vročega 3. junija 1998 smo odprli razstavo 
v atriju ljubljanskega Magistrata z namenom predsta- 
viti javnosti vsakdan arhivistov v službi. Torej, namen 
razstave ni bil predstavitev dragocenih dokumentov, 
ki jih hrani naš arhiv, temveč opozoriti javnost na to, 
kdo smo, kaj delamo in kako skrbimo za dokumente, 
ki so nato na voljo obiskovalcem za raziskovanje ali 
za njihove upravno-pravne potrebe. 

Avtorica razstave je arhivistka Tatjana Senk. Pred- 
stavila nam je zgodovinski razvoj naše ustanove od 
namestitve prvega arhivarja Antona Aškerca do da- 
našnjega dne, ko deluje "Janezov arhiv" (ti dve besedi 

sta bili večkrat izrečeni lani v Celju na XVII. zbo- 
rovanju Arhivskega društva Slovenije). 

['a se sprehodimo po razstavi. Na z.ačelku nas 
pozdravi bradati Anton Aškerc, ki je zaoral ledino in 
postavil temelje našega arhiva, Na lem mestu naj ome- 
nim, da smo njemu v čast 10. julija letos odkrili spo- 
minsko ploščo v veži našega arhiva. Že iz, njegovega 
službenega poročila izvemo, da delo v arhivu ni ravno 
čisto. Kljub zapletom ob nastavi Ivi je delo opravljal 
veslno vse do svoje smrti leta 1912. Nasledi) ga je 
pesnik Oton Župančič, vendar očitno ni imel pravega 
posluha za arhiv. Leta 1923 je za dobo 10 let delo v 
arhivu prevzel Vladislav Fabjančič. Sledil mu je Lojze 
S la novec. V obdobju njegovega delovanja je mestni 
arhiv dobil svoje prostore v Aucrspergovi palači (da- 
nes je tu Mestni muzej Ljubljana), Leta 1936 seje v 
arili v spet vrnil Fabjančič ta se je dela lotil siste- 
matično in bolj veslno. Gradivo, ki seje med selitvijo 
pomešalo, je znova uredil. Na razstavi pa je bil na 
ogled tudi dokument iz leta 1939, ki opisuje, kako bo 
od lega leta dalje delo mestnega arhivarja ludi 
statutarno urejeno. 

Po vojni leta 1945 iz, Fabjančičcvcga poročila iz- 
vemo, v kakšnem stanju je bilo gradivo v Aucr- 
spergovi palači 1er v Narodni in uni verzi ten i knjižnici, 
kamor je bilo gradivo preneseno med vojno. Družbene 
spremembe po vojni so povzročile, da je veČina 
upravnega gradiva, nastalega pred letom 1941, izgu- 
bila pomen za upravno-poslovnc namene in dobila 
pretežno značaj arhivskega gradiva. Novi prevzemi so 
botrovali tudi potrebam po novih zaposlitvah. Foto- 
grafija iz lela 1951 nam je predstavila vse takral za- 
poslene arhiviste. 

Delo v arhivu je postajalo vedno bolj znanslveno. 
zato je leta 1950 na prošnjo poverjenika za kulturo in 
umetnost Z. MiklavČiča prišel v arhiv pravnik Sergij 
Vi lian in poslal (udi upravnik arhiva. Večina arhiv- 
skega gradiva je bilo v lem času uskladiščenega na 
Magistratu, poslovni prostori arhiva pa so bili še 
vedno v Aucrspergovi palači. To je oteževalo delo, 
zato se je dr. Vilfan zavzemal, da se celoten arhiv 
preseli na Magistrat. Po 150 letih sc je leta 195.3 
začela prenova magislralnih prostorov, kar je razvidno 
iz razstavljenih fotografij. Po preselitvi v nove pro- 
store sc je začelo ludi novo obdobje. Če je bilo prej 
delo naravnano v arhivu bolj znanstveno-razisko- 
valno, so zdaj povečali obseg del pri urejevanju in 
hranjenju arhivskega gradiva. Na razstavi smo imeli 
priložnost videti pravilnik o določitvi nalog in o 
področju dela arhivi slov v Mesi nem arhivu iz. lela 
1957, poslovnik o hišnem in skladiščnem redu ter o 
požamo-varnostnih predpisih v Mestnem arhivu iz 
leta 19f>2. Povečana polreba po skladiščnih prostorih 
je narekovala prenovo prosiorov na Magistratu. Tako 
je arhiv lela 1963 dobil nova moderna skladišča na 
Mestnem trgu 27 in leta 1968 še prostore na gradu 
Mala Loka pri Trebnjem. Arhiv je postopoma širil 
svojo dejavnost na območje osrednje Slovenije. Naj- 
prej je problem rešila občina Škof ja Loka. ko je 
našemu kolegu Francetu Štuklu ponudila "zatočišče" 
na loškem gradu 1er mu hkrati dajala tudi sredstva za 
preživljanje.   Mestni  muzej  Idrija je  reševal   pro- 
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hiemal ¡ko arhivskega gradiva mesi a Idrije do lela 
1972, koje bil tu ustanovljen oddelek Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana. Pod taktirko dr. Jožeta Žontarja, le- 
la je vodstvo prevzel 1. februarja 1972, se je arhiv 
okrepil kadrovsko in prostorsko. Zaradi pridobitev 
novih depojev in poslovnih prostorov lela 1973 •• 
Gorenjskem in Dolenjskem so bile ustanovljene tudi 
nove dislocirane delovne enote v Kranju in Novem 
mestu. Kako hudi so lahko bili ti časi, ste lahko videli 
na fotografiji, ki prikazuje "obred pitja kave" v praz- 
nem poslovnem prosi oru v Kranju po preselitvi iz 
poslopja občine Kranj v nove prostore v Stritarjevi 
u Ilici Š leta 1980. 

Na razstavi smo lahko videli ludi odločbo o 
ustanov i (vi samostojnega zavoda Mestni arhiv - zgo- 
dovinski arhiv mesta Ljubljane - z dne 15. II. 1963: 
in seznam sklepov skupščin občin ¡z leta 1977, s 
katerimi so le Mestni arhiv Ljubljane pooblastile za 
upravljanje varstva arhivskega gradiva na njihovem 
območju. Ko se je arhiv ozemeljsko močno razširil, 
prejšnji naziv ni več ustrezal, ¡cam so ga 28. junija 
1973 preimenovali v Zgodovinski arhiv Ljubljana. •• 
je imel štiri enote. Za svoje ose nul escile I no uspešno 
delovanje je bil Zgodovinski arhiv Ljubljana leta 1979 
odlikovan z redom zaslug za nanxl z zlalo zvezdo, ki 
jih je podeljeval predsednik S PR J Josip Brost. Ob 
letošnjem jubileju mu je bilo podeljeno novo odli- 
kovanje s strani države Slovenije, in sicer častni-znak 
svobode. Omenjeno priznanje je prevzel naš novi 
direktor od lela ¡992, Janez Kopač. 

Na razstavi smo lahko videli razvoj fotoaleljeja in 
mikrofilmskega laboratorija v našem arhivu. Kako 
dober je, je razvidno iz fotografij in skeniranih po- 
snetkov, ki jih je za razstavo posnela naša kolegica 
Darinka Mladenovič. 

Čeprav je arhivsko delo "sila resna s I var", pa se je 
(in se verjel no še ho) v vsakdanu delavcev v arhivu 
zgodilo tudi marsikaj zanimivega. Pravilo, da le za- 
dovoljen delavce lahko dela dobro, ni rečeno kar tako. 
Spoznavanje med sodelavci ni potekalo samo na de- 
lovnem mestu, ampak tudi na različnih prireditvah, 
izletih (bolje - strokovnih ekskurzijah) in sproščenih 
piknikih. Kako zadovoljni so videli obrazi zaposlenih, 
je razvidno ludí z razstavljenih fotografij. 

V nadaljevanju razstave lahko vidimo, kako pride 
arhivsko gradivo v arhiv. Prevzemanje gradiva ni 
vedno pol e kal o, lako kol bi moralo. Velikokrat so 
morali arhivski delavci na teren. Delali so v kleteh in 
na podstrešjih, v težkih delovnih razmerah, v prahu in 
umazaniji, kol je zapisala avtorica razstave Tatjana 
Senk. Preti si a vi ¡a je tudi primere, ko je bilo arhivsko 
gradivo oil kupljeno, 1er na ogled postavila tehnično 
opremo arhiva. Gradivo se namreč po prevzemu vselej 
varno spravi v arhiv. 

Ko je gradivo enkrat urejeno in spravljeno, ga je 
treba popisati. Ogledali smo si lahko, kakšne oblike 
popisa obstajajo v našem arhivu. í>e le, ko so vsi li 
pogoji izpolnjeni, je gradivo na voljo obiskovalcem - 
tudi o njih vodimo evidenco. 

V zadnjih treh vitrinah smo lahko videli, s čim se 
še ukvarjamo v arhivu. Številne razstave, ki so nastale 
na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani naš arhiv. 

so bile predstavljene s katalogi in fotografijami. 
Ogledali smo si lahko tudi vse publikacije iz serije 
Gradivo in razprave, ki jih izdaja Zgodovinski urbi v 
Ljubljana. 

Avtorica razstave Tatjana Senk se je pol rud i la in 
nam pričarala delo v arhivu nekoč in danes. Čestitam! 

To je bila razstava Arhiv arhiva. Če sle jo morda 
zamudili in si razstave niste ogledali v Ljubljani, vas 
vabimo, da si jo ogledale v krajih, v katerih so sedeži 
enol našega arhiva. Tam bo sicer razstava poslavljala 
v ospredje razvoj in delo naših cnol, vendar ne toliko, 
da ne bi dobili občutka, da gre vendarle za Zgodo- 
vinski arhiv Ljubljana. Septembra bo razstava na 
ogled v Kranju, oktobra v Novem mestu, novembra v 
Š kolji Loki in decembra v Idriji. Vabljeni! 

Mira Hodnik 

Janez Puh - človek, izumitelj, tovarnar 

Naslov projekta: Janez Puh. Johann Pucb - človek, 
izumitelj, tovarnar. 

Nosilce projekta: Zgodovinski arhiv na Ptuju s 
sodelavci: predvsem strokovnjaki arhivske, zgodovin- 
ske in tehniške široke in drugi: tako posamezniki kot 
predstavniki ustanov in univerz, domači slrokovnjaki 
in gostje iz Gradca. 

1'rcdstavhev projekta: študijsko raziskovalni pro- 
jekt. 

Pinansiranjc: občinsko, medobčinsko, državno 
prek ministrstev, sponzorstva, predprodaja. reklame, 
skladi. 

Terminski plan: 1998 do 2000. 
Osnovna izhodišča: temeljno izhodišče projekta je 

zaznamovanje 105. obletnice znamenite dirke Bor- 
deaux - Pariz leta 1893 - zaradi velikega zanimanja za 
kolesarske dirke pri nas - npr. letos že 5. GRAND Prix 
Puch UCI 1.5 - mednarodna kolesarska dirka in 85. 
obletnice smrti leta 1914. 

Različni tipi kales, Meyers Konversationslexikon, 
zvezek 6. 5. izdaja, Leipzig - Wien. ¡894 
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Rojstna matična knjiga župnije Sv. Lovrenca v 
Slovenskih goricah za leta 1836-1864, zvezek 8, 

stran 250. zaporedna številka vpisa 313. 
foto •. Kovačić, Maribor, Škofijski arhiv Maribor 

Obseg projekta: 
- Monografija (Zgodovinski arhiv Ptuj) in film 

(Radiotelevizija Slovenije - Rad mi lov ¡č) v letu 1998. 
- Razstava (Zgodovinski arhiv Ptuj) in mednarodni 

simpozij (Univerza Maribor) v letu 1999. 
- Spominska soba z učno delavnico (Občina Jur- 

šinci) 1er kolesarske poli v letih 1998 do 2000. 
Vrcdnosi projekta - Monografija, razstava, spo- 

minska soba - 35ÌOOO.OOO.OO sit. 
Vodja projekta: Kristina S amperi Purg, arhiv, sve- 

tovalka. 
Cilji projekta: 

- v prvi vrsti ugotovili, kakšen je bil Janez Puh kol 
človek, 

- ugotoviti, kaj skrivajo arhivi, muzeji, posamezniki 
o Janezu Puhu, 

- 7. izdajo knjige in razstave razširili vedenje o Ja- 
nezu Puhu, 

- se mu oddolžili kot domačinu, 
- navdušili mlade za tehniko, predvsem za srednje in 

poklicno (obrtno) šolstvo, 
- spoznali njegove izume in vzpodbudili razisko- 

valno delo, 
- proučiti sobi vanj e narodov in držav v različnih 

političnih sistemih. 
- pripravili kriterije za uvrstitev Janeza Puha v bio- 

grafske leksikone, 
- ugotovili razloge za trditev, da je Janez Puh človek 

za tretje tisočletje. 
Oris načina dela: 
Ob iskanju podatkov o Janezu Puhu - izumitelju 

evropskega ranga, avstrijskemu tovarnarju in našemu 
domačinu - smo v domači literaturi naleteli na dokaj- 
snjo praznino, enako se nam je zgodilo ob prebiranju 
Slovenskega biografskega leksikona. Pregled avs- 
trijske literature o tem velikanu na področju tehnike 
nam je ponudil precej drugačno sliko. 

Pomisleki nekaterih ob predstavitvi projekta o 
Janezu Puhu - ČLOVEKU, IZUMITELJU IN TO- 
VARNARJU, da razpolagamo pravzaprav s premalo 
podatki in predvsem s premalo razstavnimi eksponati 
se niso mogli izkazati za pravilne, kajii človek, ki je 
preživel veliko političnih in gospodarskih sprememb, 

tudi dve svetovni vojni, je za seboj moral pustili ludi 
osebne in ne le poklicne sledi. Zanimivo je, da smo pri 
prvih korakih evidentiranja gradiva na terenu in 
poskusov ugotoviti obseg vedenja oziroma pozna- 
vanja Janeza Puha pri posameznikih tostran in onslran 
meje med drugim ugotovili, da Janeza Puha iz Sa- 
kušaka niso vzporejali z. Johannom Puehom iz Gradca. 

Pregled temeljne literature, arhivskega gradiva in 
privatnih zbirk nas je pozitivno presenetil. V to fazo 
še niso vključeni časopisje in plakati kol zelo po- 
memben vir druge vrste, oboje čaka za prihodnje 
raziskovanje. 

Najbolj zanimivo je vsekakor gradivo, ki ga skri- 
vajo arhivi. 

Barbara Pcšak Mikcc iz Zgodovinskega arhiva v 
Ljubljani je v svojem prispevku za Puhovo Mono 
grafijo zapisala: "Ob začetnih pripravah na pisanje 
sestavka o Janezu Puhu so se mi začeli porajali dvomi, 
ali se bo v gradivu, ki je skozi desetletja nastajalo pri 
Mestu Ljubljana, sploh našel kakšen nov podatek o tem 
velikem slovenskem industriale u iz časa stare Avstrije. 
A vsi dvomi so bili odveč. Podatki, sicer maloštevilni, 
so ob vztrajnem pregledovanju raznih dokumentov in 
po metrih preloženih škatcl vendar prihajali na dan. 
Več jih je bilo, jasnejše je bilo spoznanje, da Puhovi 
izdelki skozi vsa ta leta Ljubljančanom nikakor niso 
bili neznanka. Prav nasprotno, bili so njihov zvesti 
spremljevalec skozi iztekajoče se stoletje, oni pa so bili 
njih bolj ali manj hvaležni uporabniki. 

Zato arhivski delavec nikoli ne sme reči, da 
kakega podatka ni. Ni ga morda neposredno, posredno 
pa zagotovo je. 

Plakat, ki vabi na kolesarsko dirko s Puhovi m i kolesi 
Sty ria, naslovnica Historisches Jahrbuch der Stadt 

Graz, zvezek 22/23, Bouvier - Va leni iniisch 
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21, 6. 1998 ugotavljamo, da bo napovcclna raz- 
stava s 5-kratno predstavitvijo dosegla svoj namen, 
prav tako Katalog (škoda, da ni vsaj dvojezičen). Prvi 
prispevki za Monografijo so napisani, fotografije so v 
postopku odbiranja, finančna konstrukcija pa še ni 
končana. 

Kristina Samperl-Purg 

Na Solkanskem polju je raslo mesto, 
razstava Pokrajinskega arhiva v Novi 
Gorici 

V letu 1998 Nova Gorica praznuje petdesetletnico 
obstoja oziroma petdeseto obletnieo začetka graditve 
mesta. Jubilej, ki zajema komaj čas ene gcncraeijc 
ustvarjalcev, čas. v katerem se niti ne uspeta dodobra 
razviti meščanska tradicija in globalna identiteta me- 
ščanstva. 

Pričujoča razstava v Pokrajinskem arhivu v Novi 
Gorici je nadaljevanje dela izpred desetih let. Takrat 
so pripravili razstavo z naslovom Zgradili bomo Novo 
Gorieo, ki je govorila o pripravah in začetnih delih 
izgradnje novega mesta, ki bo predstavljalo upravno, 
gospodarsko in kulturno središče z mejo na novo 
oblikovane pokrajine. Avtorja Jurij Rosa in Ivanka 
Uršič sta sedanji razstavi dala naslov Na Solkanskem 
polju je raslo mesto. Razstava predstavlja prva leta 
naslajanja mesla (od leta 1948 do 1959/60). Goriška 
pokrajina, ki se je skozi stoletja izoblikovala, je z 
novo razmejitveno črto po pariški mirovni konferenci 
izgubila svoje središče Gorieo. Onkraj meje so ostale 
vse najpomembnejše upravne, gospodarske in kul- 
turne ustanove. Novo mesto je nastajalo na Solkan- 
skem polju, ki ga omejujejo železnica, Panovce in 
Kromberk. To ni bil prazen prostor. Tu so že stale 
starejše stavbe: železniška postaja, cerkev in samostan 
na Kostanjevici, vila na Rafutu. opekarna "frnaža", na 
travnik seje že pred prvo vojno razširilo novo goriško 
pokopališče. Na tem prostoru so se konee leta 1947 
začela dela za izgradnjo novega mesta. 

Avtorja sta na razstavi in v .spremljajočem kata- 
logu predstavila najstarejše posamične javne zgradbe 

(poslovne oziroma upravne stavbe in večstanovanjske 
hiše). Uporabila sta tehnično dokumentacijo, ki jo 
hranijo v fondih arhiva: načrti stavb in druga gradbena 
dokumentacija. Fotografsko gradivo in razglednice 
mesta so marsikdaj pomagali prepoznati posamezne 
stavbe, ki so s številnimi obnovami izgubile prvotno 
zunanjo podobo. Čas in razmere, v katerih seje stavba 
gradila, pojasnjujejo časopisni izrezki, vsako stavbo 
predstavlja tudi sodobna fotografija. Avtorja sta 
zgradbe razporedila kronološko in vsako predstavila z 
nekakšno osebno izkaznico s temi podatki: 

- naziv stavbe, lokacija, oznaka in sedanja na- 
membnost; 

- prvotna označba lokacije; 
- prvotna namembnost; 
- investitor, 
- projektantska organizacija; 
- projektant; 
- izvajalec gradbenih del; 
- začetek gradnje; 
- konce gradnje. 
Delo avtorjev vsekakor ni bilo preprosto, saj sta 

pri svojem delu naletela na številne probleme: od 
nepopolne dokumentacije do tega, da je bilo že lo- 
kacijo zgradbe samo - to velja predvsem za posa- 
mezne stanovanjske bloke - v številnih primerih težko 
določiti. V obstoječi dokumentaciji je bila lokacija 
stavbe marsikdaj opisana zelo na splošno v širšem 
zazidalnem okolišu. Delavci Pokrajinskega arhiva iz 
Nove Gorice so napravili prvi korak k obravnavi 
stavbne dediščine mesta, kot ga vidi humanistično 
izobraženi strokovnjak. Pričujoča razstava je samo 
pregled najstarejših stavb, zato je treba poudariti, da 
ima prav vsaka posamezna zgradba svojo vlogo in 
pomen v času in prostoru mesta. Razstava sicer ni 
imela tega namena, vendar že deloma nakaže na to, 
kako se preoblikuje identiteta stavb, ki so bile nekoč 
prepoznavne kot "občinske", "policijske", "žclczni- 
čarske", ali so bile "mestne kavarne" in restavracije. 
Kmalu si bomo tudi morali odgovoriti na vprašanje, 
kako bomo obravnavali prvo stanovanjsko sosesko 
"ruskih blokov", ki nosijo v svojem imenu duh časa, v 
katerem so bili zgrajeni, in ki so namenjeni prvim 
prebivalcem - meščanom Nove Gorice. 

