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Dr. Emi Umek ob življenjskem jubileju 
JOŽE ŽO NT AR 

Kdor sc odloči za delo v arhivu, ga to pre- 
vzame na prav poseben način. Vzrok za lo so do- 
kumenti, ki v arhivu začno novo življenje, pri- 
povedujejo toliko resničnih zgodb, in ko jih be- 
remo, podoživljamo preteklost v vsej njeni izvir- 
nosti. Kot film se nizajo dogodki, in ko jih 
miselno povezujemo, povzročajo v nas napetost, 
ki se umiri šele, ko smo jim skušali priti do dna. 
Da bo šla njena pol prav v to smer, jubilantka še 
ni vedela, ko je odgovarjala na ankelo v 4. 
razredu osnovne šole leta 1939, da želi postati 
profesorica zgodovine. Navduševala so jo mla- 
dinska dela z zgodovinsko tematiko, pomen zgo- 
dovine pa se je v njeni predstavi še posebej po- 
večal, ko je prav tedaj izšlo zajetno deh) Zgodo- 
vina mesta Kranja strica dr. Josipa Žontarja. 
Vojna leta v srednji šoli niso bila v znamenju 
brezskrbne mladosti, kot vzorno dijakinjo so jo 
še posebej pritegovali jeziki, kar ji je prišlo 
pozneje še kako prav. 

Po maturi na I. državni ženski gimnaziji v 
Ljubljani leta 1947 odločitev glede nadaljnjega 
študija ni bila težka. Vpisala se je na Filozofsko 
fakulteto Univerze v Ljubljani, izbrala skupino 
zgodovina-geografija in leta 1952 diplomirala. 
Pri študiju se ni zadovoljevala z. literaturo, ki jo 
je bilo treba predelati, marveč je že zgodaj našla, 
pot do virov. Tako je nastal njen prvenec Kranj- 
ska kmetijska družba v letih 1767 do 1787, za 
kar je prejela študentsko Prešernovo nagrado; za- 
nimati jo je začelo delo v arhivu.1 

Zelja se ji ni takoj izpolnila, prvo zaposlitev 
je dobila na Višji gimnaziji v Kamniku. Že 
naslednje leto pa je bilo prosto mesto v Držav- 
nem arhivu LRS in s 1. septembrom 1953 je 
nastopila novo službo, kol si jo je želela, in v njej 
vztrajala polnih 35 let. Delo v arhivu ji je po- 
menilo ideal, ki je odtehtal vse pomisleke. To v 
tem času ni veljalo za niti malo privlačno, niti ni 
republiški arhiv užival kakega posebnega ugleda 
ali vloge, plače pa so bile še nižje kol v prosveti. 
Gradivu nekdanjih tako imenovanih reakcio- 
narnih družbenih sistemov, kakršno je bilo v tem 
arhivu, oblast ni pripisovala posebnega pomena. 
Kakšne pa so bile delovne razmere v arhivu, 
najbolje ponazarja podatek, da je ustanova raje 
privarčevala denar za hidrocentralo v Medvodah 
in si je direktor s tem pridobil družbene zasluge, 
kot pa da bi kupili pisalni stroj, ki je bil v arhivu 
še kako potreben. Odločitev jubilanlke je bila 
zato kar pogumno dejanje. 

Ob marljivem delu v arhivu - največkrat je 

Podrobnejši biografski podalici dr. Umekove so na voljo v 
Arhivih XI1/I989, sir. 114-115, in v Slovenskem biografskem 
leksikonu. IV. knjiga, 13. /v.. Ljubljana 1••2, sir. 2X6 

urejala gradivo brez. ohranjene prvotne ureditve - 
je pridobivala izkušnje, tako daje bil - koje bilo 
od leta I960 mogoče začeti delati na bolj celost- 
nih pregledih gradiva v arhivih - njen delež pri 
tem vedno večji, pri vodniku po matičnih knjigah 
za območje Slovenije in župnijskih arhivih v 
Sloveniji pa je bila - kol zdaj temu bolj moderno 
rečemo - kar vodja projekla. To ji je omogočilo 
izjemno široko poznavanje gradiva v arhivih, kar 
je tudi vplivalo na njeno nadaljnjo pot. 

Zamišljeno je bilo, da bo Vodnik po matičnih 
knjigah, za katerega je prispevala tudi zelo tehten 
prikaz razvoja matičnih knjig na Slovenskem, 
prva publikacija v seriji vodnikov po posebno 
pomembnih vrstah arhivskega gradiva. Sledil naj 
bi vodnik po urbarjih, kar bi bilo nekakšno 
nadaljevanje dela profesorja Milka Kosa, sočas- 
no pa so se tudi v Avstriji lotevali objavljanja 
podobnih pregledov urbarjev. Jubilantka je že 
popisala dobršen del urbarjev v republiškem 
arhivu, žal paje delo, ki bi bilo še kako potrebno, 
ostalo nedokončano. K urbarjem se je vrnila v 
razpravah o reformiranih urbarjih deželnoknežjih 
gospostev na Kranjskem, posebej še kot viru za 
zgodovino gozdarstva. 

Dr. Umekova je nesporna specialistka za ure- 
janje in popisovanje arhivskega gradiva. Zato je 
bila v prvi vrsti poklicana, da pripravi strokovne 
podlage za popisovanje različnih vrst arhivskega 
gradiva za računalniški program Armido. In še 
vedno, kadar se pojavi kako načelno vprašanje v 
zvezi s tem, jo vprašamo za nasvet. Tako je bilo 
tudi ob nedavni pripravi tovrstnega podzakon- 
skega akta. Precej generacij je arhivski strokovni 
izpit za ta predmet opravljalo pri njej. Pomoč pa 
se ni končala s pripravništvom kandidatov, mar- 
več je bila dr. Umekova tudi pozneje vedno pri- 
pravljena pomagati z nasveti in opozorili. Pri tem 
je toliko prepričljivejša, ker je z objavami obsež- 
nih inventarjev graščinskih arhivov (samostanov 
in gospostev Kostanjevica, Pletcrje in Stična, 
dolskega arhiva) tudi v praksi dokazala svoje 
znanje in nenazadnje leta 1990 promovirala na 
podlagi disertacije z naslovom Erbergi in dolski 
arhiv. Ta je bil tudi temelj za prispevek o parku 
kot kulturnem prostoru. 

Poznavanje gradiva je dr. Umekovo privedlo 
tudi v komisijo za vračanje arhivov na podlagi 
sporazuma med Republike» Avstrijo in Jugosla- 
vijo iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. V 
komisiji je opravila neprecenljivo delo ne le za ta 
namen, marveč tudi za evidentiranje gradiva, po- 
membnega za Slovenijo v Avstrijskem državnem 
arhivu na Dunaju. Za zasluge pri tem ji je 
Arhivsko društvo podelilo diplomo. Zelo pa bi si 
želeli, da bi bilo njeno delo ob vračanju arhiv- 
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skcga gradiva ludi podlaga za še kako polrcbcn 
vodnik po arhivskem gradivu dunajskih arhivov 
za slovensko zgodovino, o čemer je tudi že več- 
krat pisala. Referat jubilantke na 7. zborovanju 
slovenskih arhivskih delavcev v Slovenj Gradcu 
leta 1974 o raziskovanju, evidentiranju in sne- 
manju arhivskega gradiva v Uljih arhivih je po- 
menil temelj za tovrstno sistematično delo slo- 
venskih arhivov in je aktualen še danes. Če bo 
kdaj vrnjeno arhivsko gradivo, ki ga še dolguje 
Republika Italija, bo za to zaslužna tudi dr. 
Umckova. 

Nemajhni so bili napori jubilantke za razvoj 
arhivske široke. Če si ne bi lako prizadevala za 
uvedbo arhivistike v fakultetni študij, kar je bilo 
leta 1978 ludi kronano z. uspehom, zagotovo lega 
še danes ne bi dosegli. Tudi sama je nekaj let 
poučevala na fakulteti. Četudi je niso posebej ve- 
selila preučevanja arhivskih teoretičnih vprašanj, 
je bila med ustanovitelji (nekaj časa tudi glavna 
urednica) časopisa Arhivov, ki naj bi zlasti po- 
speševal to področje. Nenazadnje si je priza- 
devala, da bi arhivistika dobila svoje mesto tudi 
pri Raziskovalni skupnosti in arhivi v okviru 
mednarodnih kulturnih izmenjav, kar naj bi se 
odrazilo nenazadnje tudi pri strokovnem delu, 
zlasti še prek spoznavanja tujih izkušenj, kar je 
bilo njej omogočeno šele po mnogo letih. 

Kot direktorica republiškega arhiva v letih od 
1984 do 1988 je veliko naredila za njegov stro- 
kovni napredek. Pri lem ji je bila skrb za kadre 
na prvem mestu in kar lepo število magistrov 
arhivistike se ima za to zahvalili jubilantki. 

S posebno ljubeznijo se je dr. Umckova lote- 
vala arhivskih razstav, ker so te še najbolj od- 
mevna vez med arhivi in javnostjo. Med večjimi 
arhivskimi razstavami, katerih soavlorica je bila, 
naj omenimo razstave Slovenščina v dokumentih 
skozi stoletja (1971; v dopolnjeni obliki znova 
postavljena pod naslovom Iz. roda v rod: priče- 
vanja o slovenskem jeziku, 1982), Nacionalni in 
socialni programi pri Slovencih (1975), Ivan 
Cankar in delavsko gibanje (1976), Odsevi refor- 
macijskega gibanja v dokumentih Arhiva SR 
Slovenije (1987) 1er Imeli so dve domovini 
(1988). 

Ko je bil na pobudo profesorja dr. Zwiltra 
ustanovljen študijski center za zgodovino izseljc- 
ništva pri predsedstvu Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, je pritegnil profesor dr. Ume- 
kovo k evidentiranju virov za to tematiko. Ob 
tem delu so nastali tudi prispevki o zgodovini 
izseljevanja, ki jih je nekaj let zapovrstjo prinašal 
Slovenski izseljeniški koledar. Seveda je sode- 
lovala tudi pri evidentiranjih gradiva i/, obdobja 
po sredi 19. stoletja, ki sta jih v okviru zvezne 
akcije organizirala Muzej revolucije naroda 
Jugoslavije ter Institut društvenih nauka v 
Beogradu. Ob različnih priložnostih je jubilanlka 
prispevala tudi prikaze gradiva, ki je v Arhivu 
Slovenije za zgodovino raznih drugih vprašanj, 
tako za Istro, Reko, hrvaško Primorje in otoke. 

za preučevanje Vojne krajine, za območje 
Historijskoga (sedaj Državnega) arhiva v Splitu. 
V okviru skupnega jugoslovanskega projekta je 
bil njen delež pri prikazu gradiva za zgodovino 
Afrike, Azije in Oceanije v slovenskih arhivih 
največji (objavljen v seriji Mednarodnega arhiv- 
skega sveta: Vodniki k virom za zgodovino na- 
rodov). 

Da zna ceniti pomen objavljanja virov, je 
jubilanlka dokazala že s tem, da je bila med 
ustanovitelji revije Viri, dala je pobudo za 
objavo jožefinskih deželnih merjenj in je tudi 
sama sodelovala pri objavah (Slovenščina v do- 
kumentih skozi stoletja. Kmečki punti na Slo- 
venskem, v zadnjem času pa pri objavi Fabjan- 
čičeve Zgodovine ljubljanskih sodnikov in župa- 
nov). 

Ob že omenjenih delih smo videli, kako jubi- 
lanlka ni pozabila na svoj dolg kol zgodovinarka 
in kako številne so bile zgodovinske teme, ki so 
jo zanimale. Neposreden stik z gradivom je vabil 
še k obravnavi nadaljnjih vprašanj. Tako je pi- 
sala s področja agrarne zgodovine o ovčjereji na 
Krasu in v slovenski Istri v 18. stoletju, o zgo- 
dovini lova in ribolova ter o delovanju Kmetijske 
družbe na Kranjskem v 18. stoletju, s področja 
zgodovine prometa o graditvi kanalov na Ljub- 
ljanici v prvi polovici 18. stoletja ter o prometu 
po Savi in Ljubljanici. V Dokumentih slovenstva 
je pisala o ujmah skozi stoletja (prvič že v 
Kroniki leta 1958). V zadnjem času zasledimo 
njeno ime predvsem v krajevnih in osebnih 
zbornikih. Da je sodelovala pri zborniku Lokev 
skozi čas (1987), je razumljivo že zato, ker od 
tod izvirajo korenine njenih staršev. Tudi sama 
se je čutila vsaj toliko Primorko kot pa Lju- 
bljančanko. Kataster Marije Terezije je bil pod- 
laga za razprave v zbornikih, posvečenih Dobre - 
polju in Strugam 1er Preddvoru. Za področja, za 
katera je pisala, najdemo tudi prispevke v 
Enciklopediji Slovenije. 

Že iz poklicne radovednosti jo je zanimala 
tudi zgodovina arhivov. Poleg več poljudnih 
prikazov je dopolnila dosedanje znanje o razvoju 
arhivov na Slovenskem v obdobju od srede 18. 
do srede 19. stoletja. 

Delo dr. Umekove kaže izjemno širino za- 
nimanj, pri vseh pa neposredno zasidranost na 
virih. Znala je dobro izrabiti možnosti, ki jih je 
ponujal vsakodnevni stik z zakladnico pretek- 
losti. Da je to pomembno za vsakogar, ki dela v 
arhivu, ni pozabila poudariti tudi v svojem pri- 
spevku o znanslveno-raziskovalnem delu v ar- 
hivih pri projektu Zveze arhivskih delavcev 
Jugoslavije Profil sodobnega arhiva (1984). 

Za svoje delo je jubilanlka zasluženo prejela 
državno odlikovanje red dela, ima pa še veliko 
načrtov za naprej. Arhivsko društvo pa ji je 
podelilo častno članstvo. 

Gotovo ne le v svojem imenu želim jubilantki 
še na mnoga zdrava leta! 



dr. Ema Umck 
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Članki in razprave 

UDK 37.014.35(497.4)" 1601/1918" 

Studentske in dijaške štipendijske ustanove na Kranjskem* 
PETER RIBNIKAR 

Nastanek študentskih štipendijskih ustanov na 
Kranjskem sega v začetek 17. stoletja. Ustanov- 
niki teh ustanov so bili ugledni vidnejši deželni 
uradniki in predstavniki katoliške cerkve na 
Kranjskem, v 18. stoletju so se jim pridružili še 
ugledni humanisti 1er druga duhovščina. V drugi 
polovici 19. stoletja so se med ustanovnikc šti- 
pendijskih ustanov vključili še posamezniki iz 
vrst meščanstva in gospodarstva. 

Prvotno so štipendiranje namenjali le študen- 
tom na univerzah. Prejemniki štipendij niso pre- 
jemali v denarju, temveč v obliki štipendijskega 
mesta v zavodu. Tako so dobitniki štipendij med 
svojim študijem v zavodu imeli zastonj oskrbo,- 
to je namestitev, prehrano in druge usluge, ki so 
zadoščale za preživetje študijskih let. To je bil 
tudi namen študentskih štipendijskih ustanov, 
namenjenih za pomoč revnim, pridnim, moralno 
neoporečnim, študirajočim mladeničem, da so v 
težkih socialnih razmerah zmogli dokončati svoj 
študij in si s tem pridobili želeno izobrazbo. Na 
Kranjskem sicer ni bilo univerzitetnega študija, 
lc-lo je bilo za študirajoče mladeniče s Kranj- 
skega dosegljivo le na univerzah na Dunaju, v 
Gradcu, nekaj manj tudi v Pragi ter na nemških 
in italijanskih univerzah. V Ljubljani je bilo 
mogoče študirali le v jezuitski šoli in semenišču. 

Uslanovniki štipendijskih ustanov na Kranj- 
skem so štipendijske ustanove namenjali zlasti 
štipendiranju svojih sorodnikov, če pa teh niso 
imeli, so dobili možnost pridobiti štipendijo še 
drugi študirajoči iz kraja ali župnije ustanovnika 
ter širše okolice oziroma s Kranjske. V 18. 
stoletju so v nekaterih primerih v štipendiranje 
vključili tudi deklice, in sicer kot gojenke v 
samostanih, tako da so si lahko pridobile različne 
spretnosti. Z razvojem šolstva so nastale tudi 
spremembe v štipendiranju. Najpomembnejša 
sprememba seje uveljavila sredi 19. stoletja,1 ko 

so začeli prejemniki dobivati osebne Štipendije v 
denarju, in sicer v roke, in to v dveh obrokih na 
leto. za jesenski in pomladanski semester. 