Ernesta Drole 
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Skica restavracije in kavarne v Novi Gorici, 1951. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 
Okrajni ljudski odbor Gorica, t.e. 486 
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Slovenski šolski muzej, Od mature do 
mature, Razstavni katalog št. 62, 
Ljubljana 1998, 205 strani 

Razstavni kalalo» pod zaporedno številko 62 z 
naslovom Od mature do mature je izšel maja 1998. 
lela ob postavitvi istoimenske razstave v Slovenskem 
šolskem muzeju. Avtorica razstave in obenem ludi 
urednica kalaloga je M alej a Riharič. Odprlje razstave 
same seje časovno ujelo z razburljivim tempom pred- 
imi uril nega razpoloženja. Kalalog po eni strani vse- 
binsko dopolnjuje razstavo, po drugi strani pa nam 
ponuja zanimivo branje osebnih doživetij in izkušenj 
v zvezi z maturo. V prvem delu kalaloga so objavjeni 
znanstveni prispevki o zgodovinskem razvoju mature 
na Slovenskem od lei 1849/50 do 1994/95. Maleja 
RibariČ razloži besedo gimnazija in oriše razvoj gim- 
nazij na Slovenskem. Jože Ci peric predslavi matu- 
ri tel ne (zrcloslnc) izpile in spričevala v zgodovinskem 
razvoju, in sicer do lela 1918. Oris slovenske mature v 
jugoslovanski državi nadaljuje v svojih prispevkih 
Aleš Gabrič. Tatjana Hoj an nam predslavi naše prve 
maturantke, Branko Šuštar pa zanimiv pogled na 
nekaj naslovov pisnih zrelostnih izkušenj (višjih 
lečajnih izpitov) na gimnazijah v letih 1876-1936. Da 
so bili i uuali oh koncu šolanja navzoči že v 18. slo- 
Iclju. nam v naslednjem prispevku pove Janez. Bogataj 
in obenem opiše številne pojavne oblike, povezane z. 
mat u ri temimi praznovanji v zadnjih 200 letih. Sergij 
GabrŠčck pa v svojem prispevku oriše priprave na 
maturo in ponovno uvedbo mature na Slovenskem v 
devetdesetih letih tega stoletja 1er podaja zasnovo in 
cilje sodobne mature 1er njeno strukturo. Pod na- 
slovom Utrinki o maturi so predstavljeni odlomki iz. 
avlobiografij in biografij različnih slovenskih avtorjev 
in ti so hkrati tudi uvod k naslednjim prispevkom, v 
katerih so objavljeni spomini nekdanjih maturantov: 
Leona S niklja, Ludvika Kovaéiéa. Pina Mlakarja, 
Marjana Dobovška. Radojke Vrančić, Cirila Cvetka, 
Vasilija M eli k a. Tatjane Hoj an, Andreja Vovka, 
Bogdana Kolarja in Slavka Gabra. 

Lično oblikovan, pregleden in zanimiv za branje je 
kalalog lahko v ponos tako urednici Mateji Riharič kol 
ustanovi sami: Slovenskemu šolskemu muzeju, ki 
letos praznuje 100. obletnico svoje ustanovitve. 

Sonja Aniič 

Cirkus v Ljubljani do 1. svetovne vojne. 
Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana 

Od avgusta do oktobra 1998 je bila v avli 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana na ogled razšla vu z. 
naslovom Cirkus v Ljubljani do prve s vel ovne vojne, 
ki sva jo pripravili skupaj z. arhivi sik o Natašo Budna 
Kodrič. V njej sva obiskovalcem predstavili nekaj naj- 
lepših dopisov, plakalov in brošur, ki so jih ljub- 

ljanskemu Magistralu pošiljali lastniki večjih in 
manjših cirkusov in zveri nj ako v. V spremnem tekstu 
in manjšem k al a logu k razšla vi je Nataša Budna 
Kodrič orisala krajšo zgodovino cirkusa, skupaj pa sva 
predstavili ludi lokacije, na katerih so cirkuški artisti 
skozi stoletja poslavljali svoje šotore. 

Med pomembnejšimi razstavljenimi doku meni i 
velja najprej omeniti dopis enega slarcjših in v tistem 
času največjih cirkusov na svetu. Bantu m & Bailey, 
kalerega dveh predstav leta 1901 seje udeležilo pri- 
bližno 30.000 ljudi. Predstavljeni so tudi dopisi in 
plakati cirkusov Lipól in Könyöl Broihers. ki sla bila 
v začetku del cirkusa Barn um & Bailey. Dopisi ita- 
Ijanskega cirkusa S idoli, ki si je v začetku 20. stoletja 
pridobil romunsko "državljanstvo" in se preimenoval 
v Cirkus Roumain Royal, so eni listih, ki se v gradivu 
mesi nega Magi sinila redno pojavljajo. Pogosli so tudi 
dopisi največjega avstro-ogrskega cirkusa Schmidt. 
Ameriški Buffalo BiH je v Ljubljano pisal v letih 1905 
in 1906. potomce slavnega cirkusa Renz, Veliki cirkus 
bratov Villand pa lela 1908. 

Od 90. let minulega stoletja je ljubljanska občina 
po zgledu drugih krajev začela pobirali rezervacijo za 
proslor in takso od uporabe mesi nega zemljišča, zalo 
je vsebina večine dopisov dokaj podobna. V njih 
največkrat direktorji cirkusov sporočajo želeni čas 
svojega prihoda, ki so ga mestne oblasti lahko potrdile 
ali pa ludi ne. Pogosto se je namreč zgodilo, daje bilo 
mesto že oddano drugemu interesentu, ki je v ta 
namen vplačal rezervacijo tudi pol lela vnaprej. V teh 
dopisih so direktorji večkrat navajali tudi ve I i kosi 
proslora, ki bi ga potrebovali za posi avi lev svojih 
šotorov, Šlevilo nastopajočih artistov 1er raznovrstnost 
živali, ki so jih gledalcem ponujali v ogled. Nekaj 
cirkuških direktorjev je k dopisu priložilo plakate in 
brošure. Pogosto je bila izražena tudi želja, da med 
njihovim nastopom v mestu ne hi bilo drugih cir- 
kusov. 

Vsi originali predstavljen i h dokumentov so v Zgo- 
dovinskem arhivu Ljubljana shranjeni med gradivom 
fonda Mcslo Ljubljana, splošna mesi na registrali! ra 
(IJU 489. bivši Reg. L). Med policijskimi zadevami - 
tuji imel ni ki, dovoljenja za produkcije (rcgislralurni 
oddelek VI1/34) - jib najdemo za obdobje do leta 
1900, med tedenskimi sejmi in pristojbinami za pro- 
store (rcgislralurni oddelek XV/7) do Ida 1880. Za 
dve dcscllclji, od 1880 do 1900, pa so shranjene pod 
registrai urno številko XV/8 (prav tako tedenski sejmi 
in pristojbine za prostore). V obdobju po letu 1900 se 
podalki o prošnjah in gostovanjih cirkusov v Ljubljani 
nahajajo med policijskimi zadevami - tuji imetniki, 
dovoljenja za produkcije - (registralurna oddelek 
VI1/30) 1er med tedenskimi sejmi in pristojbinami za 
prostore (reg i sinil urna oddelek X V/7). 

Med omenjenim gradivom najdemo poleg pred- 
stavljenih dokumentov tudi dopise predstavnikov naj- 
različnejših drugih zabavišč. Za nastop v našem mestu 
so se iako zanimali tudi "muzeji" (polujoče razstave 
ume In in in drugih znamenitosti), "anatomic ni muzeji" 
(pokazali so človeško lelo do najmanjših podrob- 
nosti), "panopiikumi" (zgodovinsko-umclniške razsta- 
ve voščenih lutk. ludi v naravni velikosti, ki so pred- 
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stavljale znamenite ljudi in prizore), "mehanična tografov ter skupinice, ki so razkazovale velikane, 
(avtomatična) gledališča" oziroma "panorame" (pred- pritlikavce, spačke in "volkodlake". Pogosto se po- 
ni ki kinematografov z zanimivo zbirko historičnih in javljajo tudi dopisi lastnikov tako imenovanih "ca- 
pol opisni h slik) in "živalska gledališča" (s pred sta- rousselov" (vrtiljakov), gugalnic. strelišč in toboga- 
vaini psov, opic, koz in celo bolh). Željo po nastopu nov. 
so izrazili še "zamorci" iz Afrike (skupine črncev, ki 
so prikazali svoj način življenja, oblačenja, vojsko- Barbara Pešak-Mikec 
vanja in priprave hrane), nekaj  lastnikov kinema- 
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Iîlvir Walter je s svojim orientalskim blodnjakom zabaval Ljubljančane na mestnem travniku v Tivoliju. 
Zgodovinski arhiv ¡juhljana. Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura 
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Osebne vesti 

Mentorju prof. Antonu Klasincu, 
"nesojenemu arhivskemu svetniku" ob 90. 
obletnici rojstva 

Uvod 

Profesor Klasinc je bil prvi in dolgoletni ravnatelj 
Mestnega, danes Zgodovinskega arhiva na Ptuju 
(ZAP), samostojne ustanove posebnega družbenega 
pomena, in njegov prvi strokovni sodelavce. Ne- 
utrudno je obdeloval, proučeval in urejal stare listine, 
urbarje, kronike, pečate, grbe in drugo spisovno 
gradivo, ki je ostalo kot dediščina Muzejskega dru- 
štva, vodil evidence tistega, kar je pustila okupacija, in 
spremljal to, kar je nastajalo na novo. Trudil sc je. da 
bi dobili del naše kulturne dediščine nazaj iz arhivov 
zunaj meja naše domovine. 

Predvsem pa je bil profesor Klasinc učitelj vsem, 
ki smo prišli v arhivsko službo. Prišli smo sicer z 
vsemi oblikami predznanja, vse do akademske iz- 
obrazbe, vendar brez osnovnega znanja o arhivu, o 
urejanju gradiva, o škartiranju, o tehnični ureditvi, 
brez znanja o osnovni metodi dela, brez katere se kaj 
lahko izgubiš sredi množice dokumentov. Počasi smo 
prihajali do svojih lastnih metod dela, do osnovnega 
znanja branja dokumentov, do podatkov o naši zgo- 
dovini, daljni in polpretekli. Profesor Klasinc je bil 
strog in dosleden učitelj, od nas je veliko zahteval, 
vendar je tudi ogromno dajal. Bilje brezkompromisen 
delavce, delavec brez zamud in svojih lastnih potreb v 
službi. 

filologije na univerzi v Ljubljani) in prof. dr. 
Dragotin Oftlr (1909-13 deloval na univerzah v 
Gradcu in na Dunaju, 1913-14 v Pctrogradu, 1914 v 
Londonu, promoviral v Gradcu. V Ljubljani je postal 
na filozofski fakulteti leta 1922 docent za primerjalno 
indocvropsko jezikoslovje, 1924 izredni in 1932 redni 
profesor, 1933-4 dekan) za latinski in grški jezik s 
književnostima; prof. dr. Balduin Saria (profesor na 
filozofski fakulteti v Ljubljani, od 1942 predavatelj na 
univerzi v Gradcu, pozneje služboval v Miinchnu - 
Südost Institut) za zgodovino starega veka. Za pisno 
nalogo je profesor Klasinc obdelal temo: "Grška lirika 
in Katulus". 

"Sklep izpitnega odbora: 
Po ocenitvi kandidatovega pismenega izdelka, nje- 

govih odgovorov pri občem in strokovnem izpitu ter 
predavanja, ki ga je imel pred učenci, je izpitni odbor 
sklenil, da je kandidat gospod Klasinc Anton opravil 
profesorski izpit iz latinskega in grškega jezika s knji- 
ževnostima kot glavnega ter zgodovine starega veka 
kot stranskega predmeta z oceno: povsem odlično". 

Več kot 17 let je bil priznan profesor najprej na 
klasični gimnaziji v Ljubljani, nato pa v Mariboru. 1. 
1. 1954 je prišel v Mestni muzej na Ptuj in nato so- 
oblikoval novo institucijo - Mestni arhiv, danes Zgo- 
dovinski arhiv Ptuj. Direktor te ustanove je postal leta 
1956 in na tem mestu ostal do leta 1975. Umrl je 13. 
junija 1979 v Mariboru, pokopan je v rojstnih Cir- 
kovcah. 

Profesor 

Profesor Anton Klasinc se je rodil 31. maja 1908 v 
Dragonji vasi. Osnovno šolo je obiskoval v Cir- 
kovcah, klasično gimnazijci v Mariboru, nato je štu- 
diral na filozofski fakulteti v Ljubljani in tam leta 
1931 diplomiral. Leta 1937 je z odliko opravil pro- 
fesorski izpit v Ljubljani, in sicer iz latinščine, grščine 
in nemščine ter zgodovine starega veka. 

Komisijo za opravljanje profesorskih izpitov so 
sestavljali: direktor Hočevar Kuno za šolsko ad- 
ministracijo; prof. dr. Jakob Kelemina (germanistiko 
je študiral v Gradcu in na Dunaju, leta 1920 je postal 
docent na univerzi v Ljubljani, leta 1923 izredni, leta 
1928 redni profesor) za nemščino; prof. Franc 
Koblar (študiral filozofijo na Dunaju, profesor na II. 
državni realni gimn. v Ljubljani) za nacionalno 
skupino; prof. dr. Karel Ozvald (študiral na univerzi 
v Gradcu, od I. septembra 1902 do 31. januarja 1920 
je izredni in od 14. aprila 1922 redni profesor za 
pedagogiko na univerzi v Ljubljani) za filozofsko- 
pedagoško skupino; prof. dr. Franc Bradač 
(univerza na Dunaju, promoviral v Zagrebu), v Pragi 
in Berlinu do  1923, ko je postal docent klasične 

Mentorstvo 

Profesor Klasinc je bil moj mentor po pravilniku 
od 1. 2. 1975 do 1. 2. 1976 in neformalno še eno leto, 
ko je v Zgodovinskem arhivu na Ptuju delal že po 
pogodbi. Menil je namreč, da je arhivsko delo tako 
zahtevno, da je zanj - takrat še ni bilo tovrstne štu- 
dijske smeri - treba po končani filozofski fakulteti 
opraviti dve leti pripravništva. 

Profesor Klasinc je pri svojem mentorskem delu 
uporabljal povečini tri načine, in sicer: 

1 Pripravnik mora spoznati večino fizičnih del, 
povezanih z vzdrževanjem reda v delovnih in tudi v 
skladiščnih prostorih. Ročne spretnosti mu ne smejo 
b'titujc, ne pisanje naslovov na arhivske škatle ne 
fizična priprava razstav in ne zgledno oblikovan se- 
znam ali inventar arhivskega gradiva. Mojc prvo tako 
delo, in to že prvi dan, je bilo čiščenje razstavnih 
vitrin, nato prevzem napol uničenega arhiva, pomoč 
pri lepljenju številk, pri kasiranju in drugo. 

2. Pripravnik mora spoznati in osvojiti vse po- 
stopke v zvezi /. evidentiranjem, odbiranjem, prevze- 
mom, urejanjem, izdelavo arhivskih pripomočkov, 
publiciranjem ter prezentiranjem dokumentarnega in 
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arilivskega gradiva. Profesor Klasine je velik pomen 
dajal postopku odbiranja. Zaradi širokega /nanja mu 
je še (ako neugleden dokument veliko povedal. Moji 
prvi seznami so bili prevzemni, nato prvi "regesti" 
fonda Muzejsko društvo Ptuj, objave v lokalnem 
časopisu. Prav tako mora pripravnik spoznati vse 
postopke obdelave posameznega dokumenta. To na 
primer pri srednjeveški listini še zdaleč ni preprosto, 
še posebno, če je pisar pisal nckaligrafsko, če je bil 
nenatančen pri imenih, datumih itd., ali pa je io 
namenoma počel zaradi skrivanja podatkov. 

3. Pripravnik mora spoznati tudi vse ustvarjalec 
arhivskega gradiva in se srečati z, vsemi zvrstmi gra- 
diva - s spisi sodišč, zemljiško knjigo, gradivom 
gospoščin, pečali, grbi, rodovniki, cerkvenimi arhivi, 
spisovnim gradivom Mestne občine, listinami, cehov- 
skimi redi, rokopisi in Še in še. Mojc prvo spo- 
znavanje ustvarjalca po literaturi je bilo Muzejsko 
društvo na Ptuju. Zelo zanimivo je nato bilo srečanje z 
izjemno raznovrstnim gradivom neštetih ustvarjalcev, 
v nekaterih detajlih pokrivajoč evropski prostor (npr. 
arheološki simpozij na Ptuju, pred prvo svetovno 
vojno in po njej). Morda je prav srečanje z Muzejskim 
društvom še povečalo moje zanimanje za konce 19. in 
začetek 20. stoletja, čeprav moje osnovno arhivsko 
delo pokriva srednjeveško gradivo. 

Studij zgodovinske literature in arhivske teorije 1er 
prakse je bil zanj nadvse pomemben, ravno tako po- 
pularizacija arhivske službe in tudi raziskovalno delo, 
vendar to ni smelo preseči osnovnega arhivskega 
urejevalnega dela. 

Nesojeni arhivski svetnik 

V skladu z 28. členom zdaj veljavnega Pravilnika 
o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju 
nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva 
kulturne dediščine je profesor Anton Klasine izpol- 
njeval vse pogoje, razvidne tudi ¡z prispevka A. 
Fckonja v Ormoškem zborniku za pridobitev svet- 
niškega naziva, razen prve alineje, da ima doktorat 
arhivskih znanosti. Z odliko opravljeni profesorski 
izpit pri znanih doktorjih ljubljanske univerze, peda- 
goško delo in še posebej bogato, tehtno in kakovostno 
delo na področju arhivistike, dolgo skoraj Četrt 
stoletja, odtehtajo listi PRAVILOMA, ki stoji v 28. 
Členu pravilnika. 

Nesojeni arhivski svetnik imenujemo Antona 
Klasinca zato, ker tega naziva ni imel, saj se po doslej 
znanih podatkih zanj ni potegoval, čeprav je delal v 
arhivski stroki svojega časa toliko in tako strokovno 
kot njegovi kolegi arhivski svetniki. Razlogi? 

Morda bi bilo na mestu, da pokojni prof. Anton 
Klasine ta naziv dobi, in sicer 13. junija 1999, ob 20. 
obletnici smrti. Osnova za odločitev bo tudi KlasinČcv 
zbornik, ki ga pripravljata Zgodovinski arhiv Ptuj in 
Pokrajinski arhiv Maribor. 

Slovesnost 

Skromna slovesnost 5. 6. 1998 v Zgodovinskem 
arhivu Ptuj skupaj z arhivskimi kolegi iz Maribora in 

Celja je izzvenela v smislu nagovorov ravnateljev 
Ivana Lovrcnčiča, Miroslava Novaka in Rudija Ko- 
želja. Njegovi učenki Marija Hernja Masten in Kri- 
stina Sam peri Purg sta vsaka na svoj način predstavili 
življenje in delo velikega učitelja, in sicer z nago- 
voroma v obliki spominov, skromno razstavo in zlo- 
ženko. 

Drugi pomen arhivistike po Klasincu je 
predstavljala predstavitev prve zgoščenke v Sloveniji, 
na kateri je arhivski inventar gradiva Službe druž- 
benega knjigovodstva - Zaključni račun za obdobje od 
1953 do 1986, ki ga je pripravil Brane Oblak, 
računalniško obdelavo zgoščenke paje prispeval raču- 
nalnikar Damjan Lindcntal. Zgoščenka je tehnično na 
laki ravni, da se uporabnik počuti, kot da bi brskal po 
internem. 

Vir in literatura 

Personalna mapa prof. Antona Klasinca, Zgodovinski 
arhiv Ptuj. 

Slovenski biografski leksikon Ljubljana 1925-32 - 
prva knjiga, 1933-52 • druga knjiga. 

Kristina Šamperl: In memori am - Profesorju Antonu 
Klasincu, učitelju in mentorju. Tednik, 12. julij 
1979, Št. 26. 