Študentska štipendijska ustanova je bila usta- 
novljena na podlagi ustanovne listine (ustanovno 
pismo) in na podlagi oporoke oziroma izražene 
poslednje volje, v kateri je zapustnik izrazil 
svojo odločitev za ustanovitev ustanove. Izvedba 
zapustnikove odločitve za ustanovitev ustanove 
je bila v pristojnosti izvršiteljev oporoke in sod- 
nega postopka za izvedbo oporoke. Ko so se z 
ukrepi cesarice Marije Terezije v ustanavljanje 
ustanov vključili državni upravni organi, so lc-ti 
izdajali listino o soglasju in so s tem privolili v 
ustanovitev ustanove. Tem listinam se je v 19. 
stoletju pridružila še listina o prevzemu (ak- 
ceptna listina), s katero je bilo potrjeno, da je 
ustanova imela svoje finančno pokritje. 

Študentske štipendijske ustanove so sodile k 
dobrodelnim ustanovam. V začetnem obdobju 
država ni posegala v ustanavljanje teh ustanov, 
zato tudi ni bilo nadzora nad njihovim delo- 
vanjem. Cesarica Marija Terezija je s svojimi 
reformami posegla tudi v delovanje ustanov. 
Najprej je z okrožnico z dne 30. 7. 1747,2 ta je 
bila poslana vsem deželnim glavarjem, fiskalnim 
uradom, magistratom, mestom in trgom, škofom, 
prelatom in višji duhovščini, zahtevala, da pri- 
javijo vse ustanove, njihovo gotovinsko stanje, 
premoženje v nepremičninah, podatke o nalože- 

Članck temelji na podatkih, ohranjenih v arhivskih fondih 
Deželne vlade v Ljubljani 1X61-1918, splošni -spisi, reg. fase. 
19-1, Zbirke konvolutov Deželne vlado v Ljubljani, arhivskega 

fonda Deželni /bor in odbor za Kranjsko, reg. fase. 111-20, 
šludenstki ustanovni sklad 1868-1918 in arhivskega gradiva 
Kraljevske banske uprave Dravske banovine, prosvetni od- 
delek, kateremu je bilo priključeno arhivsko gradivo, ki ga je 
arhivu izročil lela 1961 bivši Svel za šolstvo LRS in se nanša 
na serijo originalnih listin ustanov za leta 1792-1940. 
Herrnritt v., Stiftungen. Oesteneichlsch.es Staatswörtcrbueh. 
Handbuch der gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes. 
Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner von 
dr. Ernest Mischlcr und dr. Josef Ulbrich. 4. Band R-Z, sir. 
489. Wien 1909. 
Reprezentanca in komora za Kranjsko v Ljubljani, reg. fase. 
XIV, škatla 26. 
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nih kapitalijah ter podatke o osebah, ki z njimi 
razpolagajo. Te podatke je zbirala Reprezentanca 
in komora za Kranjsko v Ljubljani. Leta 1749 je 
Marija Terezija za upravljanje ustanov ustanovila 
Dvorno komisijo za dobrodelne ustanove.-1 

Uvedla jc tudi napovedne tabele za seminarske in 
štipendijske ustanove, v katerih so bili zajeti po- 
datki o imenu ustanove, letu ustanovitve, kraju, v 
katerem jc bila ustanova, številu štipendijskih 
mest, ločeno za dečke in deklice, in številu 
obrokov hrane na osebo. Leta 1761 jc bil uveden 
poseben obrazec za ustanovne listine. Izpolniti 
ga je bilo treba v štirih izvodih, od tega je en 
izvod prejel najstarejši član družine ustanovnika, 
po en izvod pa še Dvorna komisija za dobrodelne 
ustanove, župnik in škofijski ordinaria!. V re- 
soluciji z. dne 25. 4. 1761** je Marija Terezija 
naročila, da jc treba spise o dobrodelnih usta- 
novah, ki so shranjeni v arhivu nekdanjega Vice- 
domskega urada na Kranjskem, odstopiti Dvorni 
komisiji za dobrodelne ustanove, oziroma jih 
prepisali za potrebe te komisije. Leta 1773 jc bila 
odpravljena Dvorna komisija za dobrodelne usta- 
nove, upravljanje ustanov paje prevzelo Deželno 
glavarstvo na Kranjskem. Po reorganizaciji 
državne uprave v obdobju vladanja Jožefa II. in 
njegovih naslednikov sla upravljanje in nadzor 
nad delovanjem ustanov prešla na Gubernij v 
Ljubljani in nato na Državno namestništvo ozi- 
roma Deželno vlado v Ljubljani, za pravilnost 
sestave ustanovnih listin in za njihovo evidenco 
pa jc bila zadolžena Finančna prokuratura v 
Ljubljani. 

Že v obdobju vladanja cesarja Franca I. so 
nastale spremembe pri upravljanju dobrodelnih 
ustanov. Za odločanje na najvišji stopnji oblasti 
jc postala pristojna Studijska dvorna komisija na 
Dunaju. Leta 17925 je bil na Kranjskem usta- 
novljen študentski ustanovni sklad, ki je obsegal 
študentske, semeniške, dekliške in ubožne usta- 
nove in je deloval pod imenom Cesarsko kraljevi 
prosvetno semeniški sklad. Temu seje leta 18076 

priključil še šolninski sklad in do leta 1818 de- 
loval pod imenom Združeni študentski in šol- 
ninski sklad.7 Leta  182 I• se je sklad reorga- 

3 Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS. Ljubljana 
I960, str. SO. 
Reprezentanca in komora Za Kranjsko v Ljubljani, reg. lase. 
XIV. škatla 2X. 
Deželna vlada v Ljubljani, 1X66, .spis ši. 383. Koncept poročila 
državnemu ministrstvu na Dunaj. V njem navaja, da je leta 
1792 obstajal kranjski šiuilcnsiki ustanovni fond, ki ni bil 
dotiran s sirani države, 
Deželna vlada v Ljubljani, 1866, spis št. 3X3, koncept poročila 
državnemu ministrstvu na Dunaj. V njem omenja odredbo 
dvome pisarne / dne 23. 9. 1X07 in gubernijsko odredbo /. dne 
30. 11. 1X07 o združitvi Študentskega ustanovnega fonda s Sol- 
ninskim skladom. 
Deželna vlada v Ljubljani. 1X66. spis St. 3X3. Koncept poročila 
državnemu ministrstvu na Dunaj V njem omenja gubernijsko 
odredbo / dne IX. 4. IXIX, ki je ločila šolninski sklad od 
kranjskega študentskega ustanovnega fonda. 

niziral in iz njega so izločili dekliške in ubožne 
ustanove. S tem sc je dokončno oblikoval Štu- 
dentski ustanovni sklad, pozneje imenovan tudi 
Dijaški ustanovni sklad, ta jc deloval do leta 
1945, sprva v okviru Gubernija v Ljubljani, nato 
pa v okviru ljubljanske Deželne vlade. 

Prvi uradni popis študentskih štipendijskih 
ustanov na Kranjskem je iz leta 1843 in obsega 
75 ustanov.9 V njem so po abecedi navedene 
štipendijske ustanove s podatki o številu šti- 
pendijskih mest, višini štipendije, višini kapitala 
in datumu ustanovitve ter podatki o upravičencih 
do štipendije in o vrsti listine, s katero je bila 
ustanovljena ustanova. V tem seznamu manjkajo 
ustanove: Tomaža Hrena iz leta 1628, Krištofa 
Skofica iz leta 1637, Janeza Jošta Webra iz leta 
1638, Dominika Kepica iz leta 1747, dr. Pavla 
Ignaca Režcna iz leta 1797 in Martina Lamba pi. 
Schwarzenberga iz lela 1805. 

Lela 1866'"jc nastala pobuda, da se privatne 
ustanove in skladi predajo v upravljanje deželni 
upravi, s tem naj bi Deželni odbor za Kranjsko 
prevzel v upravljanje tudi študentske štipendijske 
ustanove. Deželni odbor jc o tej ponudbi raz- 
pravljal in sc je načelno strinjal s prevzemom 
ustanov v upravljanje. Dokončno odločitev o 
prevzemu pa je prepustil Deželnemu zboru za 
Kranjsko in ta je na seji zbora 11. 9. 1868" 
sklenil, da se odobri predlog Deželnega odbora 
in izvede prevzem upravljanja študentskih šti- 
pendijskih ustanov oziroma Študentskega usta- 
novnega sklada. V razpravi na seji deželnega 
zbora jc dr. Costa poudaril, da je treba za 
upravljanje ustanov zahtevati 5 odstotkov štipen- 
dijskih sredstev, ki bodo namenjena pokritju 
stroškov za oskrbovanje deželne pisarne, dežel- 
nega knjigovodstva in deželne blagajne. Dr. 
Costa je še poudaril, da stroški za upravljanje 
ustanov ne smejo prizadeti višine štipendije, in jc 
predlagal, naj se ti stroški pokrijejo iz presežkov 

Deželna vlada v Ljubljani. 1X66, spis št. 3X3. Koncept poročila 
državnemu ministrstvu na Dunaj. V njeni omenja gubernijsko 
odredbo z dne 3 4. 1821, S katero so izločili dekliške in 
ubožne Ustanove i/ /druženja študentskega in šolninskega 
sklada ter ustanovili Studentski ustanovni sklad Ta sklad je 
tedaj imel 295.219 goldinarjev kapitala. 
Deželna vlada v Ljubljani, konvolul št. 462. akti gubernijske 
ustanovne komisije. Seznam varnih ustanov .Študentskega 
ustanovnega sklada dežele   Kranjske  za upravno leto   1X41. 
Ljubljana, 30.5. 1X43. 

1(1 Deželna Vlada V Ljubljani, 1X66, spis ŠI. 3X3, priloga št. 60X6, 
v kateri se omenja odlok državnega ministrstva na Dunaju / 
dne 27. I. 1X66 o prenOSU nekaterih Skladov na organe deželne 
uprave; spis št. 3729. Koncept dopisa na Deželni odbor /a 
Kranjsko v zadevi izročanja kranjskega študentskega ustanov- 
nega fonda, ki obsega 9X ustanov / več Štipendijskimi mesti in 
premoženjem 295.219 goldinarjev. Zbirka konvolutov, kon- 
volul št. 31 l/A. 
Deželna vlada v Ljubljani, /birka konvolutov, konvolul št. 
31 l/A,  Protokol deželnega /bora /a Kranjsko / dne   II. 9. 
IX6X, v katerem je sklep o prevzemu Študentskega usta- 
novnega sklada. 
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dohodkov študentskega ustanovnega sklada in 
dopolnilnega premoženja ustanov. Ti stroški naj 
bi znašali približno 300 goldinarjev na leto. 

Prenos arhivskega gradiva štipendijskih usta- 
nov na Deželni odbor za Kranjsko je bil izvršen 
leta 1870,12 in sicer v dveh predajah. V prvi pre- 
daji je bilo prevzelo arhivsko gradivo 45 šti- 
pendijskih ustanov, v drugi predaji pa 83 usta- 
nov. Na podlagi obeh seznamov prevzetih listin 
študentskih štipendijskih ustanov jc bilo mogoče 
ugotoviti, da niso bile izročene vse listine 
študentskih štipendijskih ustanov; manjkale so 
listine ustanov: Gašperja Glavatica, Martina 
Lamba pi. Schwarzenberga, Jožefa Antona 
Schifferja pi. Schiffersteina, Jakoba Stibila, 
Jerneja Zalokarja in Matije Debelaka. 

Deželni odbor je konce 19. stoletja nastavil 
dosjeje ustanovnikov študentskih štipendijskih 
ustanov. Dosjeji so imeli rubrike A, B, C, D in E. 
V teh rubrikah so bili podatki o številu šti- 
pendijskih mest, višini letne štipendije, o 
upravičencih in prednostni pravici do prejemanja 
štipendije, o vrsti šole in trajanju prejemanja 
štipendije, o prezentacijski pravici fizične ali 
pravne osebe, ki ji je pripadala pravica za po- 
deljevanje štipendije; nekateri dosjeji so imeli 
pripisane pripombe ustanovnika glede obvez- 
nosti prejemnika štipendije do ustanovnika. Te 
pripombe so se nanašale na opravljanje nekaterih 
molitev, obiskovanja verskih obredov in drugih 
pobožnosti, v katerih so se morali prejemniki 
spominjati ustanovitelja. Dosjeji so bili nastav- 
ljeni pred letom 1892, to potrjujejo navedbe- 
višine štipendij v goldinarjih. Dosjeje so vodili 
po abecednem redu, poleg tega pa so jih ludi 
oštevilčili z arabskimi številkami. Ohranjena sta 
dva fascikla dosjejev, prvi fascikel vsebuje 
dosjeje od črke F do M, drugi pa od črke N do Z. 

Prvi fascikel vsebuje dosjeje študentskih usta- 
nov: Fédérer Ignac, Franc Jožef I., jubilejna usta- 
nova mesta Idrije, Franc Jožef L, jubilejna usta- 
nova mesta Loža, Globočnik Jožef L, Globočnik 
Jožef II., Globočnik Jožef III., Globočnik Jožef 
IV., Golmajer Jurij, Golob Magdalena, Gorup 
Jožef, vitez Slavinjski, jubilejna I, Gorup Jožef, 
vitez Slavinjski, jubilejna II, Gorup Jožef, vitez 
Slavinjski, jubilejna III, Gorup Jožef, vitez Sla- 
vinjski, jubilejna IV, Gerbec Ludvik dr., Gerbec 
Kari Marko dr., Gizcla, nadvojvodinja, ustanova 
mesta Novo mesto, Glavalič Gašper, Gruden 
Jakob, Gulman Emil pl., jubilejna, Guzclj Franc, 
Hladnik Franc, Hočevar Josipina za obrtno šolo, 
Hočevar Valentin, Hren Andrej, Hren Tomaž, 
Kolman Franc, Kraskovič Janez. Kus Valentin, 
Lakner Lovrenc, Lamb Martin pl. Schvvarzcn- 
berg, Lanthicri Klemen Tadej baron, Lcnkovič 
Jurij,    baron.    Lesar    Anton,    Leveč    Andrej, 

12 Deželna vlada v Ljubljani, /birka konvolutov, konvolul Si. 
31 l/A. 1X71, spis si. 217X, priloga. Nula Deželnega odbora /a 
Kranjsko, v kateri navaja, daje bilo 29. 9. 1X70 prevzeto 45. v 
drugi predaji pa 83 ustanovnih piscili. 

Liehtcnthurn Katarina, baronica, Langus Matevž, 
Lukman Kari, Luzar Martin, Lužar Andrej, 
Marenig Luka, Marija Valerija, nadvojvodinja - 
ustanova Kranjske hranilnice, Marinko Janez, 
Marinko Jožef dr. Navedeni dosjeji so bili 
oštevilčeni z arabskimi številkami in so jih 
pozneje dodatno preštevilčili. Iz številk jc 
razvidno, da začenjajo s številko 24 in se končajo 
s številko 97. 