Rudolf Egger: Widmung, Festschrift für Balduin Saria 
zum 70. Geburtstag, 1964 München (Buchreihe 
der Südost deutschen Historichen Kommission). 

Jakob limeršič: Pomembnejši sodelavci Muzejskega 
društva od začetka do danes. Muzejsko društvo v 
Ptuju 1893-1956, Zgodovinsko društvo v Ptuju 
1956-1983, Ptuj 1983. 

Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pri- 
dobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s 
področja varstva kulturne dediščine. Uradni list RS 
14, 6. 96. 

Andrej Fckonja: Pregled arhivske dejavnosti na 
Ormoško - Ptujskem območju v luči dela profe- 
sorja Antona Klasinca. Ormož skozi stoletja II, 
Ormož 1983, str. 7-23. 

Krislina Šamperi-Pur^ 

Antoša Leskovec - sedemdesetletnik 

Antoša Leskovec, arhivski svetnik v pokoju, je vso 
svojo delovno dobo s krajšo prekinitvijo štirih let 
posvetil delu Pokrajinskega arhiva Maribor. 

Vsa ta leta si je v PAM prizadeval za priznanje in 
uveljavitev mariborskega arhiva, zato je med nje- 
govimi teksti, v katerih piše o zgodovini in razvoju 
mariborskega arhiva, dostikrat mogoče najti obrav- 
navo problematike o Pokrajinskem arhivu in njegovih 
predhodnikih. 

Ob petdesetletnici Pokrajinskega arhiva Maribor je 
zapisal: "Petdeset let po svojem povzdigu v javno 
ustanovo more mariborski varuh arhivskega deleža 
kulturne dediščine na območju, ki je sicer mnogo 
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manjše, kot mu je bilo določeno leta 1933, pa ob 
intenzivnosii, ki jo je v primerjavi z nekdanjimi 
razmerami dosegla arhivska služba v novi Jugoslaviji, 
dovolj veliko, z vsemi mogočimi zakonskimi po- 
oblastili evidentirali, varovali in zajemati arhivsko 
gradivo, ki dokumentira delovanje in snovanje slo- 
venske družbe v koroški regiji, v največjem delu 
Podravja in v Pomurju." 

V nadaljevanju pa ugotavlja: "Do danes je arhiv 
tudi že izpolnil pričakovanja domače javnosti glede 
deleža, ki naj ga kot člen sestava dedičev Zgodo- 
vinskega društva v Mariboru prispeva k domačemu 
zgodovinopisju." 

Antoša Leskovce se je večkrat oglasil s tehtnimi 
članki, vedno takrat, ko si je prizadeval za uveljavitev 
mariborskega arhiva. Kot dober strokovnjak je bil 
pokliean in pritegnjen v delovanje številnih komisij in 
delovnih teles, tako v okviru Arhivskega društva Slo- 
venije kakor tudi Skupnosti arhivov Slovenije in v 
druge organizaeijske oblike, formirane v preteklosti, 
ki so združevale prizadevanje slovenskih arhivov. 

Zdaj, ko praznuje scdcmdcsctlctnieo svojega živ- 
ljenja, ugotavljamo, da je danes Antoša Leskovee, 
arhivski svetnik v pokoju, profesor zgodovine in filo- 
zofije, dostikrat prevajalce, predvsem pa mentor mla- 
dim arhivistom. 

Rodil seje leta 1928 v Radovljici. Oče mu je umrl 
zgodaj, že leta 1930, zato se je z mamo preselil v 
Maribor in tam po drugi svetovni vojni, leta 1947 
končal realno gimnazijo. 

Po končani gimnaziji se je vpisal na filozofsko 
fakulteto v Ljubljani na smer geografije in zgodovine, 
a je geografijo že v prvem semestru študija zamenjal s 
filozofijo. Študij je končal leta 1952. 

Kot mlad profesor je začel svojo profesorsko 
kariero na Nižji gimnaziji v Mariboru, vendar ga je 
kmalu začelo zanimati delovno mesto v mariborskem 
arhivu. Ta je bil namreč šele leta 1952 spel osa- 
mosvojen, to pomeni, da je od leta 1941, ko je 
okupator odpravil samostojno delovanje mariborskega 
arhiva in ga je kot oddelek priključil muzeju, kljub 
sklepom AVNOJ-a deloval tako naprej še po letu 
1945. Šele po letu 1952 je začel spet osamosvojen 
delovati pod "čudnim" imenom Državni arhiv Re- 
publike Slovenije - podružniea Maribor. 

Antoša Leskovec si je potem, ko se je zaposlil v 
mariborskem arhivu, želel pridobili dodatna strokovna 
znanja. Najprej je obiskoval višji arhivski tečaj v 
Beogradu 1er opravljal arhivsko prakso v Državnem in 
v Mestnem arhivu v Ljubljani, nato pa nekaj časa še v 
Državnem arhivu Hrvaške v Zagrebu. 

Leta 1954je moral odslužiti vojaški rok, tako daje 
redno delo s polnim delovnim časom začel šele leta 
1955. Najprej samo delno, ker je bil s polovičnim 
delovnim časom zaposlen še na šoli kot profesor, od 
leta 1958 paje bil redno in polno zaposleni delavee in 
uslužbenec arhiva v Mariboru. 

V šestdesetih letih je na povabilo Pedagoške 
akademije v Mariboru, tam začel predavati občo zgo- 
dovino do oktobrske rcvolueije, in to ob svojem 
rednem delu v arhivu. Leta 1969 je bil povabljen, da 
se na pedagoški akademiji tudi redno zaposli, po vsej 

verjetnosti tudi zaradi spremljajoče zakonodaje in 
širjenja programa Pedagoške akademije Maribor, ki je 
želela imeti v delovnem razmerju čim več kvalitetnih 
profesorjev oziroma strokovnjakov. 

Na Pedagoški akademiji Maribor je ostal samo 
slaba štiri leta. nato se je vrnil v mariborski arhiv 1er 
prevzel funkcijo namestnika oziroma pomočnika rav- 
natelja. Večkrat je bil zaradi v arhivu znanih težav 
vršilec dolžnosti ravnatelja. 

Njegovo strokovno delo je bilo vsa leta usmerjeno 
v resno študijsko in raziskovalno delo pri urejanju 
arhivskega gradiva. V začetku sc je usmerjal pred- 
vsem na tisto arhivsko gradivo, ki je nastalo pred 
letom 1850. Pozneje je svojo strokovno dejavnost 
usmeril na arhivsko gradivo, ohranjeno v fondu Ob- 
čina Maribor. V sedemdesetih letih, ko je za arhivsko 
gradivo do leta 1850 prišel v arhiv arhivist specialist, 
je Leskovec prevzel strokovno in tudi študijsko delo 
na obdelavi fondov s področja gospodarstva in uprave 
poletu 1850. 

S .prihodom novih strokovnih delavcev v Po- 
krajinski arhiv Maribor in z reorganizacijo arhiva v 
letu 1976 je Antoša Lcskovce prevzel samo skrb za 
arhivske fonde in zbirke s področja uprave po letu 
1850. To delo je opravljal z veliko vnemo in dobrimi 
rezultati v Pokrajinskem arhivu Maribor vse do od- 
hoda v pokoj. 

Kot namestnik in pomočnik ravnatelja ali nekaj 
časa tudi vršilec dolžnosti ravnatelja je prof. Antoša 
Leskovec večkrat imel pomembno vlogo pri temeljnih 
strokovnih odločitvah v Pokrajinskem arhivu v Mari- 
boru. 

Ob vseh teh odločitvah pa sc je moral dejavno 
vključiti v projekt evidentiranja arhivskega gradiva, 
pomemhncga za zgodovino Slovencev, v madžarskih 
arhivih, predvsem v arhivu sosednje Železne županije 
v Szombathelyu ter v arhivu Žalske županije v Za- 
lacgerszcgu. 

Dostikrat je svoje delovno področje evidentiranja 
usmeril tudi v Državni nacionalni arhiv Madžarske v 
Eudimpešli. 

Posebej je treba poudarili, da se je prof. Antoša 
Leskovec, ko se je seznanil z dejstvom, da je v mari- 
horskein arhivu veliko arhivskega gradiva, pisanega v 
madžarskem jeziku (delno ¡c to gradivo prišlo po 
irianonski mirovni pogodbi v Jugoslavijo in pozneje v 
mariborski arhiv), sam odločil in se naučil madžar- 
ščine. Z obvladovanjem lega jezika rad priskoči 
arhivu na pomoč še danes. 

Ob evidentiranju arhivskega gradiva na Madžar- 
skem je prof. Antoša Leskovec precej let intenzivno 
evidentiral tudi arhivsko gradivo, pomembno za 
zgodovino Marihora in širše, ludi v Deželnem arhivu 
y Gradcu. Zaradi široke razgledanosti in znanja tujih 
jezikov so ga pritegnili k delu in izvajanju Arhivskega 
sporazuma z Avstrijo iz leta 1923 in Arhivske kon- 
vencije iz lela 1958. 

Ta njegova dejavnost doslej še ni bila dovolj 
opisana, niti ne Širše predstavljena. Kol poznavalca 
številnih jezikov so ga kmalu pritegnili tudi k drugim 
pomembnim nalogam ter k prvim korakom pri na- 
slajanju razvoja in delovanju Arhivskega eentra za 
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strokovno lehnična vprašanja, ki sc je leta 1992 
preimenoval v Mednarodni inštiiut arhivskih /.nanesli. 

Ker je obvladal jezike, ker je prevajal, sodeloval 
na mednarodnih konferencah, predvsem pa zaradi 
prepričanosti, daje treba vse, kar je dobro narejeno na 
področju arhivske teorije in prakse v Sloveniji, pred- 
stavili ludi v tujini, je naše ugotovitve in izkušnje z 
veseljem prevajal in objavljal ali poskrbel, da so bile 
objavljene tudi v lujih strokovnih časopisih v tujih 
jezikih. 

Svoje bogato arhivsko, pa tudi zgodovinsko znanje 
je, kar je po mojem najpomembneje, vsa ta leta iz 
dneva v dan brez jeze ali slabe volje prenašal na 
mlajšo generacijo arhiv isto v, ki so v zadnjih letih 
prihajali v Pokrajinski arhiv Maribor. 

Prav /aradi lega svojega pedagoškega dela ga je 
tedanji Republiški sekretariat za kulturo Republike 
Slovenije leta 1982 imenoval za predsednika komisije 
za preizkus strokovne usposobljenosti /a delavec, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom. Pregled in število 
teh opravljenih strokovnih izpitov, če jih smemo tako 
na kratko imenovati, daje sliko o njegovi dejavnosti 
na tem področju. 

Poleg teh skrbi za razvoj mariborskih mladih 
arhivi sto v in pa tistih delavcev, ki delajo na terenu z 
arhivskim in dokumentarnim gradivom, je vrsto let 
deloval tudi v naši tako imenovani republiški komisiji 
za strokovne izpite, torej v tisti komisiji, ki je skrbela, 
da so arhivski strokovni delavci naredili tako imeno- 
vane "državne" ali kake druge strokovne izpite, pred- 
pisane s takratno zakonodajo. 

V letih od 1964 do 1972 je hi) predsednik Zgo- 
dovinskega društva v Mariboru, nato pa je bil nekaj 
časa tudi v Izvršnem odboru Arhivskega društva Sk> 
ven i j • lam ¡e deloval v različnih telesih društva od 
leta '1958 pavse do leta 1967. 

Med letoma 1970 in 1974 je v Organizacijskem 
komiteju mednarodnega kulturnozgodovinskega sim- 
pozija "Modinei" predstavljal mariborske Visokošol- 
ske zavode. 

Njegov prispevek pri objavljanju Vodnikov je 
pomemben, saj je sodeloval že pri prvem Vodniku po 
arhivskih fondih Slovenije. Prav Antoša Leskovee je 
poskrbel, da so bili pod njegovim vodstvom za ta prvi 
slovenski vodnik narejeni prvi osnovni popisi arhiv- 
skih fondov in zbirk v mariborskem arhivu. 

Prav tako se je vključi) v delo tudi pri drugem 
popisu v osemdesetih letih, saj je sodeloval pri popisu 
ter nastanku Vodnika po arhivskih fondih in zbirkah 
SFRJ. knjigi za Slovenijo, ki je ludi danes še vedno 
aktualna in uporabna. 

Ob svojem arhivskem strokovnem delu je pripravi) 
več razstav, med katerimi naj omenimo le nekatere 
najpomembnejše: Arhivsko gradivo in njegovo var- 
stvo Slovenj Gradec 1974, oziroma Ravne na Ko- 
roškem leta" 1974. Bil je nosilce projekta proslave in 
razstave ob 50-lcinici Pokrajinskega arhiva Maribor 
(leta 1983). Postavi) je posebno razstavo Maribor leta 
1945-1965 (leta 1975). na kateri je predstavil novejšo 
zgodovino mesta. Pomembni razstavi sta bili tudi v 
Prekmurju, in to Viri za gradbeno zgodovino Prek- 
murja do leta 1919, odprla je hila lela 1991 v Lendavi, 

ter Lendava skozi stoletja (leta 1992), prav tako v 
Lendavi. 

Arhivsko strokovno delo. ki ga je opravil Antoša 
Leskovee, je seveda težko opisati, prav tako navesti 
vse fonde, ki jih je uredil v svoji skoraj štirideset let 
dolgi arhivski dobi. Naj omenim samo nekatere. 

Ureditev in inventarizacija fondov Gospostva 
Konjicc-Oplotniea, Popis zemljiških knjig, gospoščin 
1er magistratov, mest in trgov, le-to je pozneje s 
sodelovanjem arhivislke Emiee Ogrizek izdal tudi v 
samostojni publikaciji Inventarji 111 (leta 1989). Nato 
je urejal arhiv Velikega župana mesta Maribor 1941- 
1945, gradivo ogrske uprave, ki je hila prevzela po 
trianonski mirovni pogodbi. Gre za listo odbrano 
arhivsko gradivo iz madžarskih arhivov, ki je pisano v 
madžarskem jeziku in je bilo izvzeto iz fondov uprave 
Županije Zala in Železne županije. 1er popis civilnih 
in župnijskih matičnih knjig in več letnikov gradiva 
murskosoboškega okraja iz obdobja Ogrske. To 
gradivo je inventariziral tudi zaradi tega, ker je pisano 
v madžarskem jeziku, tako da ga je odtlej mogoče 
posredovati tudi tistim, ki madžarskega jezika ne 
znajo, torej uporabnikom in drugim raziskovalcem 
lega gradiva. 

Ob svojem arhivskem strokovnem delu je sode- 
loval tudi pri urejanju .številnih fondov. Med njimi naj 
omenimo spet samo nekatere izbrane, kot so: Srcsko 
načelstvo Dravograd od leta 1920-1942, Municipij 
Železne županije. Pooblaščenec za vprašanja dela šefa 
Civilne uprave za Spodnjo Štajersko. Uprava za grad- 
nje in regulacijo Maribor, Okrajno sodišče Maribor - 
zapuščinski spisi in drugo. 

Ob tem je prof. Antoša Leskovee tudi intenzivno 
objavljal. Del njegovih raziskav in objav je pred- 
stavljen v posebnem prispevku, ki ga je pripravil 
arhivist - knjižničar iz Pokrajinskega arhiva v Ma- 
riboru Leopold Mikee-Avberšek. Naj na tem mestu 
navedem samo nekaj njego vili pomembnih objav, med 
katerimi je najobširnejša Vodnik po gradivu mestne 
občine Maribor na 294 straneh s predstavitvijo naj- 
obsežnejšega fonda starih občin, ki jih hrani Po- 
krajinski arhiv Maribor. Fond obsega kar 98 tekočih 
metrov, to je 560 arhivskih škatel ter 550 knjig. 

Ob njegovih prispevkih, navedeni so v objavljeni 
bibliografiji, naj tukaj omenim samo tiste, ki so po- 
membni za poznavanje zgodovine Maribora in širše, 
saj je s tega področja objavil precej člankov in imel 
odmevne referate, nekatere tudi zunaj Maribora in v 
tujini. 

Za arhivistiko so pomembna njegova predavanja 
Mariborski arhiv in nekateri njegovi problemi leta 
i960, nato Pokrajinski arhiv v Mariboru od leta 1946- 
1965, Franjo Baš in mariborski arhiv in še bi lahko 
našteval. 

Antoša Leskovee, arhivski svetnik v pokoju, je da- 
nes prištet med zaslužne delavec arhivske in zgodo- 
vinske stroke pri nas v Sloveniji. Zaradi aktivnega 
sodelovanja pri delu in organizaciji Posvetovanj o 
strokovnih in tehničnih vprašanjih v arhivih (njegovi 
strokovni članki so objavljeni v Sodobnih arhivih), 
zaradi njegovega dela pri razvoju Arhivskega centra 
za strokovno tehnična vprašanja današnjega Medna- 
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rodnega inštituta arhivskih znanosti ter zaradi objav- 
ljenih prispevkov in prevodov v puhlikaeiji Alianti je 
bil Antoša Leskovce lela 1998 odlikovan z veliko 
zlato listino Pokrajinskega arhiva v Mariboru. Zaradi 
vseh dejavnosti je znan tudi širše, v Mariboru ga 
imenujemo "mestni arhivar", saj je v mariborskem 
arhivu s krajša prekinitvijo preživel celih štirideset let, 
torej obdobje od 1952 do 1992, ko se je upokojil. 
Antoša Lcskovcc je še danes pomemben člen pri delu 
za razvoj in uveljavljanje Pokrajinskega arhiva Ma- 
ribor v Sloveniji in ludi v tujini. 

Posebno veseli smo, ker arhivski svetnik v pokoju 
Antoša Lcskovcc še vedno pogosto prihaja v Po- 
krajinski arhiv Maribor, kjer je toliko lei nesebično in 
brez slabe volje pomagal reševali arhivske strokovne, 
pa ludi druge probleme. Še danes zna priskočiti na 
pomoč tudi pri reševanju povsem vsakdanjih, pa tudi 
življenjskih problemov, kar lahko zaradi svojega bo- 
gatega strokovnega znanja tudi s pridom stori. 

Vsi zaposleni v Pokrajinskem arhivu Maribor si 
močno želimo, da bi naš starosta slovenske arhivistike 
še veliko let prihajal med nas in tako kot doslej •/. 
blagim nasmehom dajal navadila ali predlagal načine, 
kako rešiti arhivske, pa tudi druge probleme vsak- 
danjosti. 

Peter Pavel Klasinc 

Bibliografija Antoše Leskovca ob 70-letnici 

Uvod 

Bibliografija g. Antoše Leskovca je zbrana in 
razvrščena po kriterijih, ki jih zahteva ministrstvo za 
znanost in tehnologijo za raziskovalce. Zbrani so vsi 
prispevki, ki jih je avtor objavil v obdobju od prvega 
prispevka leta I960 do objavljenih člankov v letu 
1998. V bibliografiji pa ni navedeno avtorstvo šte- 
vilnih razstav, ki sodijo v skupino Izvedena in druga 
nedostopna dela. Avtor žal ni zapisoval vseh razstav, 
ki jih je pripravljal. Katalogi vseh razstav niso 
ohranjeni, za nekatere razstave pa niti niso bili izdani. 
Leta 1970 je gospod Lcskovcc v Zhorniku Pedagoške 
akademije v Mariboru 1960-1970 objavil bibliografijo 
profesorjev in tako objavil svojo bibliografijo za leta 
1960-1970. V Arhivih je bila prav tako objavljena 
bibliografija članov Arhivskega društva Slovenije, in 
sicer po posameznih letih. V tem prispevku je zbrana 
njegova bibliografija s tipološko razvrstitvijo, ki kaže 
na strokovnost njegovih prispevkov. Izmed 75 bibli- 
ografskih enot je 31 strokovnih člankov. 14 bibli- 
ografskih enot je poglavje ali samostojen sestavek v 
znanstveni ali strokovni knjigi. Nadalje je v bibli- 
ografiji 7 recenzij knjig in 9 člankov o pomembnih 
zgodovinarjih ali dogodkih, pomembnih za zgodo- 
vino. 