Drugi fascikel dosjejev ima napis "No 91- 
192, Novak - Z", vsebuje pa dosjeje študentskih 
ustanov od št. 1 K) do 215. V njem so tile dosjeji: 
Novak Janez Krstnik, jubilejna študentska usta- 
nova častnega stolnega prošla in župnijskega 
dekana Novaka Janeza v Radovljici, Oblak 
Janez, Omerza Danijel, Omerza Mihael, Pehare 
Jožef, Pcinlncr Mihael, Pere Jurij Jožef, Pilat 
Gašper, Plankel Krištof, Poklukar Janez, Po- 
klukar Tomaž, Polak Viljem, Povše Franc, 
Prešeren Janez, Pretnar Jožef, Raab Anton L, 
Raab Anion II., Rački Lovrenc, Ravnihar Ma- 
tevž, Regnard Jožef dr.. vitez, pl., Repežič Jožef, 
Rcpič Dominik, Režcn Pavel Ignac dr.. Rezervni 
sklad, Robič Luka, Robič Simon, Roje Franc, 
Rome Neža, Rossetti Janez Marko Anton, baron, 
Rozman Jožef, jubilejna ustanova gimnazije No- 
vo mesto, cesarska jubilejna študentska ustanova 
Novo mesto, Rumplcr Jurij Tomaž, Rupar Si- 
mon, Sajovic Janez Evangelist, Zalokar Jernej, 
Salzer Janez, Završnik Jurij, Scarlichi Maks 
Henrik L, Scarlichi Maks Henrik II., Šabac 
Franc. Šalchar Ignac, Schcer Martin Leopold, 
Schellenburg Jakob pl., Schiffer Jožef Anton pl. 
Schifferstein, Žgur Matevž, Schildcnfeld^ Vin- 
cenc, vitez. Žitnik Neža I., Žitnik Neža II., Šlakar 
Janez Nepomuk, Šlakar Jožef, Šmajd Jurij, 
Schuppe Adam. Šurbi Andrej, Zdešar Jožef, 
Sever Matija, Skcrl Jožef, Skerbin Friderik, 
Skofic Krištof, Sluga Matija, Sonlncr Adam, 
Zorman Aleksander, Državna štipendija za medi- 
cince, Stampfl Janez I., Stampi! Jane/. II., 
Stampi! Janez III., Stariha Jakob, prvi častni 
kanonik, Stariha Jakob, Stcgu Jurij, Steinberg 
Janez Andrej pl., Stibil Jakob, Stroj Jožef dr.. 
Strupi Martin, Zupan Jurij dr. I, Zupan Jurij dr. 
II, Župan Jurij, Zupin Jožef, Zupančič Marija, 
Sušnik Gašper, Svetina Marija, Thaler Janez pl. 
Neuthal, Dolničar Anton pl. Thalberg, Tome 
Marija, Tomšič Janez, Tottinger Gregor, Traven 
Jožef, Umck Anton, Umek Kari, Neznani I., 
Neznani II., Vidic Franc I., Vidic Franc II., Volč 
Jurij, Waraun Pavel I., Waraun Pavel II., Bajželj 
Andrej, Weitenhillcr Friderik, Wiederwohl 
Maks, Wolf Anton Alojz. Valič Jožef, Žagar 
Dragotin, Zcyser Jurij, Študentska ustanova 
duhovščine cerkljanske fare, Zorman Anton, 
Zupan Franc, Državna štipendija za obrtniške 
šolarje i/. Kranjske na državni obrtni šoli v 
Gradcu - to štipendijsko ustanovo je financirala 
finančna deželna blagajna v Gradcu. 

Poleg navedenih dosjejev so vodili še knjigo z 
naslovom "Kataster ustanove, II. zvezek", v ka- 
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Ieri je vpisanih 73 dijaških ustanov, 10 drugih 
dobrodelnih ustanov, 2 vpisa pa se nanašala na 
dopise v zvezi s poslovanjem uslanov. Knjiga 
vsebuje tudi abecedno kazalo. Med vpisanimi 
dijaškimi ustanovami je 42 uslanov, ki so že 
zajete v zgoraj navedenih dosjejih, 31 ustanov pa 
je novih, ki Sí) zajele v evidenco. Te so: 
Hudovernig Marija, Müller Janez, Dcu Jožef, 
Jcrala Anton, Arko Anton dr., Arko Josip, Arko 
Vencel, Bcrgant Josip, Bolka Neža, Cebašck 
Andrej dr.. Debeljak Janez, Derčar Martin, Do- 
linar Franc, Hrovat Franc, Hočevar Marlin, 
Jakšič Anton, Kncrler Franc, Kosmač Marija, 
Kosmač Simon, Kotnik Franc, Ustanova raz- 
puščenega dijaškega podpornega društva na nek- 
danji nižji gimnaziji v Kranju, Maycrhold Josip, 
Mikuš Josip, Mlakar Janez, Mrak Jakob, Jare 
Franc in Marija, Brulcc Franc, Bartl Josip, Stare 
Mihael in Marija, Hočevar Martin in Josipina, 
Hočevar Josipina. 

V navedenih evidencah je bilo zajeto 178 
študentskih (dijaških) štipendijskih uslanov. Po- 
leg naštetih ustanov je obstajalo na Kranjskem še 
38 študentskih (dijaških) štipendijskih ustanov. 
Te ustanove so zajete v Kazalu ustanov za 
obdobje 1790-1940, ki je bilo najbrž sestavljeno 
med obema vojnama. V omenjenem kazalu so 
zajete vse dobrodelne ustanove na ozemlju Slo- 
venije, med njimi so še te študentske štipendijske 
ustanove: Montcgnana Polidor, Kacijanar Bar- 
bara, Kastelec Matija in Friderik, Mugerle Bol- 
težar, Engelman Gregor, Maurič Jurij, Debelak 
Primož, Korčc Blaž, Erlah Tomaž, Jcrovšck 
Luka, Justin Matevž, Dimic Janez, Glasbeni 
sklad. Rezervni sklad, Fanzoi Jakob Anton, Dcž- 
man Mihael, Demšar Franc, Jclovšek Benjamin 
pl. Fichtenau, Kokcil Scbastijan, Jamnik Marija, 
Jclovšek Anton pl. Fichtenau, Iljašič Anton pl., 
Blaznik Blaž, Jalen Jožefa, Kodela Matija, Jclov- 
šek Franc pl. Fichtenau, Kalislcr Janez, Metelko 
Franc, Jancžič Franc, Kos Anton, Debelak Matija, 
Dular Jožef, Narobe Martin, Mežnarič Anion, 
Jereb Josip, Demšar Janez in Koželj Josip. 

Premoženje ustanov so sestavljali: gotovina, 
vrednostni papirji, premičnine z dohodki od 
nepremičnin ter dragocenosti. Skupna vrednost 
premoženja je bila v listinah izražena v denarni 
vrednosti, to je v goldinarjih, po letu 1892 pa v 
kronah. Gotovina in vrednostni papirji so bili 
naloženi v ustanovah, ki so bile pooblaščene za 
denarno poslovanje, po letu 1782 pa tudi pri 
privatnih osebah, ki pa so morale s svojim 
premoženjem jamčiti za varnost naloženega ka- 
pitala. Kapital uslanov se je obrestoval po 4 do 
5-odstotni obrestni meri. Vrednostni papirji so 
obsegali državne, deželne in mestne obveznice, 
ki so jih posojilodajalci prejeli za dana posojila, 
dalje obveznice posojil loteriji, rcnlncga zava- 
rovanja, obveznice zemljiške odveze, obveznice 
vojnih posojil ter druge obveznice in zadolžnice 
privatnih posojil. Študentski ustanovni sklad, ki 
gaje upravljal deželni odbor, finančno pa vodilo 

deželno knjigovodstvo, je v svojih letnih izkazih 
poročal o stanju kapitalij in obresti. V izkazih se 
omenjajo obligacije loterijskih posojil, enotne 
denarne rente, enotne srebrne renie, avstrijske 
zlate rente, goriške obligacije, srečke mestne ob- 
čine Pečuj, posojila avstrijske neobdavčene dr- 
žavne rente, obligacije kranjskega deželnega 
posojila, dohodki hranilnih knjižic in privatnih 
zadolžnic. Deželni odbor je leta 1913 sprejel 
sklep, da se inlerkalarnc denarje naloži na tekoče 
račune pri kranjski deželni banki, v kateri so se 
vloge obrestovale po 4,5-odstotni obrestni meri, 
dohodke teh obresti pa se je odvajalo na do- 
polnilno imovino dijaških ustanov.13 

Višina kapitala posameznih študentskih oziro- 
ma dijaških ustanov seje gibala med tisoč in 120 
tisoč kronami. Po višini kapitala so bile posebej 
opazne študentske štipendijske ustanove Jožefa 
Gorupa, ki je v štiri štipendijske ustanove z 28 
štipendijskimi mesti vložil 330 tisoč kron. Janez 
Stamfl, hišni posestnik v Pragi je v tri štipen- 
dijske ustanove z 49 štipendijskimi mesti vložil 
200 tisoč kron, Janez Kalislcr je v eno štipen- 
dijsko ustanovo z 10 štipendijskimi mesti vložil 
80 tisoč kron; prav toliko kapitala je vložil v 
ustanovo Emil Gutman, Martin Hočevar in nje- 
gova soproga Josipina Hočevar sta vložila po 60 
tisoč kron, Jakob Schellenburg 57.538, Franc 
Kolman 52.042, Franc Kotnik 40 tisoč in Matevž 
Langus 29.400 kron. 

Višina obresti in število štipendijskih mest sta 
vplivala na višino letne štipendije. Višje štipen- 
dije so ustanovniki namenjali za študij na uni- 
verzah in drugih visokih šolah, saj so bile 
potrebe študentov zaradi študijskih in bivalnih 
zahtev ter velike oddaljenosti od doma veliko 
večje v primerjavi s študijem v domovini. Naj- 
višjo štipendijo so prejemali štipendisti Goru- 
pove ustanove za študij gospodarstva v tujini, in 
sicer so prejemali lisoč kron visoko štipendijo. 
Štipendija ustanove Antona Jelovška je znašala 
968 kron, Franca Kolmana 600 kron, Jožefa 
Gorupa za študij na trgovskih visokih šolah na 
Dunaju, Gradcu in Pragi 500 do 520 kron, Janeza 
Kalistra 496 do 502 kroni, Janeza Stampila III. 
400 kron. Višina štipendije večine Štipendijskih 
ustanov se je gibala med 90 in 250 kronami. 
Najnižje štipendije so prejemali štipendisti Ja- 
neza Marinka, 12 kron, Jurija Šmajda, 18 kron in 
52 helerjev, Gregorja Engelmana 31 kron in 69 
helerjev ter Nežke Žitnik 39 kron in 58 helerjev. 
Zaradi konverzije obveznic državnega dolga sc je 
v letih 1903-1907 znižala višina štipendij pri 135 

. štipendijskih ustanovah.14 

Glede števila štipendijskih mest je mogoče 
ugotoviti, da je večina, to je 114 ustanovnikov, 
ustanovila le po eno štipendijsko mesto, po dve 

13 Kataster uslanov, II. /vc/ck, sir. 35, ši. 213. akl St.  10206- 
1913. 
Deželni /bor in odbor za Kranjsko, rcg. lase. 111/20, 1912, spis 
šl. 15226, priloga spis St. 6361/1903, škatla 185. 
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štipendijski mesti je imelo 49 ustanov, po 3 šti- 
pendijska mesta 19 ustanov, po 4 mesta 8 
ustanov, po 5 mest 4 ustanove, po 6 mest 3 
ustanove, po 7 mest 2 ustanovi, po 8 mest 2 
ustanovi, po 10 mest 2 ustanovi (Gorupova in 
Kalislrova), po 12 mest 3 ustanove (Schcllcn- 
burgova, Lambova, Martina Hočevarja), po 13 
mest 1 ustanova (Gorupova /.a gojenke višje 
dekliške šole) pozneje povišana na 14 mesi, po 
16 mest 1 ustanova (Stampflova II.). P» 20 mest 
1 ustanova (ustanova Kranjske hranilniec Marija 
Valerija /a obrtne šole lesne stroke v Ljubljani in 
Kočevju ter za šolo umetnega vezenja v Lju- 
bljani), po 24 mest 1 ustanova (Stampflova I.). 

Štipendije štipendijskih ustanov so prejemali 
učenci osnovnih, meščanskih in obrtnih šol, 
dijaki srednjih šol (gimnazij, realk, učiteljišč in 
državnih obrtnih šol), ter študenti univerz, in 
visokih šol, Gorupova štipendijska ustanova IV 
je bila namenjena za podiplomski študij v tujini. 
Največ štipendijskih ustanov ni imelo omejitev 
na vrsto študija, kar je pomenilo, da so pre- 
jemniki štipendij lahko prejemali štipendije od 
osnovne šole vse do konca študija, 13 ustanov je 
imelo določilo, da podeljujejo štipendije od os- 
novne do visoke šole. Za študij na popolni 
gimnaziji je podeljevalo štipendije 28 ustanov, za 
študij na gimnaziji 1er na visokih šolah in 
univerzah je podeljevalo štipendije 18 ustanov, 
za študij na gimnaziji in za teologijo je po- 
deljevalo štipendije 10 ustanov, za študij od 
šestega razreda gimnazije in za visoke šole je 
podeljevalo štipendije 5 ustanov, za študij na- 
srednjih šolah in visokih šolah je podeljevalo 
štipendije 5 ustanov, za študij na gimnaziji ali 
realki 7 ustanov, za študij na medicinski fakulteti 
2 ustanovi, za študij na tehničnih visokih šolah 3 
ustanove, za študij na trgovskih akademijah in 
trgovskih visokih šolah 2 ustanovi, za visoko 
šolo za poljedelstvo 1 ustanova, za obrtne šole 3 
ustanove, za osnovno šolo 2 ustanovi, za me- 
ščansko šolo 1 ustanova. Nekaj ustanov je po- 
deljevalo štipendije za eno ali večletno šolanje na 
gimnaziji. Posebej je treba omeniti ustanovo 
profesorja Janeza Mlakarja, namenjeno izpopol- 
njevanju na tehnološkem zavodu na Dunaju. 

S štipendijami štipendijskih ustanov so pod- 
pirali učence osnovnih šol v Kamniku, Slobu, 
Višnji Gori, na meščanski šoli v Krškem, na 
dekliškem liceju v Ljubljani. Dijakom srednjih 
šol so bile namenjene štipendije za državne gim- 
nazije v Ljubljani, Novem mestu, Kranju, Ko- 
čevju, zunaj Kranjske pa za gimnazije v Beljaku, 
Celovcu, Celju, Innsbrucku, Trstu, za nemško 
gimnazijo v Ljubljani in privatno gimnazijo v 
Zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano; 
za realke v Ljubljani. Idriji, Gorici in Trstu; za 
učiteljišča v Ljubljani, Mariboru, Celovcu in 
Boznu; za državne obrtne šole v Ljubljani, Grad- 
cu in Dunajskem Novem mestu; za obrtne stro- 
kovne šole lesne stroke v Ljubljani in Kočevju 
ter   za   strokovno   šolo   umetnega   vezenja   v 

Ljubljani. S štipendijami študentskih ustanov so 
študenti iz Kranjske študirali na univerzah na 
Dunaju, v Gradcu, Pragi, Innsbrucku, Čcmo- 
vicah, na Gregoriani v Rimu ter na tehničnih 
visokih šolah na Dunaju, v Gradcu in Pragi, na 
trgovskih visokih šolah in akademijah na 
Dunaju, v Gradcu, Pragi, Trstu, na visoki šoli za 
poljedelstvo na Dunaju, na visoki šoli za veterino 
na Dunaju in na akademiji umetnosti na Dunaju. 
Podiplomski študij trgovske stroke je bil mogoč- 
na trgovskih in gospodarskih visokih šolah v 
tujini. Ob tem velja poudariti, da je večina 
štipendijskih ustanov v ustanovnih listinah imela 
določilo, da ni omejitev na vrsto študija, in tako 
so štipendije prejemali učenci na številnih os- 
novnih šolah na Kranjskem. 

Večino štipendijskih ustanov so ustanovili 
posamezniki. Avstrijska država je na Kranjskem 
ustanovila 2 štipendijski ustanovi, in sicer 
državno štipendijo za medicince in štipendijsko 
ustanovo za državno obrtno šolo v Gradcu. Ob 
obletnicah vladanja cesarja Franca Jožefa so za 
njegov jubilej ustanovila mesta Lož, Idrija in 
Novo mesto jubilejne štipendijske ustanove. Ob 
poroki nadvojvodinje Gizcle je Novo mesto usta- 
novilo posebno štipendijsko ustanovo za dijake 
realne višje gimnazije v Novem mestu. Kranjska 
hranilnica v Ljubljani pa je ustanovila štipen- 
dijsko ustanovo Marija Valerija z namenom 
pospeševanja obrtnega šolstva. Štipendijske 
ustanove so ustanovili še: Gimnazija v Novem 
mestu, razpuščeno Dijaško podporno društvo 
nekdanje državne nižje gimnazije v Kranju in 
duhovščina cerkljanske fare na Gorenjskem. Med 
posamezniki - ustanovniki študentskih štipendij- 
skih ustanov so najštevilčnejše zastopani pred- 
stavniki duhovščine med njimi 4 škofje, 9 usta- 
novnikov je bilo iz vrst plemstva, 12 iz vrst 
državnih, deželnih in drugih uradnikov ter urad- 
niških upokojencev, 10 iz vrst gospodarstve- 
nikov, 8 iz. vrst hišnih in drugih posestnikov, 7 iz 
zdravniških vrst, 5 iz vrst prosvetnih delavcev, 2 
iz obrtniškega stanu in 1 umetnik slikar. Za nekaj 
uslanovnikov še ni bilo mogoče dognati njiho- 
vega poklica oziroma socialnega izvora, pri 2 
ustanovah paje ustanovnik želel ostati neznan. 