V bibliografiji je vsebina večine člankov v skupini 
strokovnih člankov prikaz razvoja industrializacije, 
gospodarstva in obrti v severovzhodni Sloveniji. To je 
še danes njegovo največje veselje pri pregledovanju 

arhivskega gradiva v čitalnici Pokrajinskega arhiva 
Maribor, kjer je redni obiskovalec. Njegovi strokovni 
članki in poglavja v znanstvenih in strokovnih knjigah 
so zgoščene objave dognanj in podatkov, ki jih je 
zbral pri svojem znanstveno-raziskovalncm delu v 
arhivu. Vsebina njegovih člankov bi zadostovala za 
izdajo več monografij. Vendar je doslej v monografski 
ohi i ki izdal le dve deli, v seriji inventarjev Pokra- 
jinskega arhiva Maribor: Zemljiške knjige gospoščin 
ter magistratov mest in trgov v Pokrajinskem arhivu 
Marihor ter Mestna ohčina Maribor. 

ČLANKI IN SESTAVKI 

1.04 Strokovni članek 

1. LESKOVEC, Antoša. Mariborski arhiv in nekateri 
njegovi problemi. Arhivist, 1960, leto 10, št. 2, str. 
49-53. <COBlSS-ID 291973> 

2. LESKOVEC, Antoša. Ob 800 - letnici Maribora. 
Sedem dni (Maribor), 23.X.1964, 14, št. 41, str. 3, 
ilustr. <COBISS-ID 293765> 

3. LESKOVEC, Antoša. Dokumenti minulih časov : 
Pokrajinski arhiv Maribor razstavlja arhivalije iz 
svojih fondov. Večer (Maribor), I2.X.1965, 21, št. 
237, str. 8, ilustr. <COBlSS-ID 294021 > 

4. LESKOVEC, Antoša. Pohorski gozd mariborske 
meščanske srenje. Čas. zgod. narodop., 1967, let. 
38 = 3, št. 1, str. 75-83. <COBISS-ID 295813> 

5. LESKOVEC, Antoša. Ob petdesetletnici dekla- 
racije. Večer (Maribor), 30. V. 1967, 23, št. 124, 
str. 8, ilustr. <COBlSS-ID 294533> 

6. LESKOVEC, Antoša. Franjo Baš in mariborski 
arhiv. Čas. zgod. narodop., 1969, let. 40 = 5, str. 
113-118. <COBlSS-ID 291717> 

7. LESKOVEC, Antoša. Mitnina in mitnice v Mari- 
boru = Die Maut und die Mauthauscr in Maribor. 
Čas. zgod. narodop., 1969, let. 40 = 5, str. 410- 
418. <C0B1SS-ID296581> 

8. LESKOVEC, Antoša. seznanjanje sosedov : le- 
tošnja poletna univerza Savaria v Szomhalhcliyu. 
Delo (Ljublj.), 5.1X.1969, 11, st. 243, str. 5. 
<COBlSS-ID 295557> 

9. LESKOVEC, Antoša. Vojaška oblačilnica v Ma- 
riboru 1784-1809, Čas. zgod. narodop., 1971, let. 
42 = 7, str. 99-105. <COBlSS-ID 296837> 

K). LESKOVEC, Antoša. Uradna potovanja Maribor- 
čanov leta 1565. Čas. /.god. narodop., 1972, let. 43 
= 8, št. 1, str. 65-67. <COB!SS-ID 297349> 

11. LESKOVEC, Antoša. Tovarna svinčenega belila v 
Selnici oh Dravi. Čas. zgod. narodop., 1975, let. 
46 = 11, str. 44-47. <COBlSS-ID 298117> 

12. LESKOVEC, Antoša. Stara mariborska zemljiška 
knjiga. Večer (Maribor), 3.1V.1975, 31, št. 78, str. 
5.<COB1SS-ID295301> 

13. LESKOVEC, Antoša. Benedikt Vivat izposluje le- 
ta 1841 deželno tovarniško dovoljenje za svojo 
steklarno ob Lobnici v Rušah. Cas. zgod. na- 
rodop., 1977. let. 48 = 13, str. 164-168. <COBISS- 
1D298629> 

14. LESKOVEC, Antoša, PREDAN, Milan. Sedem 
kilometrov preteklosti. Večer (Maribor), 14. III. 
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1977, 33,  šl.  60,  sir.  3,   ¡lustr.  <COBISS-ID 
300933> 

15. LESKOVEC, Anloša. Gradivo za zgodovino Slo- 
vencev v upravnih fondih, kijih hranita županijska 
arhiva v Szombalhelyju in Zalacgcrszcgu. Arhivi, 
1978, I, St. 1, str. 29-30. <COBISS-ID 301701 > 

16. LESKOVEC, Antoša. Ohisk pri madžarski arhiv- 
ski direkciji. Arhivi, 1978, 1, šl. 1, str. 54-57. 
<COBISS-ID301957> 

17. LESKOVEC, Antoša. Ob razstavi o zgodovinskem 
delu v Mariboru in severni Sloveniji. Večer (Ma- 
ribor). 31.X.I978, 33, št. 253, str. 6. <COBlSS-lD 
301189> 

18. LESKOVEC, Antoša. Ogrski upravni sistem od 
srede 18. stoletja do 1918. Arhivi. 1979. 2. St. 1/2, 
str. 17-21 + 120. <COBlSS-lD 302213> 

19. LESKOVEC, Antoša. Časopis za zgodovino in na- 
rodopisje 1(1904)-35(I940). Nova vrsta 1=36 
(1965)-15=50(1979). Čas. zgod. narodop., 1979. 
let. 50 = 15, šl. 1/2, str. 15-27. <COBlSS-ID 
298885> 

20. LESKOVEC, Antoša. Gospodarski razvoj Dravske 
doline in prenos težišča industrije na Maribor. Čas. 
zgod, narodop., 1979. let. 50= 15, šl. 1/2, str. 341- 
349. <COBISS-lD 300677> 

21. LESKOVEC, Antoša. Projekt verižnega mostu čez 
Dravo v Mariboru v letih 1835-1844. Čas. zgod. 
narodop., 1980, let. 51 = 16, šl. I, str. 140-146. 
<COBlSS-ID 300421> 

22. LESKOVEC. Antoša. Iz zgodovine Polskavskega 
od konea 18. stoletja do začetka druge svetovne 
vojne. Čas. zgod. narodop.. 1981, let. 52 = 17, šl. 
2, str. 303-318. <COBlSS-ID 300I65> 

23. LESKOVEC. Antoša. Mariborski arhiv in ustvar- 
jalci gradiva: (ob 50 letnici javne ustanove). So- 
clob. arh., 1983, str. 8-20. <C0B1SS-1D 245637> 

24. LESKOVEC, Anloša. Sporočilo stoletij : arhivski 
dokumenti iz Železne županije. Večer (Maribor), 
4.V1II.1990, 46. št. 180, str. 23, iluslr. <COBISS- 
1D 77826816> 

25. LESKOVEC, Anloša. Valorizacija ustvarjalcev in 
dokumentiranega gradiva. Arhivi. 1991. Ici. 14, šl. 
1/2, str. 64-65. <COBISS-lD 46585088> 

26. LESKOVEC, Antoša. Po prvi omcmhi gradu na 
griču. Večer (Maribor), 47, št. 69 (23. lil. 1991), 
sir.28. Ilustr. <C0B1SS-1D 40476928> 

27. LESKOVEC, Antoša. Glavne so risbe. Večer 
(Maribor). 47, št. 179 (5.VII1.1991), str. 6. 
<COBlSS-ID 42736128> 

28. LESKOVEC, Antoša. A körjcgyzoi hálózat vál- 
lozásai vas mcgyc szlovćnek lakta rćszćn a szá- 
zadforduló tajan, (<Poscbni odtis>. <l>). <S.L: 
s.n.>, 1993. Sir. 207-215. <COBlSS-ID 
39202817> 

29. LESKOVEC, Anloša. Sodni poslovniki na Ogr- 
skem v dobi dualizma. Arhivi, 1993, 16, št. 1/2, 
str. 27-29. <C0B1SS-ID46713856> 

30. LESKOVEC, Antoša. Sistemi pisarniškega poslo- 
vanja uprave v dobi dualizma na Ogrskem. Arhivi, 
1993, let. 16, št. 1/2, str. 74-77. <COBISS-lD 
46715392> 

31. LESKOVEC, Antoša. Maribor za časa ustanav- 

ljanja zgodovinskega društva v zrcalu svojih 
časnikov. Čas. zgod. narodop., 1994, let. 65 = 30, 
št. 2, sir. 189-208. <COBlSS-ID 47949568> 

1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni 
knjigi 

32. LESKOVEC, Antoša. Hoški okoliš od odprave 
fevdalizma do začetka 20. stoletja. V: FRIDL, 
Jakob (ur.). Hoče : 850 : bmočje hoške pražupnijc 
I. Hoče: Krajevna kupnost, 1996, sir. 288-303. 
<COBlSS-ID5518856> 

1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni 
knjigi 

33 

34 

35 

36. 

37. 

38. 

39 

40 

41 

LESKOVEC. Antoša, MARIC, Sonja. Učitelji na 
Pedagoški akademiji. V: Zbornik Pedagoške aka- 
demije v Mariboru 1960-1970. Maribor: Obzorja, 
1970, str. 397-463, ilustr. <COBISS-lD 297093> 
LESKOVEC, Anloša. Organizacija družbenih 
služb po osvoboditvi. V: KOLOSA, Vladimir. Ar- 
hivsko gradivo v Sloveniji po osvoboditvi : 
(referali Vili, zborovanja arhivskih delavcev Slo- 
venije v Kočevju od 20. do 22. oktobra 1977. 
Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1978, sir. 
117-141. <COBISS-ID 292229> 
LESKOVEC, Anloša. Industrializacija v severo- 
vzhodni Sloveniji med 1873 in 1929, V: KA- 
MPUŠ, Ivan (ur.), PLECAS, Dušan (ur.). Druž- 
bene, ekonomske in kulturne posledice industri- 
jalizacije v panonskem prostoru izmed dveh 
velikih kriz 1873-1929. Osijek: Povijesno društvo 
Hrvatske; Zagreb: Savez povijesnih društava, 
1982, str. 201-214. <COBlSS-ID 292485> 
LESKOVEC, Antoša. Zgodovinski pregled 1903- 
1933-1983. V: 50 <Peidesct> let Pokrajinskega 
arhiva Maribor : 1933-1983. Maribor: Pokrajinski 
arhiv, 1983, str. 9-25. <COBlSS-ID 292997> 
LESKOVEC, Antoša. Referai za gradivo uprave 
po 1850. V: 50 <Petde.sel> lcl Pokrajinskega ar- 
hiva Maribor : 1933-1983. Maribor: Pokrajinski 
arhiv, 1983, sir. 69-71. <COBlSS-ID 93253> 
LESKOVEC, Antoša. Referat za gradivo pravo- 
sodja po 1850. V: 50 <Pcldcset> let Pokrajinskega 
arhiva Maribor : 1933-1983. Maribor: Pokrajinski 
arhiv, 1983, str. 73-74. <COBlSS-ID 293509> 
LESKOVEC. Antoša. Mesta na Slovenskem med 
1830 in 1867. V: A polgári világ a pannon tćr- 
sćgbcn 1830 ćs 1867 között, (Ncmzelközi Kul- 
lurtortćncti Szimpozion Mogersorf, köl. 22). 
Szombathcly: Vas Megyci Önkormanyzati Hi vaiai 
Müvclödcsi ćs Sport Titkársága, 1994, str. 112- 
134. <COBISS-ID 292741 > 
LESKOVEC, Antoša. Politični in kulturni razvoj 
Maribora : 1752-1850. V: CURK, Jože (ur.), 
HARTMAN, Bruno (ur.), KOROPEC, Jože (ur.). 
Maribor skozi stoletja. Razprave I. Maribor: 
Obzorja,    1991,    str.    195-227.    <COBISS-ID 
33351425> 
LESKOVEC, Antoša. Zgodovina uprave v Mari- 
boru : 1752-1941. V: CURK, Jože (ur.), HAR- 
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TMAN, Bruno (ur.), KOROPEC, Jože (ur.). Ma- 
ribor skozi stoletja. Razprave I. Maribor: Obzorja, 
1991, sir. 229-311. <COBISS-ID 33351937> 

42. LESKOVEC, Anloša. Razvoj gospodarstva v Ma- 
riboru : 1752-1941. V: CURK, Jože (ur.), HART- 
MAN, Bruno (ur.), KOROPEC, Jože (ur.). Mari- 
bor skozi stoletja, Razprave I. Maribor: Obzorja, 
1991, str. 313-414. <C0B1SS-ID 3352961> 

43. LESKO VEC, Anloša. Tovarna svinčevega belila v 
Selnici ob Dravi. V: RAJH, Bernard (ur.). Selnica 
ob Dravi : zbornik ob 900-lctniei kraja. Selnica ob 
Dravi: Krajevna skupnost. 1993, (1993), str. 123- 
127. Ilustr. <COBISS-ID 52221696> 

44.LESKOVEC, Anloša. Povzdig Dolnje Lendave v 
veliko občino 1. 1891 in sledeče ponovno priza- 
devanje male občine Renkovci, da se iz bogo- 
janske vrne v turniško nolarišijo. Zb. soboš. muz., 
3 (1993/94), str. 49-64. <COBISS-ID5661 !584> 

45.LESKOVEC, Anloša. "Arhivi"-"Sodobni arhivi" 
1979-1986. Sodob. arh., 1998, št. 20, sir. 31-42. 
<COBISS-ID 265093> 

1.19 Objavljena recenzija, prikaz knjige, kritika 

46.LESKOVEC, Anloša. Frane Minarik, Pohorske 
slrcklarnc, Maribor, Založba obzorja, 1966, 316 
sir. Čas. zgod. narodop., 1968, 39, .št. 2, sir. 286- 
287 = 4. <COBISS-ID 296325> 

47.LESKOVEC, Anloša. Vasi Szcmlc, XI1.-XX., 
(1958-1966), Szombalhcly. Čas. zgod. narodop., 
1968, Ici. 39 = 4, šl. 2, sir. 287-288. <COBISS-ID 
296069> 

48. LES KO VEC, Antoša. Jože Šorn. Začetki industrije 
na Slovenskem, Documenta cl studia hisioriae 
rceenlioris IV, Založba Obzorja Maribor 1984, 
270 sir. Čas. zgod. narodop., 1985, 56 = 21, št. 1, 
sir. 89-95. <C0BISS-1D 299397> 

49. LESKOVEC, Anloša. Pclcr Pavel Klasinc: Mate- 
rialno varovanje klasičnih in novih nosilcev infor- 
macij v arhivih, Sodobni arhivi, posebna izdaja, št. 
2, Maribor 1992, 279 sirani. Arhivi, 17, št. 1/2 
(1994), sir. 157-159. <COBISS-ID 52007424> 

50. LES KOV EC, Anloša. Milko Mi kola - Arhivsko 
gradivo o industrijskih podjetjih na Celjskem do 
lela 1945 v fondih in zbirkah Zgodovinskega 
arhiva v Celju, Publikacija Zgodo vinskega arhiva 
v Celju, Inventarji 3, Celje 1993. Arhivi, 17, št. 1/2 
(1994), str. 161. <COBISS-ID 52009216> 

51.LESKOVEC, Antoša. Dr. Peter Pavel Klasinc, 
Materialno v arsivo klasičnih in novih nosilcev in- 
formacij v arhivih, Sodobni arhivi, posebna izdaja 
šl. 2. Sodob. arh., sir. 193-194. <COBlSS-ID 
215I73> 

52. LESKOVEC, Anloša. Mr. ph. Štefan Predin, Mari- 
borski lekarnarji skozi stoletja, Maribor, Mari- 
borske lekarne, 1994, 190 sirani. Čas. zgod. na- 
rodop., 1995, 66, šl. 2, sir. 384-386 = 31. 
<COBISS-ID 58505472> 

1.25 Drugi članki ali sestavki 

53. LESKOVEC, Antoša. Ob .stoletnici rojstva dr. 
Frana Kovačiča. Večer (Maribor), 4. IV. 1967, 23, 
šl. 78, sir. 8, ilustr. <COBlSS-ID 294277> 

54. LESKOVEC, Anloša. Milko Kos. Čas. zgod. na- 
rodop., 1973, lei. 44 = 9, šl. I, sir. 2-3. <COBlSS- 
ID 297605> 

55. LESKOVEC, Anloša. Dr. Jože Koropce peldcscl- 
Iclnik. Večer (Maribor), 17.III.1973, 29, šl. 64, str. 
4, ilustr. <COBlSS-ID 294789> 

56. LESKOVEC, Anloša. Mariborska podružnica 
Zgodovinskega društva za Slovenijo 1964-1972. 
Čas. zgod. narodop., 1974, lei. 45 = 10, Šl. I, str. 
200-201. <COBISS-lD 297861> 

57. LESKOVEC, Anloša. Profesor Jakob Richter. 
Večer (Maribor), 1.111.1975, 31, šl. 50, str. 6. 
<COBISS-ID 295045> 

58. LESKOVEC, Antoša. Mednarodni kulturnozgodo- 
vinski simpozij Modi nei (Mogcrsdorf). Zgodo- 
vinski časopis, 1975, lei. 29, šl. 1/2, sir. 155-156. 
<COBISS-lD 298373> 

59. LESKOVEC, Anloša. Jakob Richter. Arhivi, 1978, 
1, šl. 1, str. 85. <COBISS-ID 30I445> 

60. LESKOVEC, Antoša. Alberi Struna. Čas. zgod. 
narodop., 1982, Ici. 53 = 18, št. 2, str. 109-110. 
<COBISS-ID 299653> 

61. LESKOVEC, Anloša. Jože Šorn : (3.3.1921-11. 7. 
1982). Čas. zgod. narodop., 1982. Ici. 53 = 18, št. 
2, sir. 111-113. <C0B1SS-1D 299909> 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.01 Znanstvena monografija 

62. LESKOVEC, Anloša, OGRIZEK, Emica, NO- 
VAK, Miran. Zemljiške knjige gospoščin 1er 
magistratov mesi in Irgov v Pokrajinskem arhivu 
Maribor, (Inventarji, 3). Maribor: Pokrajinski ar- 
hiv, 1989. 48 sir., ilustr. <COBISS-ID 16363264> 

63.LESKOVEC, Anloša. Mestna občina Maribor, (In- 
ventarji. 4). Maribor: Pokrajinski arhiv, 1991. 295 
str., ilustr. <COBISS-lD 3I257344> 

2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni 

64. ADAMIČ, Marjeta, ARISTOVN1K, Bojana, BIZ- 
JAK, Žarko, BUKOVŠEK, Melka, ČAMPA, Mar- 
jeta, DAROVEC, Darko, FUJS, Metka, GOM- 
BAČ, Melka, HOLCMAN, Borili, KOZINA, Bra- 
ne, KRNEL-UMEK, Duša, LESKOVEC, Antoša, 
VIDR1H-LAVRENČ1Č, Liljana, MRGOLE-JU- 
KlČ^Tjaša, OGRIZEK, Emica, TROHA, Ncven- 
ka, ZONTAR, Jože. Priročnik za strokovno ob- 
delavo arhivskega gradiva pravosodnih organov 
od srede 18. stoletja do lela 1991. Del 1, Izbor 
zakonov in predpisov. Ljubljana: Arhiv Republike 
Slovenije, 1997. 279 sir.', grar. prikazi. ISBN 961- 
6137-18-2. <COBISS-lD 67336960> 



ARHIVI XXI 1998 Osebne vesti 159 

2,17 Katalog razstave 

65.OGRIZEK, umica. LESKOVEC. Anloša. Lendava 
skozi stoletja : 27. november - 18. ilceetnber. Ma- 
ribor: Pokrajinski arhiv, 1992. 1 zgibanka (4 str.). 
<COBlSS-ID 118405> 

IZVEDENA IN DRUGA NEDOSTOPNA DELA 

3.12 Razstava 

66. OGRIZEK, Emiea, LESKOVEC, Anloša. Maj- 
niška deklaracija in dcklaracijsko gibanje. Mari- 
bor, 29. maj - 29. junij, 1987. <CÓB1SS-1D 
116869> 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

4.01 Urednik 

67. LESKOVEC, Anloša (ur.). Položaj kmeta in 
kmečki upori od 15. do 19. stoletja. Maribor: 
Združenje visokošolskih zavodov, 1973. 203 str. 
<COBISS-ID 2369288> 

4.03 Prevajalce 

conference - Radenei 8. 4.-10. 4. 1987. Maribor: 
Arhivski center za strokovno tehnična vprašanja v 
sodelovanju z organizacijskim odborom IX. po- 
svetovanja, 1987. 93 str. <COBISS-ID 5047300> 