Za podeljevanje štipendij so bili pristojni 
ustanovniki, če so ustanovo ustanovili še za svo- 
jega življenja, sicer pa so ustanovniki v listinah 
določili predstavnika ustanove, pooblaščenega za 
podeljevanje štipendij. Predstavniki so bili 
bližnji sorodniki, če teh ni bilo, pa so ustanovniki 
za ta namen določili predstavnike lokalnih cer- 
kvenih oblasti, škofijski Ordinariat in škofa, v 
veliko primerih pa tudi predstavnike uprave ali 
sodišča, pogosto deželno vlado v Ljubljani, red- 
keje pa deželni odbor. Med upravičenci do 
podeljevanja štipendije so bili tudi ravnatelj gim- 
nazije in profesorski zbor gimnazije; štipendije 
ustanov zakoncev Hočevar je podeljevala Kranj- 
ska hranilnica v Ljubljani, štipendije Gorupovih 
ustanov je  podeljeval   ustanovnik, po njegovi 
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smrti najstarejši član družine, nato pa Deželni 
odbor za Kranjsko dokler je imel slovensko 
večino, če pa le ni imel, pa je to dolžnost oprav- 
ljala Slovenska matica; za Gorupove štipendiste 
za podiplomski študij v tujini pa je pravica do 
podeljevanja štipendij pripadla Trgovski in obrt- 
ni zbornici v Ljubljani. 

Upravičenci do prejemanja štipendij posa- 
meznih ustanov so bili povečini sorodniki usta- 
novitelja; če teh ni bilo, so za štipendije kan- 
didirali še drugi upravičenci. V ustanovnih 
listinah je bilo določeno, kdo je upravičen do 
sprejemanja štipendije. V 19. stoletju, ko se 
soočamo tudi z nacionalnim vprašanjem, nale- 
timo na štipendijske ustanove, ki so namenjene 
le slovenskim oziroma nemškim prejemnikom 
štipendij. Izključno za Slovence so bile šti- 
pendijske ustanove: Jožefa Gorupa, Franca 
Kotnika, Viljema Polaka, Luke Robiča, Franca 
Brulca, Emila Gulmana in ustanova cerkljanske 
duhovščine. Kočevskim Nemcem so bile name- 
njene štipendijske ustanove Janeza Stampila in 
Lovrenca Račkcga. Ustanova Martina Hočevarja 
je imela določilo, da prejemajo štipendije učenci 
na šoli z nemškim učnim jezikom. Ustanovi 
Pavla Warauna in Državna štipendija za medi- 
cince sta imeli določilo, da morajo kandidati za 
štipendijo obvladovati slovenski jezik, po kon- 
čanem študiju pa se morajo za 5 let zaposliti na 
Kranjskem. 

Štipendijska mesta in nato osebne štipendije 
so od konca 18. stoletja15 podeljevali na podlagi 
konkurznega razpisa in ob upoštevanju določb 
ustanovne listine. Razpis je bil javen, državna 
uprava je razpise za podelitev štipendij objavljala 
v časniku Laibacher Zeitung, pozneje pa tudi v 
posebnih tiskanih razglasih. Ti razpisi so obse- 
gali štipendiranje za šolanje na Kranjskem ter za 
študij na univerzah in visokih šolah na Dunaju, v 
Gradcu, Innsbrucku ter v Pragi. Prosilci so 
morali svoje prošnje vložili pri pristojni znan- 
stveni oziroma strokovni organizaciji, prošnji pa 
so morali priložiti: rojstni list, dokazilo o pred- 
nostni pravici v primeru, da je bil prosilec so- 
rodnik ustanovnika, ubožno spričevalo, šolsko 
spričevalo, domovinski list, matični list in po- 
trdilo o cepljenju proti kozam. V prošnji so 
morali navesti tudi podatke o stanovanju staršev 
ali varuhov 1er podatek, ali štipendijo prejema že 
kak drug član družine. V primeru, da je prosilec 
prosil za dve različni štipendiji, je to moral v 
svoji vlogi posebej navesti. Ob tem velja pou- 
darili, da je več prejemnikov štipendij štipen- 
dijskih ustanov na Kranjskem prejemalo na Du- 
naju tudi Knalljevo štipendijo, ki jo je upravljala 
Univerza na Dunaju. 

Deželna vlada v Ljubljani je po izročitvi 
študentskih štipendijskih ustanov v upravljanje 
Deželnemu odboru za Kranjsko še naprej oprav- 
ljala nadzor nad študentskimi ustanovami, poleg 

15 Hermrili v., Stiftungen. Navedeno delo, str 4XX. 

razpisov za podeljevanje štipendij je dajala so- 
glasje za ustanovitev ustanov in vodila svojo 
evidenco o ustanovah, v katerih so bile zajete 
tudi druge dobrodelne ustanove. Ohranjen je 
Reperlorij I, v katerem so bile vpisane listine 
ustanov od št. 1 do 482 za obdobje 1790 do 
1824, Reperlorij H za listine od št. 483 do 2000 
ni ohranjen, Reperlorij III, v katerem so vpisane 
listine šl. 2001 do 3600 za obdobje 1850-1882. 
Deželna vlada je svoje spise o študentskih usta- 
novah arhivirala v registraturnem fasciklu 19, 
delno pa jih je v registratilo izločila in ohranila v 
posebnih konvolutih, oštevilčenih z arabskimi 
številkami. O študentskih oziroma dijaških šti- 
pendijskih ustanovah so ohranjeni (convoluti: šl. 
28 Dežman Mihael, 38 Dular Jožef, 46 Demšar 
Franc, 54 Jelovšek Anion pl. Fichlenau, 98 
Glavatič Gašper, 113 Hrovat Franc, 143 Kotnik 
Franc, 148 Komac Simon, 153 Langus Matevž, 
169 Lanthieri Klemen Tadej, baron, 195 Marinko 
Janez, 208 državna štipendija za medicinec, 219 
Omerza Danijel, 239 Prešeren Janez Krstnik, 270 
Rumpler Jurij Tomaž, 273 Rossetti Janez Marko 
Anton, 280 Sever Matija, 289 Zorman Alek- 
sander, 291 Erlah Tomaž, 301 Skerpin Friderik, 
302 Scarlichi Henrik pl., 306 Stibil Jakob, 311/1 
študentski ustanovni sklad, predaja, 313 Slegu 
Jurij, 316 Šlakar Janez, 317 Lamb Martin pl. 
Schwarzenberg, 318 Schcllenburg Jakob pl., 319 
Sehildenfeld Vincaie, vitez, 322 Schiffer Jožef 
pl. Schifferstein, 329 Šlaker Jožef, 356 Vidie 
Franc, 357 Vidic Franc, 462 spisi gubernijske 
ustanovne komisije, 519 Steinberg Andrej pl., 
544 državna štipendija za državno obrtno šolo v 
Gradcu, 612 Završnik Jurij, 634 Kržič Gregor, 
647 Oblak Franc, 659 Golmajcr Jurij, 677 Gorup 
Jožef, 721 Stampi! Janez, 723 Peintner Mihael, 
730 Mlakar Janez, 737 Knerlcr Franc, 743 ne- 
znani II, 750 Traven Jožef, 752 Müller Janez, 
772 Regnard Jožef dr., 787 Lušer Andrej, 788 
Kos Anton. 789 Mikuš Jožef, 791 Erlah Tomaž, 
795 Strupi Jaroslav, 796 Hren Andrej, 801 
Lichtenthurn Katarina, baronica, 815 Gorup 
Jožef, 835 Kavčič Janez, 844 Stariha Jakob, 847 
Rupar Simon, 870 glasbeni sklad, 884 Baiti 
Jožef, 907 uslanova cerkljanske duhovščine, 913 
Hočevar Martin, 920 Jelovšek Benjamin pl. 
Fichlenau, 933 Polak Viljem, 959 Arko Anton 
dr., 961 Gcrbec Ludvik dr., 966 Sluga Matija, 
967 Deu Jožef, 975 Demšar Janez, 978 Kodela 
Matija, 981 Hočevar Josipina, 985 Gutman Emil. 