70.ŽEVART, Milan. Izganjanje Slovencev na Štajer- 
skem in Koroškem : 1941-1945. Maribor: Muzej 
narodne osvoboditve, 1991. 35 sir., črno-belc 
fologr. <C0B1SS-ID 28636672> 

71.PREDIN. Štefan. Olimska lekarna - biser Slove- 
nije. 1. izd. Maribor: Mariborske lekarne, 1995. 
143 str., ilustr. ISBN 961-90272-0-5. <COBLSS- 
1D38156545> 

72.PREDIN, Štefan (ur.). Almanah Koroške lekarne. 
Ravne na Koroškem: Koroška lekarna, 1997. 143 
str., ilustr. ISBN 961-90558-0-2. <COBlSS-lD 
41929217> 

73.PREDIN, Štefan. Žiga Graf, slovenski florist, ke- 
mik in lekarnar. 1. izd. Maribor: Mariborske le- 
karne, 1997. 203 str., ilustr. ISBN 961-90272-2-1. 
<C0B1SS-1D 41068289> 

4.08 Avtor dodatnega besedila 

74.PRED1N, Štefan. Mariborski lekarnarji skozi sto- 
letja. Maribor; Mariborske lekarne, 1994. 190 str., 
iliistr. <C0IJ1SS-1D 36100865> 

68. KLAS INC, Peter (ur.). Sodobni arhivi 83 <tudi> 
V. posvetovanje o strokovnih in tehničnih vpra- 
šanjih v arili vili : (Referati in koreferati s posve- 
tovanja, Radenei, 6. do 8. 3. 1983). Maribor: Po- 
krajinski arhiv: organizacijski odbor V. posve- 
tovanja, 1983. 186str.<COÌJlSS-lD36952832> 

69. KLAS1NC, Peter Pavel (ur.). Sodobni arhivi "87 : 
referati s posvetovanja v Radencih od 8.4. - 
10.4.1987 = Modern archives "87 : reports on the 

4.27 Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) po- 
svečena 

75. KLAS INC, Peter Pavel. An toša Lcskovcc - sedem- 
desetletnik. Čas. zgod. narodop., 1998, let. 69=34, 
zv. 1, str. 8-10. <COmSS-)D 290437> 

•'0/wlíl Mikec-A vberSek 
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Nove pridobitve arhivov 

Nove pridobitve ARHIVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE v letu 1997 

Republiška skupnost za cesie Slovenije 
(1914-1992, 16,7 lin) 

Zavod S RS /a družbeno planiranje 
(1952-1983, 10,5 lin) 

Republiška uprava za kadre 
(1975-1991. 279 š) 

Geodetska uprava Republike Slovenije 
(1821-1973, 2 tm) 

Služba družbenega knjigovodstva 
(1970-1985.21 š) 

Kazensko prevzgojni zavodi v Sloveniji, Zavod za 
prestajanje kazni zapora Maribor 

(1963-1969,22,5) 
Kazensko prevzgojni zavodi v Sloveniji, Zavod za 
prestajanje kazni zapora Ljubljana, oddelek 
Radovljica 

(1948-1960. 8 Š) 
Prešernov sklad 

(1979-1990, 13 š) 
Umetnostno zgodovinsko društvo za Slovenijo 

(1996,4 ks) 
Zveza prostovoljcev borcev za slovensko severno 
inejo 
(1987-1996, 2 š) 
Zbirka gradiva Slovencev v Kanadi 

(1937-1997,7 5) 
Vzajemna podporna zveza Bled, Kanada 

(1959-1994, 1 š) 
Plebiscit 

(1990, 21 š) 
Samostan Plctcrjc 

(1800-1818, l'k) 
Zbirka filmov 

(1905-1994, 3634 S) 
Zbirka videokaset 

(1982-1997,59 k) 
Zbirka razglednic 

(1897-1920, 56 ks, 40 š) 
Zbirka geografskih kart 

(20. st., 22 ks) 

Nove pridobitve ZGODOVINSKEGA ARHIVA 
LJUBLJANA v letu 1997 

Cerknica 
Brest Crknica 

(1960-1994, 2 tm) 

Domžale 
Helios Domžale 

(1924-1991,40,2 lin) 

(¡rostipije 
Zbirni fond, Grosuplje (dopolnitev) 

(1945-1951, 1 mapa) 

Kamnik 
Krajevni odbor Rdečega Križa Komenda 

(Í955-1991.0,1 tm) 

Lilija 
Občinski sindikalni svet Litija 

(1965-1990, 2tm) 

Ljubljana 
Gradivo matičnega odbora zdravnikov pri OF 
Ljubljana 

(1 mapa) 
Gradivo partizanske sanitete na Slovenskem 

(1941-1945, 1 mapa) 
Mestni svet Zveze sindikatov Slovenije Ljubljana 

(1967-1990.5.5 tm) 
Kulturno umetniško društvo Smlednik 

( 1979-1989.0.2 tm) 
Družina Hribar, Ljubljana 

(1900-1972, 0,5 tm) 
Zavod za zaposlovanje, Ljubljana 

(1954-1990, 6,4 tm) 
Zbirni fond, Ljubljana (dopolnitev): 
-družina Potočnik, Ljubljana (1900-1957, 1 mapa) 
- Lidija Uclovič, Ljubljana (1938-1940, 1 mapa) 
- družina Šušlcršič, Ljubljana (1908-1950, 1 mapa) 
- Joža Caserman, Ljubljana (1932-1939, 1 mapa) 
-MiroLipužič. Ljubljana (1937-1951, 1 mapa) 
- zapisnik ustanovnega ohč. zbora Sadjarske in 
vrtnarske podružnice Bcsnica, 1937 
- pravila Ribarske zadruge v Ljubljani, b.d. 
- pravila Izvozne zadruge v Ljubljani, b.d. 
Družina Kansky, Ljubljana (dopolnitev) 

(1920-1947,1 mapa)" 
Glasbena Malica, Ljubljana 

(1874-1945.0,1 tm) ' 
Vedrog Ljubljana 
(1959-1974, 0,3 tm) 
Ilirija Ljubljana 

(1910-1995, 24,9 tm) 
Katastrske mape za okraje Lilija, Novo Mesto in 
Ljubljana okolica 

(pribi, 100 map) 
Družina Čuček-Kryl, Ljubljana 

(1849-1959.0,1 tm)' 
Dekorativna Ljubljana 

(1950-1995, 9.4 tm) 
KOT, Tovarna kovinskega okovja Ljubljana 

(1958-1996, 2,8 tm) 
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Razglednice Ljubljane 
(64 kosov) 

Razglednice slovenskih krajev in portreti 
(1900-1939, 37 kosov) 

Gradbeni načrti arhitekta Bogom ir j a Pusta, Ljubljana 
(1930-1968, 30 kosov) 

Načrt enodružinske stanovanjske hiše J. Pogačarja. 
Ljubljana 

(1927. 2 kosa) 
Društvo stenografo v i u strojepiscev Ljubljana 

(1955-1997,6,3 tin) 
Italijanski kulturni klub - Cireolo Italiano di Cultura 
Paolo Morgan, Ljubljana 

(1947-1994, 2,8 tm) 
Partizanska knjiga Ljubljana 

(1970-1992,5,9 tm) 
Srednja trgovska šola Ljubljana (dopolnitev) 

(1961-1969, 1,5 tm) 
Zemljevid slovenskega ozemlja 

(1921, I kos) 
Plakati (razni) 

(12 kosov) 
Fotografije 

(1997. 5 kosov) 

Vrhnika 
Zveza kulturnih organizacij Vrhnika 

(1964-1994, 3,5 tm) 
Občinski odbor Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne Vrhnika 

(1949-1978.4 tm) 
Ohčinska konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Vrhnika 

(1968-1990, 6 tm) 
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine 
•Slovenije Vrhnika 

(1968-1989, 2 tm) 

[i not ¡i v Idriji 

Davčna i/.lcrjcvalnica Idrija 
(1943. 0,2 tm) 

Okrajni odbor OF Idrija 
(1945-1951, 0,5 tm) 

Okrajni odbor AFŽ Idrija 
(1945-1952,0,1 tm) 

Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Idrija 
(1946-1952, Optili) 

Okrajni komite Zveze komunistične mladine 
Jugoslavije Idrija 

(1946-1949. Ò.3 lin) 
Okrajni odbor ZZB NOV Idrija 

(1949-1953,0,1 tm) 
Krajevna konferenca SZDL Vojsko 
(1978-1985,0,1 tm) 
Okrajni ljudski odbor Idrija 

( 1944-1952, 30 tm) 
Delavska stranka Naprej Idrija 

(1990-1996.0,1 tm) 

Potujoča kmetijska šola Idrija 
(1924-1942, 1,2 tm) 

Kmetijska gospodarska šola Spodnja Idrija 
(1953-1957,0,1 tm) 

Okrajna zadružna zveza 
(1948-1953, 0,5 tm) 

Rokodelska zadruga Idrija 
(1902-1931, 2 knj.) 

Pogrebni sklad Idrija 
(1991, 1 mapa) 

Primorska smučarska podzveza Idrija 
(1952-1960,0,1 tm) 

Telovadni odsek Orla v Idriji 
(1907-1919,0,1 tm) 

Avstrijske in italijanske karte 
(20 kosov) 

F nota v Kranju 

Občina Brezje 
(1904-1943, (Ulm) 

Občina Lesc 
(1927-1935,0.1 tm) 

Občina Ljubno 
(1920-1932,0,1 tm) 

Skupščina ohčine Kranj 
(1945-1990, 18 tm) 

Peko Tržič 
(1907-1997, 11.7 tm) 

Gorenjska turistična zveza Kranj 
(1956-1991, 4,3 tm) 

Ivana Omcrza, Trhoje 
(1922-1964,0,1 tm) 

Kno(:i v Novem m ist u 

Mestna občina Novo mesto 
(1928-1945, 2,2 tm) 

Ljudski odbor Mestne občine 
(1952-1955, 2.8 tm) 

Mestni ljudski odbor Novo mesto 
(1948-1952, 2,6 tm) 

Občinski ljudski odbor Dolenjske Toplicc-Straža 
(1946-1955,4,5 tm) 

Občinski ljudski odbor Šentjernej in Krajevni urad 
Šentjernej 

(1952-Í964,5lm) 
Občinski ljudski odbor Žužemberk 

(1954]961,4,2lm) 
OBLO in SO Novo mesto 

(do 1994, 32.2 tm) 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto 

(1945-1965,54.9tm) 
Kmetijska zemljiška skupnost Novo mesto 

(1982-1989, 0,3 tm) 
Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred 
požarom Novo mesto 

(1976-1989, 1,4 tm) 
Samoupravna interesna skupnost za ceste Novo mesto 

(I982-I989,0,3tm) 
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Samoupravna interesna skupnost za preskrbo in 
predelavo hrane 

(1897-1898,0,2 tm) 
Kolesarsko društvo Novo mesto 

(1972-1981, 0,2 tm) 

Enota v Škofji Loki 

Skupščina občine škof ja Loka 
(1974-1986. 12.4 tm) 

Izvršni svet občine Škofja Loka 
(1982-1987. 1.6 lm) 

Zapisniki občine Sora 
(1912-1926. 1 knj.) 

Center za socialno delo Škofja Loka 
(1986, 0,4 tm) 

Franja Stanonik, Škofja Loka 
(1892-1983,0, 1 tm) 

Dvojniki matičnih knjig 
(1945-1960,0,2 tm) 

Anton Globočnik, Rudniški in fužinski kraj Železniki 
(slovenski prevod nemškega originala ¡z 2. pol. 19. 

stol., 1 mapa) 
Album sokolskih fotografij 

(1911-1926, 1 mapa) 
Gorenjska predilnica Škofja Loka 

(1945-1992, 2,8 tm) 

Nove pridobitve POKRAJINSKEGA ARHIVA 
KOPER v letu 1997 

Okrajni LO Sežana 
(1951-1955, 1 tm) 

Ljudski odbor mestne občine S •/• na 
(1948-1955, 1,1 tm) 

Občinski LO Sežana 
(1948-1961, 38,4 tm) 

Občinski LO Komen 
(1948-1958, 6,4 tm) 

Občinski LO Dulovljc 
(1952-1955, 1,4 tm) 

Občinski LO Divača 
(1949-1958, 2,5 tm) 

Občinski LO Kostanjevica 
(1953-1955,0,1 tm) 

Občinski LO Štanjel 
(1951-1955, 0,4 tm) 

Občinski LO Hrpcljc 
(1948-1961, 18,7 tm) 
Matični urad Štanjel 

(1948-1970, 1,9 tm) 
Matični urad Hrpcljc 

(1950-1966, 0,9 tm) 
Matični urad Podgorje 

(1950-1956,0,2 tm) 
Matični urad Sežana 

(1957-1959, 0,5 tm) 
Krajevni urad Senožeče 

(1950-1970,0,8 tm) 
Krajevni urad Vrcmski Britof 

(1948-1970,0,9 tm) 

Krajevni urad Materija 
(1963-1970, 1 tm) 

Krajevni urad Divača 
(1950-1964, 0,6 tm) 

Uprava za gozdarstvo Sežana 
(1954-1957, 0,2 tm) 

Okrajni LO Postojna 
(1945-1955, 4,5 tm) 

Ljudski odbor mestne občine Postojna 
(1955, 0,6 tm) 

Občinski LO Postojna 
(1955. 0.5 tm) 

Kraška turistična zveza Sežana 
(1965-1975, 0,2 tm) 

Folotchnika Sežana 
(1952-1988, 0,5 tm) 

Opekarna Obrov 
(1974-1978, 0,2 tm) 

Rudnik črnega premoga Vrcmski Britof 
(1945-1965, 2,6 tm) 

Osnovne šole Gorjansko, Škrbina, Gabrovica, Komen, 
Sveto, Brcslovica, • rje, 1 vanj i Grad 

(1920-1967, 1,3 tm) 
Splošna plovba Piran 
(1933-1993.31 tm) 

Cimos Koper 
(1967-1982. ll,4tm) 

Sodišče Piran 
(3 nolifikc, 1839-1848, 0.3 tm) 

Katastrska mapa Kaštel 
Občinski komile ZKS Piran 

(1986-1990, 2 tm) 
Zveza borcev in udeleženeev NOV Piran 

(1957-1993, 4,2 tm) 
Luška kapitanija Piran 

(1946-1962, 2 tm) 
Stanislav Renko 
Razglednice 

(128 ks) 

Nove pridobitve POKRAJINSKEGA ARHIVA V 
NOVI GORICI v letu 1997 

Vodnogospodarsko podjetje Soča, Vodnogospodarsko 
pod jet ¡c Soča Nova Gorica 

(1960-1993. 2,4 tm) 
Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin 

(1954-1996, 0,05 tm) 
Srednja lesarska šola Nova Gorica 

(0,1 tm) 
Demokratska stranka, Goriški zbor, Nova Gorica 

(1889-1994,0,1 tm) 
LOS, Liberalno demokratska stranka. Občinski odbor 
Nova Gorica 

(1990-1993,0,3 tm) 
Socialistična stranka Slovenije, Občinski odbor Nova 
Gorica 

(1900-1993, 0,2 tm) 
Občinska konferenca SZDL Ajdovščina 

(1955-1990,2,1 tm) 
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Občinska konferenca SZDL Nova Gorica 
(1956-1989. 6,2 lin) 

Občinska konferenca ZSM.S Nova Gorica 
(1955-1990,3,1 lm) 

Okrajni odbor LMS 
(1947-1962,0,5 lin) 

Upravna enota Ajdovščina, Skupščina občine 
Ajdovščina 

(1962-1975. 1 tm) 
Zavod /a zaposlovanje Nova Gorica 
(1961-1989, 7 tm) 
Krajevna skupnost Ajdovščina 

(1965-1990. 3tm) 
Milj litin Garlatti 

(1919-1947. 0.1 tm) 
France Avčin 

(1953-1984.0,1 tm 
Anton Sever 

(1917-1974,0,1 tm) 
France Sever 

(1955-1980/81,0,1 tm) 
Mak so Pi mik 

(1969-1997. I mapa) 
Marijan Brccelj 

(1952-1978,0.3 1111) 

Nove pridubilvc ZGODOVINSKEGA A ki I IVA V 
CELJU v lclu 1997 

Okrajno sodišče Krško in notar Hubert Završnik 
(1898-1944, 3,25 trn. 11 knjig) 

Fotokopije gradiva i/. .Štajerskega deželnega arhiva 
Zveza društev inženirjev in tehnikov območja Celje 

(1959-1996.21111) 
Podjetje SOP v stečaju 

(1982-1993, 2 tm)' 
Tovarna oblačil Konfekcija Šmarje pri Jelšah, d.o.o. v 
stečaju 

(1991-1997. 1,4 tm) 
Razglednice Celja, Dohrnc in Rogaške Slatine 

(21 komadov) 
Društvo za varstvo okolja 

(3 tm) 

Nove pridobil ve POKRAJINSKEGA ARHIVA 
MARIHOR v Lclu 1997 

Tippo Maribor v stečaju, dopolnitev 
(do I990.3U11) 

Republiški zavod za zaposlovanje. Območna enota 
Maribor, dopolnitev 

(1984-I990,62tm) 
Maris Maribor v stečaju 

( 1962-1993, 7 tm) 
Gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju 

(l 877-1943.0,1 tm) 
Slavistično društvo Maribor, dopolnitev 

(1967-1980.0.1 tm) 
Zveza združenj borcev NOV Ljutomer 

(1950-1986, 9 tm) 

Amnesty International Maribor 
(1990-1997,0,1 tm) 

Ferminolo Maribor v stečaju, dopolnitev 
(1990-1992, 17 tm) 

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica 
/a Koroško, Dravograd 

(1978-1990, 3tm) 
Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj in inženiring 
Maribor 

(1970-1994,31 tm) 
Hiclromontaža Maribor v stečaju 

(1959-1996. 260 tm) 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Maribor 

(1978-1987, 7.5 tm 
Obrtno podjetje pralnica in krpalnica Klara, Ruše v 
stečaju 

(1965-1994. 0,5 tm) 
Gradiš Marihor v stečaju, dopolnitev 
Metalna TIS v stečaju, dopolnitev 

(I im) 
Republiški zavod za zaposlovanje. Območna enota 
Maribor, dopolnitev 

(1978-1996) 
Klasična gimnazija Marihor 

(1951-1957. fotografije) 
Prva gimnazija Maribor 

(1965-1990. 5.2 tm) 
Srednja družboslovna šola Maribor 

(1965-1990, 2 tm) 
Univerza Maribor, dopolnitev 

(1970-1995. 17.5 tm) 
Begunska šola v Mariboru, ukinitev 

(1992-1995,0.5 tm) 
Krajevna skupnost Krčevina, ukinitev 

(1981-1997, 2 tm) 
Krajevna skupnost Lovrenc na Pohorju 

(1967-1983. 0,2 tm) 
Krajevna skupnost Za tremi ribniki, ukinitev 

(Í979-1995. 3lm) 
Krajevna skupnost Počehova. ukinitev 

(1980-1995,61111) 
Krajevna skupnost ob parku, dopolnitev 

(1970-1995. 2 tm) 
Krajevna skupnost Prežiliov Voranc, ukinitev 

(1987-1995. 2tm) 
Krajevna skupnost Melje, ukinitev 

(1982-1996.0,5 tm) 
Delovna skupnost krajevnih skupnosti Maribor - 
Rotovž, ukinitev 

(1985-1997, 0.2 tm) 
Krajevna skupnost Rotovž. ukinitev 

(1979-1998.8U11) 
Krajevna skupnost Angel Besednjak, ukinitev 

(1970-1997. 8,5 tm) 
Krajevna skupnost Talci, ukinitev 

(1970-1995, 5 tm) 
Krajevna skupnost Jožice Flandcr 

( 1973-1997. 6 tm) 
Krajevna skupnost Ivana Cankarja, ukinitev 

(1987-1995, 0,3 1111) 
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Krajevna skupnost Boris Kidrič, ukinitev 
(1987-1995, 1 tm) 

Krajevna skupnost Franc Rozman Slane, ukinitev 
(1979-1995. 8,5 tm) 

Krajevna skupnost Slavka Šlandra, ukinitev 
(1971-1997, 3,5 tm) 

Krajevna skupnost Podgorje pri Slovenj Gradcu 
(1959-1995,0,7 tm) 

Krajevna skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu 
(1965-1993, 0,3 tm) 

Krajevna skupnost Scic - Vrhe pri Slovenj Gradcu 
( 1978-1995, 0,2 tm) 

Krajevna skupnost Pamcčc pri Slovenj Gradcu 
(1965-1994, 0,3 lm) 

Krajevna skupnost Slari Irg pri Slovenj Gradcu 
(1979-1995,0,3 tm) 

Krajevna skupnost Slovenj Gradec 
(1975-1995, 1,2 tm) 

Krajevna skupnost Ivana Cankarja, Maribor, ukinitev 
(1966-1983, 2,5 tm) 

Krajevna skupnost Antona Aškerca, Maribor, ukinitev 
(1979-1995,7,5 tm) 

Krajevna skupnost Toneta Tomšiča, Maribor, ukinitev 
(1979-1995,4,7 tm) 

Društvo radiostezistov in biocnergetikov, ukinitev 
(1986-1997, 0,6 tm) 

Vodno gospodarstvo Marihor v stečaju, dopolnitev 
(1962-1992, 20,7 tm) 

Avtotap Maribor v stečaju 
(1945-1946, 15 tm) 

Temeljno javno tožilstvo, Enota v Marinoni 
(1979-1991,16 tm) 

Hidroing Maribor v stečaju 
Družina Oslrovška 

(1935-1968, 0,2 tm) 
Josip Lavrič, odvetnik 

(1934-1940, 0,5 tm) 
Tone Mervič 

(1960-1990,0,3 tm) 

Štefan Dcčnian 
(1938-1967,0,1 lm) 

Joško Majcen 
(1914-1986.0,1 lm) 

Herbert S amuda, dopolnitev 
(0,1 lin) 

Družina Vokač 
(1930-1941,0,1 tm) 

Družina Vokač. dopolnitev 
(0,1 tm) 

Heribert Samuda 
(1977-1978,0,1 lm) 

Milica Pinlerič. Kidričevo 
(2 razglednici) 

Branko Pečnikar 
(1942-1945,0,1 tm) 

Franc Vogelnik 
(13 fotografij) 

Martin Čeh 
(papirni danar) 

Ivan Waldhilter 
(1777-, plakali, slovar) 

Gradbeni načrti Maribora 
Razglednice Maribora 
Gramofonske plošče 

(18 ks) 
Planinski vestnik 

(15 letnikov) 

Nove pridobitve ZGODO VINSKI«; A ARHIVA V 
PTUJU v letu 1997 

Upravna enota Ormož 
(1947-1985, 279 škatl (27 tm) 

Sodnik za prekrške Ormož 
(1955-1990, 17škall(l,6tm) 

Geodetska uprava Ormož 
(1929-1989, 175 Skali 17 lm) 

Osnovna šola Mladika 
(1929-1989 24 Skali 2,3 tm) 
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Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1997 

Marjeta ADAMIČ 

Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 
1991, 1. del. Izbor zakonov in predpisov, Arliiv 
Republike Slovenije, Ljubljana 1997, (.soaviorica) 

Nemško zased heno ozemlje L j u hljan.sk a pokrajina v 
Operacijski coni "Jadransko Primorje" (1941- 
1945). str. 149-152 

Italijansko zasedbeno območje Ljubljanska pokrajina 
(1941-194?), sir. 153-160 

Jugoslavija - Slovenija (1941-1991), Predpisi organov 
in ustanov narodnoosvobodilnega gibanja, str. 
184-198 

Bojana A RISTO VNIK 

Šolska kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in 
vzgoje XXVili, Ljubljana 1995. št. 4, 295 str., 
Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino 
1. 44, Ljubljana 1996. št. 2-3, str. 106-108 

11. Jugosl a vi ja-S I o ve nij a (1941-1991, Pri roen i k za 
strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravo- 
sodnih organov od srede 18. stoletja tlo leta 1991. 
1. del. Izbor zakonov in predpisov. Arhiv Re- 
publike Slovenije, Ljubljana 1997. str. 183-224. 
(soaviorica) 

Bojan Himmelreich. Gradivo okupatorjevih civilnih 
organov 1941-1945 v fondih Zgodovinskega arhi- 
va v Celju, zbirni inventar, Zgodovinski arhiv 
Celje. Inventarji 6, Celje 1996. Arhivi XX. Ljub- 
ljana 1997. št. 1-2, str. sir. 274 

Žarko BIZJAK 

Sod sivo 1954 do 1997. Zbornik Primorske - 50 let. 
Primorske novice. Koper 1997, str. 40-41 (so- 
avtor) 

Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 
1991. 1. del. Izbor zakonov in predpisov, Arhiv 
Republike Slovenije, Ljubljana 1997, (soavior) 

Zdenko BONI N 

Rassegna degli Archivi di sialo 52, 1992 in 53, 1993, 
Arhivi XIX. Ljubljana 1996. št. 1-2. str. 193-197 

Rassegna degli Archivi ili stato, letnik LIV. LV. Rim 
1994, 1995, zv. 1-3, str. 291-297 

Nalaša BUDNA-KODKIČ 

Prva svetovna vojna iz župnijskih kronik. Leto 1917. 
Loški razgledi 44. Školja Loka 1997. str. 91-107 

Metku HU KOŠEK 

Jugoslavija-S loven ¡j u (1941-1991), Priročnik za 
strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravo- 
sodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991. 
1, del, Izbor zakonov in predpisov, Ljubljana 
1997, sir. 183-224, (soaviorica) 

Pravosodni organi. Vodnik po fondih in zbirkah Zgo- 
dovinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v 
Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja, Celje 1997. str. I7I-23Ò 

Odsevi preteklosti 1. Iz zgodovine Celja 1780-1848, 
Celje 1996, 292 str.. Šolska kronika, Zbornik za 
zgodovino Šolstva in vzgoje XXX, Ljubljana 1997. 
št. 6, str. 245-246 

Obnovitvene zadruge v letih 1945-1955 v dokumentih 
Zgodovinskega arhiva v Celju s poudarkom na 
Kozjanskem, Arhivi XX. Ljubljana 1997, št. 1-2, 
str. 192-201 

Jože CII'ERLK 

Die Slowenen und die europäische bildungs- 
gcschichlichc Entwicklung bis zum Jahre 1918. 
Pädagogische Grenzgänger in Europa (Bildungs- 
gechichtc und europäische Identität), Bd. 2, 
Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - 
Paris - Wien 1997, str. 33-67 

Šolske ustanove katoliške Cerkve in kapiteljska šola v 
Novem mestu. Dolenjski zbornik 1996 (500 let 
Kolegi at nega kapitlja v Novem mestu). Novo me- 
sto 1997, str. 151-157 

400-ohlctnica začetka jezuitskega šolstva v Ljubljani. 
Vestnik. Univerza v Ljubljani. 28/11, Ljubljana 
1997. str. 21-23 

HojanCVELFAK 

Naj pokaže Celje svojo nemško kov! (Odkritje spo- 
menika cesarju Jožefu II. leta 1882 v Celju). 
Kronika 45, Ljubljana 1997, št. 1-2, str. 78-82 

Krajevno kazalo. Vodnik po fond i b in zhirkah Zgo- 
dovinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v 
Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja, Celje 1997, str. 327-349 
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Tatjana »EKLKVA 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo /50 
let/ 1946 - 1996, Ljubljana 1996, 215 str., Kronika 
45, Ljubljana 1997. št. 1-2. str. 164-165 

50 let Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 
1996, 433 str., Zbornik povzetkov člankov z med- 
narodne konference posvečene petdesetletnici 
Ekonomske fakultete, Ljubljana 1996, 642 str.. 
Kronika 45, Ljubljana 1997, št. 1-2, str. 165-167 

France »OLINAR 

Oglejski patriarha!. Naša luč, 1/1997, sir. 8 
Salzburška nadškofija. Naša luč, 2/1997. str. 8 
Škofje za Slovenee pri Gospe Sveti, Naša luč, 3/1997. 

str. 8 
Tržaška škofija. Naša luč, 5/1997, str. 8 
Koprska škofija. Naša luč, 6/1997, str. 8 
Krška škofija, Naša luč, 7/1997, str. 8 
Sekovska škofija, Naša luč, 8/1997. str. 8 
Lavanlinsko-mariborska škofija. Naša luč, 9/1997, str. 

8 
Ljubljanska nadškofija. Naša luč, 10/1997, str. 8 
Pcrgamcntnc listine, bogastvo ali breme nacionalne 

kulturne dediščine, Konzerviranje knjiga in papirja 
(Zbornik predavanj mednarodnega simpozija o 
konzerviranju knjiga in papirja, Ljubljana, od 3. do 
5. julija 1996, Ljubljana 1997, str. 33-42 

Krška škofija in koroški Slovenci, Einspiclcrjev sim- 
pozij v Rimu (Simpozij v Rimu 14), Celje 1997, 
str. 7-16 

La Chiesa cattolica in Slovenia 1918-1945. Cerkev in 
družba na Goriškem in njun odnos do vojne in 
osvobodilnih gibanj (Zbornik predavanj medna- 
rodnega simpozija od 26. do 28. septembra 1996), 
Gorizia 1997, str. 53-62. str. 63-72 

Slovenska cerkvena pokrajina, Enciklopedija Slove- 
nije 11, Ljubljana 1997,' str. 401 

Sekularizacija cerkvene posesti. Enciklopedija Slove- 
nije 11, Ljubljana 1997, str. 35-36 

Scdej Frančišek Borgia, Enciklopedija Slovenije II, 
Ljubljana 1997, str. 27 

Sccbacb Peter, Enciklopedija Slovenije 11, Ljubljana 
1997. str. 31 

Anton Martin Slomšek, Enciklopedija Slovenije 11. 
Ljubljana 1997. str. 149-151, (soavtor Marijan 
Turnšek) 

Kapitelj v zgodovini Cerkve na Slovenskem, Dolenj- 
ski zbornik 1996 (500 let Kolegiatncga kapi lija v 
Novem mestu), Novo mesto 1997. str. 9-18 

Slovenska cerkvena pokrajina. Družina. 15/1997, str. 
7(13. april 1997), angleški tekst v Slovenia Qtia- 
Icrly 

Slovenci v moskovskih arhivih. Večer, Sobotna pri- 
loga, 17. maja 1997, str. 36, (intervju) 

Evidentiranje v Moskvi od 13. do 25. aprila 1997, 
Obvestila ARS. 13/2, Ljubljana 1997. str. 27-28, 
(poročilo) 

L'organizzazione ecclesiastica medievale nel territorio 
della Slovenia odierna. Contributi alla storia socio- 

religiosa. Omaggio di dieci  studiosi europei  a 
Gabriele de Rosa, Vicenza 1997, str. 25-41 

Jože Mlinaric, Marcnberški dominikanski samostan 
1251-1782, Celje 1997. str. 361, (spremna beseda) 

France Baraga, Kapiteljski arbiv Novo mesto. Regesti 
listin in popis gradiva (AES 17), Ljubljana 1995, 
Zgodovinski časopis 51, Ljubljana 1997, str. 138- 
139 

Župnija  Ljubijana-Črnuče,  Črnuče   100 let  (1897 
1997), Ob 100-letnici posvetitve župnijske cerkve 
na Črnučah. Prispevek k zgodovini kraja, Ljub- 
ljana 1997. str. 44-53 

La cul tura contro riformistica nell'Austria interna, I 
gesuiti a Graz e Lubiana. Controriforma e monar- 
chia assoluta nelle Province Austriache (Fonti e 
studi di storia sociale e religiosa 12), Gorizia 1997, 
str. 99-107 

La i bach. Ixxikon für Theologie und Kirche, Band 6. 
Freiburg 1997, sir. 589 

Koper, Lexikon für Theologie und Kirche, Band 6, 
Freiburg 1997, str. 356 

Maribor-Lavant, Lexikon für Theologie und Kirche, 
Band 6, Freiburg 1997, str. 1364-1365 

Nalalïja •]•/•• 

Open Society Archives, Seminar v • udi m pesi i. 30. 
junij - 11. julij 1997, Arhivi XX, Ljubljana 1997, 
št. 1-2 

Seminar o pravnih vprašanjih pri arhivskem delu. 
Arhiv Republike Slovenije, 25. marce 1997, Ar- 
hivi XX, Ljubljana 1997. št. 1-2 

Politika šolstva in problemi slovenske prosvele v 
obdobju 1918-1921, Šolska kronika. Zbornik za 
zgodovino šolstva in vzgoje XXX, Ljubljana 1997, 
št. 6 

Mclka (iOMBAČ 

Zgodovinski časopis 3, Delo I. 37, Ljubljana 26. I. 
1995, št. 21, sir. 12 

Zgodovinski časopis 4, Delo 1. 37, Ljubljana 2. 3. 
1995, št. 50. str. 12 

Zgodovinski časopis I, Delo 1. 38, Ljubljana 20. 4. 
1995. št. 91,.str. 12 

Baza za repatriacijo Radovljica, Kronika, časopis za 
slovensko krajevno zgodovino 1. 42, Ljubljana 
1995, št. 3..str.'77-81 

Računalniška obdelava podatkov o repatriiranih voj- 
nih ujetnikih, Arhivi XVII, Ljubljana 1994, št. 1-2. 
str. 96-99 

PNOO za Slovensko Primorje in Trst, Jadranski ko- 
ledar 1995, Trst 1995, str. 169-172 

Mednarodni simpozij oh 50-letnici konca II. svetovne 
vojne in zmage nad naeifašizmom, Primorska in 
Trst od Rapatili do Londonskega memoranduma 
(1920-1954), Koper, 26. maja 1995. Zgodovinski 
časopis l. 49, Ljubljana 1995, št. 3. str. 481-482 

XVI. arhivsko zborovanje Ptuj 95, Slovenski arhivi in 
javnost, 27. -29. septembra 1995, Zgodovinski 
časopis l. 49, Ljubljana 1995, št. 3, str. 482-484 
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Autonomia e Uceen tramenio della politica jugoslava 
alla l'ine del secondo confi i tlo mondiale. Un caso 
specifico: il Comitato regionale di liberazione 
nazionale per il Litorale sloveno • Trieste. Annales 
1.8. Koper 1996. str. 87-110 

XVII. posvetovanje Arhivskega društva Slovenije. 
Koper, 23. • 25. oktober 1996, Zgodovinski časo- 
pis l. 50, Ljubljana 1996. št. 3. str. 449-450 

Trance Perovšek. Moja resnica. Spominski utrinki iz 
delovanja po letit 1945 na Primorskem in v 
Ljubljani. Annales I. 8. Koper 1996. str. 386-387 

Kcpatnacija. Enciklopedija Slovenije. 10. zvezek, 
Ljubljana 1996, str. 174-175 

Ivica Znidaršič, Nekaj o vojni škodi in pravicah. 
Arhivi XIX. Ljubljana 1996. št. 1-2. str. 187 

Zgodovinski časopis 4. Delo I. 38. Ljubljana II. 4. 
1996. št. 84. str. 16 

Zgodovinski časopis 1, Delo I. 38. Ljubljana 26. 9. 
1996. št. 223. str. 17 

Zgodovinski časopis 2, Delo 1. 38. Ljubljana 28. II. 
1996. št. 275. str. 16 

Ananiarija Vidovič Miklavčič, Kronika, časopis za 
slovensko krajevno zgodovino 1. 44.  Ljubljana 
1996. št. 2-3. str. 94-95 

Znanstvene institucije in njihov delež pri mirovnih 
pogajanjih. Glasnik. Pariška mirovna pogodba. 
Katalog k razstavi in program mednarodne kon- 
ference. Znanstveno raziskovalno središče RS Ko- 
per, Koper 1997. št. 3. str. 29-38 

Zapuščina akademika prof. dr. Prana Zwittra. Glasnik. 
Pariška mirovna pogodba. Katalog k razstavi in 
program mednarodne konference. Znanstveno ra- 
ziskovalno središče RS Koper, Koper 1997. št. 3, 
str. 43-45 

Glasnik, Pariška mirovna pogodba. Katalog k razstavi 
in program mednarodne konference, Znanstveno 
raziskovalno središče RS Koper, Koper 1997. št. 3, 
str. 48-64. (soavtorica Vlasta Bel tra ni) 

Slovensko Primorje. Seznam predpisov. Pokrajinski 
narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje 
in Trst. Jugoslovanska vojaška uprava (cona B), 
Izbor zakonov in predpisov. Priročnik za stro- 
kovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih 
organov od srede 18. stoletja do leta 1991. L del. 
Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana 1997, sir. 
225-231 

Slovensko Primorje 1944-1947. Zbornik Primorske - 
50 let. Primorske novice. Koper 1997. str. 30-34 

Upravnolcrilorialna ureditev in upravni organi. Kro- 
nologija 1947-1997. Zbornik Primorske - 50 let. 
Primorske novice, Koper 1997. str. 36-38 {soavlor 
Jure Gombač) 

Pomen in vloga Študijskega odseka pri Pokrajinskem 
narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko Pri- 
morje 1945-1946. Prispevki za novejšo zgodovino. 
Ferenčev zbornik XXXVII. Ljubljana 1997. Št. 2, 
str. 351-358 

Delegacija Julijske krajine v Parizu 1946. Primorske 
novice. 7. val. Koper 12. 9. 1997, št. 71, str. 26 

Zgodovinski časopis 3, Delo 1. 39. Ljubljana 9.  L 
1997. št. 6. sir. 16 

Akiikn KACICNIK-GAHKIC 

Nemški kataster za južni del Štajerske, Arhivi XX. 
Ljubljana 1997. št. J-2. str. 203-205 

Fond Edvard in Pcpca Kardelj. Arhivi XX, Ljubljana 
1997, št. 1-2. sir. 221-222 

Tečaj branja pisane gotice, 4. 20. marec 1997. Arhivi 
XX, Ljubljana 1997. str. 234-235 

Vladimir KOLOSA 

Xlll. mednarodni arhivski kongres. Peking, 2,- 7. 
september 1996; Arhivi XX. Ljubljana 1997, št. I- 
2. str. 236-240 

Mnlcvž KOŠIR 

Sabat v čarovniških procesih - evropski fenomen na 
Slovenskem od 16. do 18. stoletja. Historični 
seminar 11 (Glasovi), Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, Založba ZRC. 1997, str. 123-142 

Katastrski opera! in zemljiška knjiga s posebnim 
ozirom na genealoške raziskave. Drevesa 4, št. I, 
1997. str. 15-18 

Ob 20. letniku publikacije Arhivi. Arhivi 20. šl. 1-2, 
1997, str. 136 

Pela evropska arhivska konferenca. Barcelona 27.-30. 
maj 1997. Arhivi 20. št. 1-2. 1997. str. 241-242 

Brane KOZINA 

Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leía 
1991, I. del. Izbor zakonov in predpisov. Arhiv 
Republike Slovenije, Ljubljana 1997. str. 7-9, 183- 
187. 198-212, (soavtor) 

Republiški upravni organi v letih 1945-1963. Arhivi 
XX. Ljubljana 1997. št. 1-2. str. 103-120 

Sodstvo na Primorskem 1947-1997. Zborntk Pri- 
morske - 50 let. Primorske novice, Koper 1997, 
sir. 40-4 L (soavlor) 

Kuiloir KOŽr.L.I 

Pregled razvoja arhivske dejavnosti na Celjskem, 
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega 
arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v Celju, Publi- 
kacija Zgodovinskega arhiva v Celju, druga do- 
polnjena izdaja. Celje 1997, str. 7-10 

Uvodna beseda. Vodnik po fondih in zbirkah Zgo- 
dovinskega arhiva v Celju. Zgodovinski arhiv v 
Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja. Celje 1997. str. 5 

Štirideset let Zgodovinskega arhiva v Celju, 17. 
zborovanje Arhivskega društva Slovenije. Celje, 8. 
- 10. oktober 1997, Skrite dragocenosti v arhivskih 
zbirkah in fondih, zakon o arhivskem gradivu in o 
arhivih, zborntk referatov, Celje 1997, sir. 6 
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Duša KKNEL-UMKK 

Habsburška monarhija - avstrijski del. Priročnik /a 
strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosod- 
nih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, 1. 
del. Izbor zakonov in predpisov. Arhiv Republike 
Slovenije. Ljubljana 1997, str. 11-62. (soavtorica) 

Etnologija in organiziranost varstva kulturne in na- 
ravne dediščine v Republiki Sloveniji, Glasnik 
SED 37 / 1997, št. 1/2, str. 8-10 

Slovcnei ob Jadranu, Primorska srečanja 21, Nova 
Gorica 1997. št. 189. str. 2-4 

Vprašanje slovenske nacionalne identitete v Istri, No- 
va revija 16, Ljubljana 1997, št. 187/188, str. 210- 
223 

Aleksander LAVRIiNČIĆ 

Ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami (O Dan- 
tejevem bivanju v Tolminu), Antbropos 29, Ljub- 
ljana 1997, št.'1-3, str. 120-121 

Orali so ledino na univerzi (O prvih tolminskih štu- 
dentih na Univerzi v Ljubljani), Tolminski zbornik 
1997, Tolmin 1997, str. 209-214 

Slovenski vojak Matija Skočir leta 1918, Nova revija 
XVI, Ljubljana 1997. št. 187-188. str. 174-182 

Povc/ava Roslobarjcvcga odhoda iz Ljubljane (1918) 
z njegovim pogledom na narodno vprašanje, Etika 
in morala v sodobni družbi, Ljubljana 1997, str. 
357-360 

Dragan MATIC 

Deželno gledališče v Ljubljani - žrtev političnih spo- 
padov med Slovenci, O ne vzvišenem gledališču, 
KUD Prance Prešeren, Center za teatrologijo in 
filmologico AGRIT. Ljubljana 1997 

Utrinki iz starejše zgodovine mestnega predela med 
Ljubljanico. Ciril-Mclodovim trgom, Stritarjevo in 
Kopitarjevo ulico. Živilski trg in Plečnikove 
tržnice z okolico v zgodovini. Arhitekturni in zgo- 
dovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Meto- 
dovi m trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico 1er 
arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 
Ljubljana 1997, str. 37-55, (razstavni katalog) 

Zgodnji rodoslovni viri. Drevesa, Bilten slovenskega 
rodoslovnega društva, letnik 4,1997, št. 4 

Milko Ml KOLA 

Organi družbenopolitičnih skupnosti. Vodnik po fon- 
dih in zhirkab Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgo- 
dovinski arbiv v Celju, Puhlikacija Zgodovinskega 
arbiva v Celju, druga dopolnjena izdaja, Celje 
1997, str. 83-170 

Gospodarstvo, Vodnik po l'ondi h in zbirkah Zgodo- 
vinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v 
Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja. Celje 1997, str. 231-264 

Notranji sovražniki v dokumentih okrajnih partijskih 
komitejev z območja Zgodovinskega arhiva v Ce- 
lju. Celje 1997, 61 "sir., (Mali tiski 3. Zgodovinski 
arhiv v Celju) 

Pavla MKU.IKNOV1Č 

Zbirka plakatov, letakov in drobnih tiskov v Arhivu 
Republike Slovenije, Zbornik 17. zborovanja 
ADS, Celje 1997, str. 44-45 

Metka NUSDORFUR-VUKSANOV1Ć 

Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici, raz- 
stava in katalog Pokrajinskega arhiva v Novi 
Gorici. Nova Gorica 1996, Arbivi XX, Ljubljana 
1997. št. 1-2, str. 304-305 (poročilo) 

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici. Nova Gorica 1997, 264 str., (so- 
avtorica) 

Marija OliLAK-ČARNI 

Štirideset let Arhivskega društva Slovenije, Arhivsko 
društvo Slovenije - 40 let, Ljubljana 1995, str, 8-85 

Ob dvajsetletnici Osimskih sporazumov. Obvestila 
X1/4, Ljubljana 1995, str. 10-11 

Bogo Grafenauer (1916-1995), Arhivi XVIII, Ljub- 
ljana 1995, št. 1-2. str. 190-191 

Bogo Grafenauer in izvajanje arhivskega sporazuma z 
Avstrijo, Grafenaiierjcv zbornik, Ljubljana 1996, 
str. 143-150 

Resti tuci ja. Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek, Ljub- 
ljana 1996, str. 180-1 « I 

Arhivsko gradivo narodnex»svobodiIncga boja 1941- 
1945 in njegova strokovna ohdclava. Prispevki za 
novejšo zgodovino XXXVII - 1997, Ljubljana 
1997. str. 283-289 

O sukcesiji arhivov nekdanje S RiJ. Nadaljevanje 
pogajanj po Day tonu. Obvestila XI1/2. Ljubljana 
1997. str. 20-22 

Kartoteka vojnih ujetnikov iz druge svetovne vojne v 
Ruskem državnem vojnem arhivu v Moskvi, Oh- 
vestila XIII/2, Ljubljana 1997, str. 29-30, (soavtor 
Boris Mlakar) 

Aleksandra PAVŠIČ-M1LOST 

Pedagoška dejavnost arbiva (izkušnje in problemi 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici), Arhivi XX, 
Ljubljana 1997, št. 1-2. str. 162-163 

Petindvajset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 
(1972-1997), Arhivi XX, Ljubljana 1997, št. 1-2, 
sir. 230-232 

Razvoj industrije severnoprimorske regije. Krono- 
logija, Zbornik Primorske - 50 let. Koper 1997, str. 
94-103 

Vodnik po fonili h in zbirkab Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici, Nova Gorica 1997, 264 sir., (so- 
avtorica) 
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•»rilara l'ESA K-MIKIiC 

Razvoj čevljamc Rat i lovec v Železnikih, Loški raz- 
gledi 44,' Školja Loka 1997, sir. 196-206 

Janezi»! •• 

Razvoj šolstva (Vlasla Bcltram in sodelavci). Zbornik 
Primorske - 50 Ici, Primorske novice. Koper 1997, 
sir. 202-207 

Alberto PUCKK 

Carpaccijcva slika Marije Brezmadežne s svetniki. 
Portorožan. januar 1997, Si. I, str. 8 

Valentinovo - o li fias presneti!. Primorske novice. 14. 
2. 1997, St. 13. str. 22 

Pasquale Bescnghi degli Ughi. Primorske novice, 4. 4. 
1997. št. 27. str. 24 

Varna boš zemlja piranska. Slovenske počitnice, april 
1997. str. 42 

Izkaznica in duša mesta (Piranski arhiv bo letos pra- 
znoval 120-lctnico). Glas, 22.5. 1997. št. 1. sir. 4 

Morsko čudo v piranskem zaliv». Glas, 22. 5. 1997, 
Si. 1, sir. 4 

Drugi cxlempore v Padni, dobrodošli I. junija. Glas, 
29.5. 1997, Št. 2. sir. 10 

Oljka, popolno drevo, olj arsivo i ina tisočletno tra- 
dicijo. Glas, 12. 6. 1997. št. 4, sir. 11 

V hotelih vojska. Po 2. svciovni vojni je bilo stanje v 
lini ¡muí dokaj žalostno. Primorske novice. 11.7. 
1997, št. 54, str. 24 

Portoroški ognjemeti, Avditorijev)h 25 lei (zbornik). 
Portorož 1997, str. •-• 

Prepoved za veloci ped i sle. Glas. 31. 7. 1997, šl, II. 
str. 5 

Vsakdo je rojen pod svojo z.vczdo (O vražcvernosli v 
Istri nekoč), Glas. 31.' 7. 1997. št. 11. str. 8 

Ples od boga Teze j a (nekdanji običaji v I sir j). Glas, 
31.7. 1997, si. il, sir. 9 

Soli bogata žetev. Glas, 21.8. 1997, št. 14/15, str. 5 
Padna - Cerkev sv. Blaža, 130 let. Zloženka izdana ob 

130-lclnici cerkve sv. Blaža v Pacini, oktober 1997 
Po propadu Beneške republike lela 1797 so najprej 

zavladali Avstrijsci.Glas. 14. 11. 1997, Si. 25. sir. 9 
Nepogrešljivo oljčno olje. Glas, 14. II. 1997. šl. 25. 

sir. 22" 
Zanimivosli iz zgodovine vinske trte, Glas, 14. II. 

1997. št. 25, str. 23 
Februar... december se predstavi - sestavki za vsak 

mesec posebej, Porlorožan. št. 2-12 

Jurij KOSA 

Iz korenin rasento..., Mešani pevski zbor Stanko 
Premrl Podnanos - 20 Ici, Podnanos 1997, sir. 3-9 

Ivo JclerČič - Šestdeset lem i k. Primorska poje 97 - 
publikacija Združenja pevskih zborov Primorske 
in Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji, 
1997. sir. 8-9 

Prcmrlov zbornik. 1997. št. 1-3, str. 21-22. (poročilo) 
Neznane in zamolčane žrl ve vojnega in povojnega 

nasilja. Vipavski glas, marec 1997, šl. 40, sir. 26- 
27 

Slovenska duhovščina na Goriškem v dokumentih 
Komunistične partije v obdobju 1945-1965 (11 
clero sloveno del Goriziano nei documenti del 
Parlilo comunista 1945-1965, Chiesa • società nel 
Goriziano fra guerra e movi meni i di liberazione • 
Cerkev in družba na Goriškem 1er njihov odnos do 
vojne in osvobodilnih gibanj), Gorizia 1997, sir. 
327-348 

Vipavska arhivska dediščina v Pokrajinskem arhivu v 
Novi Gorici. Vipavski glas. oklober 1997, št. 42, 
str. 26-28 

Upravnol eri lori alna ureditev in upravni organi. Zbor- 
nik Primorske - 50 lei, Koper 1997. sir. 35-38 

Ob primorski petdesetletnici - arhivski paberki iz dveh 
zgornjevipavskih vasi. Vipavski glas. december 
1997.'št. 43. str. 22-23 

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici. Nova Gorica 1997, 264 sir., (soavtor) 

Sii šii SIC KŠK 

Blejsko območje v gradivu vojaških merjenj 18. sto- 
letja in kalaslrskih izmer 19. stoletja. Arhivi XX. 
Ljubljana 1997, št. 1-2. str. 187-19l" 

IZ va Kocuvan. Egipčanska knjiga živih. Modrijan. 
Ljubljana 1997. Arhivi XX. Ljubljana 1997, šl". 1- 
2, sir. 287, (ocene in poročila) 

Handwerkliche und fachliche Ausbildung für Er- 
wachsene nach dem Jahr 1918, Zgodovina izo- 
braževanja odraslih v srednjeevropskih državah - 
Obdobje med obema vojnama. Zbirka zgodovina 
izobraževanja odraslih, 3. zvezek, Kranj 1997 

IzobraŽevanje odraslih. Obrtno šolstvo od Marije 
Terezije do 1848, Zgodovina izobraževanja odras- 
lih v srednjeevropskih državah. Obdobje razsvet- 
ljenstva. Zbirka zgodovina izobraževanja odraslih, 
2. zvezek, Kranj 1997, str. 149-157 

Izobraževanje odraslih v obdobju po drugi svciovni 
vojni, Prispevki k zgodovini izobraževanja od- 
raslih (1945-1990). I. del. Zbirka zgodovina izo- 
braževanja odraslih, 4. zvezek. Kranj 1997, sir. 63- 
102, (poročilo o raziskavi) 

Zorku SKRABL 

Arhivska zapuščina Marjana Kozinc (1907-1966). 
Rast, lelnik VIII, Novo meslo 1997, št. 3-4 (49- 
50), sir. 190-194 

GoriizdSTAKIllA 

Mesarski ocvirki i/, prejšnjih dni, Kranjčan, glasilo 
krajevne skupnosti Kranj Center, Icio X, februar 
1997, šl. I 
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JožeSUHADOENIK 

Fotografija - arhivsko gradivo (Zbornik referatov). - 
17. arhivsko zborovanje Celje "97 - Skrile dra- 
gocenosti v arhivskih zbirkah in fondih. Zakon • 
arhivskem gradivu in arhivih, Celje 1997. sir. 22- 
27 

Strokovno posvetovanje Hrvaškega arhivisličnega 
društva, Dubrovnik, 2.-5. oktober 1996, Arhivi 
XX, Ljubljana 1997, št. 1-2, str. 227, (poročilo) 

Živilski trg in Plečnikove tržnice /. okolico v 
zgodovini. Arhitekturni in zgodovinski oris 
predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, 
Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gra- 
divo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 
1997, str. 7-27, (razstavni katalog) 

Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgo- 
dovini. Arhitekturni in zgodovinski oris predela 
med Ljuhlj ¡urico. Ci ril-Metodovim trgom. Stritar- 
jevo in Kopitarjevo ulico 1er arhivsko gradivo 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Obvestila ARS 
XIII. Ljubljana 1997, št. 3. str. 28-29. (poročilo) 

Judita ŠEGA 

Trgovci s čipkami pred prvo svetovno vojno in po 
njej, Loški razgledi 43. S ko tja Loka 1996. str. 74- 
82 

Tatjana ŠENK 

Fotografije in plakati v upravnih fondih. Zbornik re- 
feratov 17. zborovanja ADS. Celje 1997. str. 42 

Dom Ivana Cankarja. 1882-1997. Zbornik ob 115 
letnici Marijanišča in 50 letnici Dijaškega doma 
Ivana Cankarja. Ljubljana 1997, Šolska kronika. 
Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje XXX, 
Ljubljana 1997. št. 6. str, 263-265, (oeena) 

Upravni organi na lokalnem nivoju 1945-1995, Arhivi 
XX. Ljubljana 1997. št. i-2. str. 121-127 

France ŠTUKE 

Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z 
upravnimi funkcijami. Loški razgledi 43, Škofja 
Loka 1996. str. 26-49 

Apotekar, strupi in druge nevarnosti. Loški razgledi 
43, Škofja Loka 1996, str. 281-287 

Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z 
upravnimi funkcijami, Drevesa, Bilten sloven- 
skega rodos lovnega društva, letnik 4, maj 1997, št. 
I, str. 4-15 

Branko ŠUŠTAR 

Ein spie lerjev Šolski pri ¡atei kot pedagoški list, Ein- 
spiclcrjcv simpozij v Rimu, Celje 1997, str. 113- 
120 

Župan Ivan Hribar in šolstvo. Homo sum..., Ivan Hri- 
bar in njegova  Ljubljana. Zbornik ob razstavi 

Mestnega muzeja Ljubljana, Ljubljana 1997, str. 
43-66 

Spodnja Šiška od sv. Jerneja do sv. Frančiška, S poti 
od vaške soseske do ljubljanske župnije. Cerkev 
sv. Frančiška v Šiški - Plečnikova cerkev - 70 let, 
Ljubljana 1997, str. 10-21 

Odstiranje drobcev spomina na katoliško društveno 
delovanje v Spodnji Šiški v prvi polovici 20. 
stoletja. Cerkev sv. Frančiška v Šiški - Plečnikova 
cerkev 70 let. Ljubljana 1997. str. 22-37 

Spomini na šolo - šolski dnevi in kar me spominja 
nanje. Sledi spominov na šolo. Arhivske zapuščine 
učiteljev, Motiv šole v slovenskih celovečernih 
filmih, Nekaj literature. Iz spominov na šolo - 
odlomki iz literature. Spomini na Šolo. Šolski 
dnevi in kar me spominja nanje. Slovenski šolski 
muzej. Razstavni katalog 61, Ljubljana 1997, str. 
7-10,11,23,25-26.27,29 

An Exhibition al the Slovene School Museum in Ljub- 
ljana, Memories of School, Slovenija. Qualerly 
Magazine. Ljubljana. XI. Summer 2/1997. str. 43- 
44 

Bogdan Kolar, Delo Družbe sv. Frančiška Šaleškega 
na Slovenskem do leta 1945 s posebnim pou- 
darkom na vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
Ljubljana 1995, Šolska kronika. Zbornik za zgo- 
dovino šolstva in vzgoje XXX, Ljubljana 1997, Si. 
6, str. 257-259, (ocena) 

Ervin Dolenc, Kulturni boj: slovenska kulturna po- 
litika  y   Kraljevini  SHS   1918-1929,   Ljubljana 
1996, Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šol- 
stva in vzgoje XXX, Ljubljana 1997, št. 6, sir. 
265-266, (oeena) 

Janez Pastar, Kronika d-razreda Prve gimnazije v 
Mariboru 1963-1967, Maribor 1997, Šolska kro- 
nika. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje 
XXX, Ljubljana 1997. št. 6. str. 277-278. (ocena) 

Andrej Vovko, Nasmejana zgodovina, Popotovanje 
skozi čas v 189 nasmehih, Ljubljana 1996, Šolska 
kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje 
XXX, Ljubljana 1997. šl, 6. sir, 279-280. (ocena) 

W. Pilla, E. Grube, J. Jug (Hrsg.). ErwachsenhiIdling 
in der Aufklärung, Wien 1996, Šolska kronika. 
Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje XXX, 
Ljubljana 1997, Šl, 6. str. 280-282, (oeena) 

Zapisi z obeh sirani kaledra, mariborski gimnazijci 
sredi šestdesetih let. Delo, Književni li si i, 4, ¡2, 
1997, str. 50, (oeena) 

Milica TREBŠE-ŠTOEEA 

Iz ropotarnice: Razvoj turizma v koprskem okraju (iz 
arhivskega gradiva PA K), Primorska srečanja, No- 
va Gorica 1997, št, 190, str. 118-124 

Glas izseljencev. Soočanje mita in realnosti ob 
prihodu izseljencev v novo okolje - The Con- 
frontai ion Between Myth and Reality on the 
Arrival of lhe Emigrants lo a New Land. IS1 ZRC 
SAZU. Ljubljana 1996, Primorska srečanja. Nova 
Gorica 1997. šl. 191, str. 258-259. (poročilo) 
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Kanadski Slovenci in arhivska kulturna dediščina. 
Rodna gruda. Slovenska izseljenska matica (SIM), 
letnik XLIV, Ljubljana 1997, Št. 3, str. 33-36 

Kalilo jih je življenje... Zgodba Lucije Panik var iz 
Hamiltona, Oni., Kanada, Rodna gruda. SI M. 
letnik XL1V. Ljubljana 1997, št. 5. str. 34-35 

Večeri spominov v Kanadi, Rodna gruda, SI M, letnik 
XLIV, Ljubljana 1997. št. 7, str. 2-3 

Odlikovanje za policistko Bcrnie, Rodna gruda, SIM. 
letnik XL1V, Ljubljana 1997. št. 8/9, str. 40 

Kaj je arhivsko gradivo in kam z njim (razmišljanje 
ob prispevku dr. Jožeta Velikonje), Rodna gruda, 
SIM. letnik XL1V, Ljubljana 1997. št. 10. str. 35 

Slovenska katoliška družba sv. Jožefa v H am ilion u, 
Ont., Kanada 1937-1997, Slovenski izseljenski 
koledar 1998, SIM. Ljubljana 1997, sir. 220-231 

Kanadski Slovenci in arhivska kulturna dediščina. 
Ameriška domovina - American home. Cleveland, 
17. julija 1997, str. 15-16 in 24. julija 1997. str. 
14-15 

Kaj je arhivsko gradivo in kani z njim (razmišljanje 
ob prispevku dr. Jožeta Velikonje), Ameriška 
domovina - American home, Cleveland, 4. sep- 
tember 1997, str. 13-14 

Dopolnitev arhivskih knjižnic, Arhiv Republike Slo- 
venije, Obvestila XII1/I, Ljubljana 1997. str. 6-7 

Jubilejno zborovanje Društva arili visto v Velike Bri- 
tanije 1997, Arhiv Republike Slovenije, Ohvcstila 
X11Ì/3, Ljubljana 1997, str. 9-10 

Izdajateljstvo in tiskarstvo. Zbornik Primorske - 50 
let. Primorske novice, Koper 1997, str. 221-223 

Turizem in igral ni št vo. Zbornik Primorske - 50 let. 
Primorske novice. Koper 1997. str. 126-132 

Loj/. TltŠAN 

Pi lin ski zapisi med drugo svetovno vojno s pou- 
darkom na partizanskem filmu. Pričevanja, Ljub- 
ljana 1997. str. 83-88 

35. kongres •1•• v Carlageni, 19. - 26. april 1997. 
Arhivi XX, Ljubljana 1997, št. 1-2. str. 247-248 

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana o ožjem 
mestnem središču. Arhivi XX, Ljubljana 1997, šl. 
1-2, str. 304 

Plakati in letaki, Zbornik 17. zborovanja Arhivskega 
društva Slovenije, Celje, 8. - 10. oktober 1997. 
Skrite dragocen osi i v arhivskih zbirkah in fondih. 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, Celje 1997, 
sir. 32-35 

srečanja šl. 191/97. str. 260-261 (poročilo) 
Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti. Šolska 

kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje 
XXX, Ljubljana 1997, št. 6. str. 231-233, (po- 
ročilo) 

Zgodovina naše šole 1858-1996, Sola v Zalošcah 
1907-1978. Šolska kronika. Zhornik za zgodovino 
šolstva in vzgoje XXX. Ljubljana 1997, šl. 6, str. 
254-255. (poročilo) 

Pričevanja, prvo povojno desetletje slovenske osnovne 
šole v Istri, Šolska kronika. Zbornik za zgodovino 
šolstva in vzgoje XXX. Ljubljana 1997, št. 6, str. 
267-268. (poročilo) 

Kdo smo in kaj delamo. Nova Gorica 1997 (zgibanka 
ob 25 letnici Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici) 

Vodnik po fondih in zhirkab Pokrajinskega arbiva v 
Novi Gorici. Nova Gorica 1997. 264 sir, (so- 
avtoriea) 

Ivanka UKŠ1Č 

Bogata zapuščina Antona Rutarja, Primorska srečanja 
1. 21, 1997, št. 191. sir. 222-223 

Ob 40-letnjci postavitve spominske plošče na rojstni 
hiši Karla Slreklja v Gorjanskcm, Kraški koledar 
za leto 1997. str. 55-62 

Pavel Plcsničar. Ajdovščina: pogled v njeno pre- 
teklost: komentirana objava zgodovine Ajdovščine 
in Sturij, priprava za objavo in seslava spremnih 
besedil. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Nova 
Gorica 1997 

Praznovanje 750-lclnice ob prvi omembi župnije Ko- 
men. Koledar Goriške Mohorjeve družbe za lelo 
1998, Gorica 1997, str. 63-65 

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v 
Novi Gorici. Nova Gorica 1997, 264 str., (so- 
avtoriea) 

Ulijana VIDRIH-LAVRliNČIČ 

Kraljevina Italija (1918-1943), Slovensko Primorje 
(1944-1947), Zavezniška vojaška uprava (cona A). 
Priročnik za slrokovno obdelavo arhivskega 
gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja 
do leta 1991, 1. del. Izbor zakonov in predpisov, 
Ljubljana 1997 

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arbiva v 
Novi Gorici. Nova Gorica 1997, 264 str., (so- 
avtorica) 

Vlnsla TUL 

Šolska kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in 
vzgoje XXVIII, Ljubljana 1995. št. 4, Annales, 
Anali za istrske in mediteranske študije 1. 8, Koper 
1996, str. 405-407, (poročilo) 

Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka, zvezek 38/1996, 
Arhivi XX, Ljubljana 1997, št. 1-2, str. 288-289. 
(poročilo) 

Petdesetletnica  Glasbene  Šole  Postojna,  Primorska 

Jcdcrt VODOPIVKC 

Hramba in zaščita pergamentnih listin v Arhivu 
Republike Slovenije, Zbornik referatov 17. zbo- 
rovanja ADS, Celje 1997, str. 14-17 

Vpliv kakovosti papirja na zaščito in konservacijo 
gradiva na papirju, Zbornik predavanj 24. med- 
narodnega letnega simpozija D1TP, Bled 19. - 21. 
novembra 1997. str. 134-141, (soavloriea Meta 
Černič-Lctnar) 
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Konscrviranjc knjig in papirja / Book and Paper 
conservation. Zbornik referatov / proceedings. Ar- 
hiv Republike Slovenije, Ljubljana 1997, 368 str., 
(soavtorica Nataša Golob) 

Writing and Image, Exhibition Catalogue. Archives of 
the Republik of Slovenia, Ljubljana 1997, 85 sir., 
(soavtorica Nataša Golob) 

Maruša ZAGRADNIK 

Migracijski tokovi so se obrnili, Primorske novice, 17. 
10. 1997, št. 81, priloga 7. val, str. 23 

Optiranjc za italijansko državljanstvo s priključenega 
ozemlja, revija Kras, oktober 1997, str. 6-7 

Optiranjc in izseljevanje. Zbornik Primorske - 50 let. 
Primorske novice, Koper 1997, str. 60-62 

Ivanka ZAJC-CIZELJ 

Izobraževanje odraslih v okviru celjskih društev do 
leta 1918, Kronika 45, Ljubljana 1997. št. 1-2, str. 
57-70 

Izobraževanje, Vodnik po fondih in zbirkah Zgodo- 
vinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v 
Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja, Celje 1997, str. 265-286 

Kultura. Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega 
arhiva v Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva 
v Celju, druga dopolnjena izdaja, Celje 1997, str. 
287 

Zdravstvo in socialno varstvo, Vodnik po fondih in 
zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgo- 
dovinski arhiv v Celju, Publikacija Zgodovinskega 
arhiva v Celju, druga dopolnjena izdaja, Celje 
1997, str. 289-295 

Družbenopolitične organizacije, Vodnik po fondih in 
zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgodo- 
vinski arhiv v Celju, Publikacija Zgodovinskega 
arhiva v Celju, druga dopolnjena izdaja, Celje 
1997, str. 297-306 

Politične stranke. Vodnik po fondu Zgodovinskega 
arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v Celju, Publi- 
kacija Zgodovinskega arhiva v Celju, druga 
dopolnjena izdaja, Celje 1997, str. 307 

Društva in družbene organizacije. Vodnik po fondih 
in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgo- 
dovinski arhiv v Celju. Publikacija Zgodovinskega 
arhiva v Celju, druga dopolnjena izdaja, Celje 
1997, str. 309-314 

Cerkvene ustanove, Vodnik po fondih in zbirkah 
Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv 
v Celju, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, 
druga dopolnjena izdaja, Celje 1997, str. 315-317 

Osebni in družinski fondi ter zbirke, Vodnik po 
fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, 
Zgodovinski arhiv v Celju, Publikacija Zgodovin- 
skega arhiva v Celju, druga dopolnjena izdaja, 
Celje 1997, str. 319-329 

Nov vodnik po fondih. Štirideset let organiziranega 
varstva arhivskega gradiva v Celju, Novi tednik 1. 
52, Celje. 9. X. 1997, št. 40, str. 19 

Kiparsko privlačna zgodovina, Novi tednik 1. 52, 
Celje, 13. XI. 1997, št. 45, str. 18 

"Šiha novo mašo poje", Šolske kazni konce 19. in v 
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XX. Ljubljana 1997, št. 1-2, str. 17-28 
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UDK 930.251.01 
061.2(100):930.25 

Jože Zontar, dr., redni profesor za arhivske vede. svetovalec vlade RS. Arhiv Republike 
Slovenije. SI-1000 Ljubljana. Zvezdarska 1 

Sto let provenicnëncga načela, petdeset let mednarodnega arhivskega sveta 

Arhivi XX1/1998,5t. 1-2. str. 

Ideja, da je potrebno arhivska izvorna telesa ohraniti kot celote, se je vse bo!j 
uveljavljala skozi 19. stoletje, dokler niso nizozemski arhivarji Samuel Muller. Johan A. 
Fcith in Robert Fruin provenienčno načelo leta 1898 v delu Handleiding voor orden en 
besehrijven van archiven tudi teoretično utemeljili. Pri nas je na to načelo kot temeljno 
vodilo arhivskega dela prvi opozoril Josip Mal, vendar pa seje po njem ravnal že Anton 
Aškerc v Mestnem arhivu ljubljanskem. 
Letos se spominjamo tudi dogodka, ko so pred petdesetimi leti v Parizu arhivski 
strokovnjaki iz osmih držav sklenili, da ustanovijo Mednarodni arhivski svet. Ta je 
doslej razvil močan organizacijski temelj, tako po regionalnem kot po poklicnem 
interesnem načelu. Mednarodni arhivski .svet je zasnoval številne projekte, publikacije 
ter obravnave problemov, tako na kongresih kot na mednarodnih konferencah. Obsežna 
dejavnost je potekalaludi v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami. 

UDK 353(497.4)" 1963/74" 

Brane Kozina, mag., svetovalec direktorja. Arhiv Republike Slovenije, 
SI-1000 Ljubljana. Zvezdarska 1 

Republiški upravni organi 1963-1974 

Arhivi XX1/1998. št. 1-2. str. 

Sprejetje ustave leta 1963 je pomenilo sintezo teoretičnih rešitev in doseženih praktičnih 
rezultatov v razvoju samoupravljanja od leta 1950 dalje. Za omenjeno obdobje lahko 
trdimo, daje bilo v spremembah na področju pristojnosti republiških upravnih organov 
še precej nestabilno, vendar veliko bolj umirjeno kot prvo povojno obdobje. Politika 
oziroma partija imata vsaj v prvem delu obravnavanega obdobja še vedno odločilen 
vpliv. 

UDK 930.251:342.7 

Natalija Gla/ar, arhivistka. Arhiv Republike Slovenije, SI-1000 Ljubljana. Zvezdarska 1 

Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu danes 

Arhivi XX1/1998. št. 1-2. .str. 

Članek opredeljuje pojem sfere javnosti ter mesto arhivov v širši družbeni stvarnosti. 
Funkcioniranje arhivov posega na področja javnega in zasebnega, ob čemer naj bi 
osnovne   usmeritve za  strokovne  odločitve  temeljile  na  "javnem  interesu".   Dva 
nasprotujoča koncepta, ki sta značilna za sodobne družbe, se kažeta tudi v poslovanju 
arhivov; na eni strani velja, da je "kriterij javnosti dostopnost", na drugi strani pa je 
zaščita zasebnosti ustavna pravica. Na primera dosjejev R.F.K. - uboja senatorja Roberta 
Kcnedvja leta 1968 • se kaže problematika še danes politično aktualnega arhivskega 
gradiva, ki je imelo povečan javni interes za njegovo dostopnost. Po drugi strani paje to 
arhisko gradivo predstavljalo nujnost nedostopnosti, zaradi zaščite posameznikov v 
pravosodnem postopku. Opisani primer prikazuje tudi organizacijske probleme arhivske 
ustanove, soočene s politično spornim in količinsko obsežnim arhivskim gradivom. 
Vzpostavljanje ravnotežja z širšo družbo ter zagotavljanje javnega interesa bi lahko 
arhivi izvajali pod geslom "Archives of the people, by the people, for the people". 

UD K 651:35 2•53 (436-89)" 18 " 

Saša Serše, mag., arhivsitka. Arhiv Republike Slovenije. SI-1000 Ljubljana, 
Zvezdarska 1 

Način odlaganja spisov pri upravnih organih in avtonomnih organih na deželnem 
in lokalnem nivoju v drugi polovici devetnajstega stoletja 

Arhivi XXI/1998. št. 1-2. str. 

Prispevek obravnava strokovno obdelavo arhivskega gradiva - način odlaganja spisov 
pri upravnih in avtonomnih organih na deželnem in lokalnem nivoju v drugi polovici 
devetnajstega stoletja. 
Za obravnavano obdobje je značilno prav odlaganje spisov po registratumem načrtu. Ti 
so predstavljali poseben klasifikacijski sistem, po katerem so bili spisi arhivirani po 
vsebinskih kriterijih. Klasifikacijski načrt oziroma registraturni načrt je obsegal različno 
število glavnih vsebinskih skupin, ki jih imenujemo registratume fascikle. V okviru 
posameznega registratumega fascikla pa so spise razvrščali še v podskupine, ki so 
predstavljale oziroma vsebovale zadeve enake vsebine. Torej so spise odlagali in 
arhivirali že v rcgistraluri po predpisanem načrtu, po vsebinskih kriterijih, vsebinske 
sklope so vodili v okviru enega leta, znotraj zadeve v okviru leta pa so spise odlagali po 
delovodniških številkah. Tak način je pri bil nekaterih upravnih in avtonomnih organih 
ustaljen že prej. a seje dokončno izoblikoval in uveljavil prav v obdobju po letu 1850. 



UDC 353(497.4)" 1963/74" 

Brane Kozina, M.A., Manager's Advisor, Archives of the Republic of Slovenia, 
S1 -1 000 Ljubljana, Z vczdarska 1 

The Administ rational Ageneies of the Republics from 1963 to 1974 

Arhivi XX1/1998. št. 1-2. str. 

The adoption of the 1963 Constitution represented the synthesis of theoretical solutions 
and practical results achieved in the development of self-management system from 1950 
onwards. The entire period is characterised by great instability in the jurisdictions of 
administrational agencies of the republics, although at the •••• time we can observe a 
much more stabile situation as in the first post-war period. At least in the first part of the 
period, the politics i.e. the Communist Party still exerted a profound influence on 
administration. 

UDC 930.251.01 
061.2¿100):930.25 
Jože Zontar, Ph.D., Full Professor of Archival Science, Counsellor to the Government of 
the Republic of Slovenia, Archives of the Republic of Slovenia, SI-1000 Ljubljana, 
Zvezdarska 1 

Hundred Years of Adhering the Provenance Principle, and the 50'h Anniversary of 
the International Archival Council 

Arhivi (Archives), Ljubljanu, XXI/1998, No. 1-2, pp. 

The idea to preserve the archival original files as a whole was more and more put into 
force during the 19th century. In 1898, Dutch archivists Samuel Muller, Johan A. Feith 
and Robert Fruin theoretically formulated the provenance principle in their work 
Hanleiding voor ordnen en beschriften van archiven. In Slovenia, the first to establish 
this principle as the basic rule of archival work was Josip Mal, although already Anton 
Aškerc followed the principle in his work in the Municipal Archives of Ljubljana. 
This year we also celebrate the event when fifty years ago the archivists met in Paris and 
decided to establish the International Archival Council. In the time of its existence the 
I AC has developed firm organisational foundations based on regional and professional 
principle.   The   international   Archival   Council   has   initiated   numerous   projects, 
publications and debates on different congresses and international conferences. Bustling 
activities of the I AC has also involved the co-operation of other non-go veminent 
organisations. 

UDC 651:352/353(436-89)" 18" 

Saša Serse. M.A., Archives of the Republic of Slovenia, SI-1000 Ljubljana, 
Zvezdarska 1 

The Methods of Filing by the Provincial and Local Administ rational and 
Autonomous Agencies in the Second Half of the 19tn Century 

Arhivi (Archives), Ljubljana. XXI/1998, No. 1-2. pp. 

The article deals with the professional record management - the methods of filing by the 
provincial and local administrational and autonomous agencies in the second half of the 
19th century. 
The period is characterised by record filing under a registration plan. They represented a 
particular classification system, where the files were registered by their contents. The 
classification system i.e. the registration plan included different number of main content 
groups, which are called registration files. These registration files were divided into sub- 
groups, which contained the records with the same contents. The records were thus filed 
and arranged already in the registration office by a certain plan, by their contents. These 
records were then arranged by years, and were further kept under specific numbers. The 
method was used by certain administrational and autonomous agencies already earlier, 
but was established and formulated after 1850. 

UDC 930.251:342.7 

Natalija Glažar, Archives of the Republic of Slovenia. SI-1000 Ljubljana, Zvezdarska 1 

Legal Publie and Private Interests in the Archives Today 

Arhivi (Archives), Ljubljana, XXI/1998, No. 1-2. pp. 

The article deals with the concept of public and the place of the archives in the society. 
The function of archives is concerned with public and private interests, and the 
guidelines for the professional decisions should be based on the "public interest". 
Modem societies are characterised by two completely different concepts: on one side is 
the "idea of public accessibility" and one the other is the protection of privacy as the 
legal right. The example of the R.F.K. files - the murder of senator Robert F Kennedy in 
1968 - shows the problem of politically interesting archival material, for which the 
public showed great interest for its accessibility. On the other side, however, it was 
necessary to make this archival records inaccessible for the sake of protection of certain 
individuals in legal  procedures. The example represents numerous organisational 
problems the archival institution had to face with when dealing with politically 
problematic records and great quantity of thcin. The archives could make balance 
between the society and public interest under the slogan ""Archives of the people, by the 
people, for the people". 



UDK 347.965(497.4)" 1918/41 " 

Jelka Melik, mag., arhivistka. Arhiv Republike Slovenije, SI-••• Ljubljana. 
Zvezdarska 1 

Odvetništvo v Sloveniji 1918-1841 

Arhivi XX l/l 998, št. 1-2, str. 

Prispevek obravnava zakonske predpise, ki so urejali odvetniško dejavnost, način 
njihovega dela, izobrazbo, gmotno stanje, dejavnosti, ki so jih opravljali poleg svojega 
poklica in organizacijske oblike njihovega združevanja v obdobju 1918-1941. Slovenski 
arhivi hranijo precej arhivskega gradiva, ki govori o odvetnikih, a se nahaja v okviru 
različnih fondov. Zato je poznavanje njihovega dela pomembno tako za arhiviste kot za 
uporabnike, še posebej zaradi tega. ker so predstavniki tega poklica v različnih obdobjih 
bolj ali manj odločilno vplivali tudi na družbeno življenje v širšem smislu. 

UDK 778.14.072:930.25 

Martin Modrušan, Arhivski svetnik, vodja Laboratorija za mikrografijo in reprografijo 
Arhiva Hrvaške. Arhiv Hrvaške, HR-41000 Zagreb, Savska cesta 131 

Navodila za pripravo arhivskega gradiva za mikrofilmanjc 

Arhivi XXI/I998, št. 1-2, str. 

Članek obravnava faze priprav arhivskega gradiva za mikrofilmanjc. Našteva tipe in 
vrste mikrofilmov, predstavi arhivski mikrofilmski laboratorij in prostore ter opremo za 
varovanje mikrofilmov. Našteti so tudi standardi, ki se uporabljajo pri mikrofilmih in 
fotografiji. 



UDC 778.14.072:930.25 

Martin Modrušun, archive couselter. Head of Laborator>' for micrography and 
reprography in Archive of Croatia, Archive of Croatia, CRO-41000 Zagreb, 
Savska cesta 131 

Instructions for the Preparation of Archival Materials for Microfilming 

Arhivi (Archives). Ljubljana, XX1/1998, No. 1-2, pp. 

The article deals with the .stages of record preparation for microfilming. It enumerates 
the types and sorts of microfilms, and presents the archival microfilm laboratory and the 
rooms and equipment for the protection of microfilms. The article presents the standards 
for microfilms and photography. 

UDC 347.965(497.4)"1918/4• 

Jelka Melik. M.A., Archives of the Republic of Slovenia, SI-•••) Ljubljana, 
Zvezdarska 1 

The Lawyers' Offices in Slovenia from 1918 to 1941 

Arhivi (Archives), Ljubljana, XXI/1998. No. 1-2, pp. 

The article deals with legal regulations which governed the activities of lawyers, their 
methods of work, education, wealth, the activities' they did beside their profession, and 
the professional associations in which they organised in the period 1918-1941. The 
archives in Slovenia keep a lot of records concerned with lawyers, but they are kept in 
various files. Thus, the archivists and the users should be well acquainted with their 
work, particularly because the lawyers played an important role in public life in all 
periods. 
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telefon: (069) 75-844 
Mednarodni instituí arhivskih znanosti 
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telefaks: (062) 222-564 
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ŠKOFIJSKI A It 11IV MARIBOR 
2000 Maribor, Koroška cesta 1 
telefon: (062) 27-690 
telefaks: (062) 223-092 
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI 
5000 Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3 
telefon: (065) 27-737, 27-564 
Telefaks: (065) 27-738 
E-pošta: pangb@guest. neticom. si 
ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 
2250 Ptuj, Muzejski trg 1 
telefon: (062) 771-619 
telefaks: (062) 778-284 
ARHIV REPUBLIKE SWVENIJE 
1000 Ljubljana, Zvezdarska ulica 1, p.p. 70 
telefon: (06!) ¡251-222, ¡251-266, ¡251-308 
telefaks: (061)216-551 
E-pošta: Ars@gov.si 
E-pošta: Vladimir.Zumer@gov. si 
Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I 
1000 Ljubljane!, Linhartova •• 
telefon in telefaks: (061) 322-490 
¡000 Ljubljana, Komenskega ulica 11 
telefon: (06J) 1310-152 
Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo II 
¡000 Ljubljana, Kongresni trg I 
telefon: (06i) 1256-¡52 
Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo lil 
1000 Ljubljana, Trdinova 8 
telefon: (061) 2 ¡7-990 
Arhivski center za strokovni razvoj 
1000 Ljubljana, Linhartova •• 
telefon in telefaks: (061) ¡328-108 
E-pošta: Matevž Kosir@gov.si 
ZGODOVINSKI ARHIV IN MUZEJ 
UNIVERZE VI JUHI JANI 
1000 Ljubljana, Kongresni trg 12 
telefon: (061) ¡254-055 
telefaks: (06 J) 1254-053 
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