Po prevratu leta 1918 je upravljanje ustanov 
prešlo na Narodno vlado SHS v Ljubljani, za njo 
pa na njene naslednice. Za potrebe upravljanja z 
vsemi dobrodelnimi ustanovami je bilo izdelano 
"Kazalo ustanov za obdobje 1790-1940". V njem 
so vpisane poleg dijaških ustanov še podporne, 
ubožne. invalidske, šolske, bolniške, učiteljske, 
vdovske ustanove, ustanove za slepe in gluho- 
neme 1er druge dobrodelne ustanove, ki so ob- 
stajale na Kranjskem, ter nekatere ustanove za 
območje Spodnje Štajerske in Prekmurja, večina 



Seznam študentskih štipendijskih ustanov na Kranjskem od 1601-1918 

Zap. 
št. 

Ustanovnik študenstske 
štipendijske ustanove 

Poklic ustanovnika Število 
štipendij 

Višina štipendije Leto 
ustano- 

vitve 

Vrsta listine Upravičenci do štipendije Vrsta šole, čas štipendiranja Podeljevalec štipendij Pripombe ustanovitelja 

1 Lenkovič Jurij, baron deželni glavar na 
Kranjskem 

i 92 K* 1601 
1769 

testament. 
ustanovno pismo 

študirajoči brez omejitve gimnazija in teologija Deželna vlada v 
Ljubljani. Jezuitski 
koleuij 

prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

2 Montegnana Polidor duhovnik, prost v NOVCIH 

mestu 
4 147 K* 46 h 1603 ustanovno pismo a) sorodniki 

3 Thaler Anton Jane/, pl. v 
Spitaliču 

zemljiški gospod 2 120 K* 
103 K 22 h*** 

1619 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) študirajoči sploh 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

prejemnik mora biti 
vsak dan pri maši 

4 Plankel Krištof duhovnik, župnik v 
Kamniku 

3 72 kron* 
69 K*** 

1621 ustanovno pismo a) študirajoči iz Kamnika 
b) študirajoči iz Ljubljane 

gimnazija 5 let 
starost od 12 dO 17 let 

Deželna vlada v 
Ljubljani 

možnost ustanovitve 4. 
štipendije 

5 Hren Andrej svetnik vicedoma v 
Ljubljani 

3 188 K 60 h* 
182 K*** 

1628 ustanovno pismo študirajoči sinovi revnih meščanov Ljubljane, 
Kianja, Gornjega Grada, predvsem sorodstva 

gimnazija od 6. razreda dalje in za 
študij teologije na Dunaju 

knezoškof v Ljubljani 

6 Hren Toma/. škof v Ljubljani 4 83 K 
84 K* 

1628 testament študirajoči iz ljubljanske škofije, rojeni v 
Ljubljani. Gornjem Gradu, predvsem sorodniki 

gimnazija od 6. razreda dalje, tudi 
glasba 

kne/.oškof v Ljubljani 

7 Sontner Adam Stolni kanonik v 
Ljubljani, generalni 
vikar 

1 80 K* 
107 K 95 h*** 

1631 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) revni sinovi iz. Ljubljane 
c) revni študirajoči 

gimnazija, 6 let stolni kapitel v 
Ljubljani 

8 Skofič Krištof 2 112 K 72 h* 
74 K 95 h*** 

1637 ustanovno pismo študirajoči sploh gimnazija in teologija knezoškof v Ljubljani 

9 Weber Janez Jošt knjigovez, v Ljubljani 1 210 K* 
237 K 1 h*** 

1638 
1654 

ustanovno pismo revni sinovi meščanov iz Ljubljane gimnazija 4. - 6. razred mestni magistrat v 
Ljubljani 

10 Kacijanar Barbara, 
barunica, roj. Križanič 

imet/lica gosp. Trebnje 
in hiše v Ljubljani 

2 138 K 28 h* 1651 ustanovno pismo študij glasbe 

11 Supe Adam T 68 K* 1675 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) študirajoči i/. Kamnika 

gimnazija v Ljubljani Občina Kamnik 

12 Steinberg Janez Andrej pl. 
(tudi Steinberg) 

prost v Novem mestu 1 265 K* 
240 K*** 

1663 
1680 

testament, 
ustanovno pismo 

a) sorodniki 
b) študirajoči iz. družine Gladič 

13 Kastelee Malija, 
dopolnitev ustanove 
Kastelee Friderik 

kanonik v Novem mestu 2 60 K 1681 ustanovno pismo sorodniki 

14 Rossetti Janez Marko 
Anton, baron 

škof v Pičnu 1 40 K 
37 K*** 

1691 testament študenti za semenišče gimnazija do 6. razreda družina Rossetti, 
Deželna vlada v 
Ljubljani 

15 Omeza Danijel pisar kranjskih deželnih 
stanov 

1 60 K* 
51 K 1 h*** 

1700 testament a) sorodniki 
b) Melličani za glasbo 
e) študirajoči iz. Kranjske 

gimnazija, neomejeno sorodniki, mesto 
Metlika 

prejemnik mora 3 krat 
tedensko /.melliti rožni 
venec 

16 Prešeren Janez Krstnik teolog, kanonik in 
humanist 

3 248 K» 
272 K*** 

1704 testament revni s Kranjske, ki bodo poslali duhovniki, 
prednost imajo sorodniki 

gimnazija, teologija knezoškof v Ljubljani 

17 Pilat Gašper duhovnik 1 80 K* 
73 K 41 h*** 

1706 testament študirajoči iz. Vipave ni omejitve na vrsto študija župnik v Vipavi prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

18 Skerpin Friderik duhovnik -i 112 K (L m.1"**) 
95 K (2. m.***) 

1710 ustanovno pismo a) sorodniki družine Skerpin 
b) študirajoči iz Kamnika 

gimnazija v Ljubljani 6 let sorodniki, župnik v 
Kamniku 

19 Sluga Matija duhovnik 6 129 K* 
124 K*** 

1710 ustanovno pismo a) sorodniki po očetu 
b) drugi sorodniki 
c) študirajoči iz Suhe 
č) študirajoči iz. Kranjske 

od gimnazije dalje brez omejitve sorodniki, nato eerkv. 
ključarji iz. Suhe pri 
Šk. Loki 

20 •••••• Bolteiar duhovnik 170 K* 1711 ustanovno pismo 
21 Scheer Martin Leopold 2 380 K (L ni.*) 

132 K (2. m.*) 
336 K (L m.***) 
90 K (2. m.***) 

1713 ustanovno pismo revni zakonski iz Kranjske od 7. razreda gimnazije, medicina, 
pravo in teologija; eno mesto na 
Gregoriani 

mestni magistrat v 
Ljubljani 

22 Dolničar Anton pl. 
Thalberg 

teolog, organizator v 
ljubljanski škofiji. 
humanist 

6 211 K* 
204 K*** 

1713 testament a) sorodniki 
b) drugi študirajoči nagnjeni za študij teologije 

gimnazija, teologija stolni kapitel v 
Ljubljani 

prejemnik mora biti 
vsak dan pri maši in 
moliti za ustanovnika 

PRILOGA 1 



23 Schell Jakob pi. 
Schellenburg 

cesarski svetnik 12 •• •* 
99 •*»* 

1713 ustanovno pismo a) mladeniči avstr. dednih dežel, zlasti iz Tirolske 
b) seminaristi v Ljubljani 

gimnazija oil 1. razreda dalje; 
seminaristi za 4. letnik 

Deželni odbor za 
Kranjsko. Deželna 
vlada v Ljubljani 

prejemnik mora moliti 
vsak dan za 
ustanovnika 

24 Gerbec Karl Maks zdravnik 2 213 K 
199 K*** 

1716 
1786 

testament, pismo 
o soglasju 

a) sorodniki 
b) študirajoči i/ Si. Vida pri Stični 

ni omejitve na vrsto študija sli.ški opat 

2 • ¡ingelinan Gregor duhovnik / 31 K 69 h* 1717 testament 
26 Tiïltingcr Gregor duhovnik, župnik na 

Bledu in v Ljubljani 
5 122 K* 

118 K*** 
1723 ustanovno pismo študirajoči iz župnij Vrhnika. Pol. Gradec. Horjul. 

Pled, študirajoči sploh 
gimnazija in ilo konca študija župnik v Horjulu 

27 Kus Valentin duhovnik, župnik v 
Mozirju 

2 101 K* 
95 K*** 

1727 ustanovno pismo a) sorodniki. Kamničani 
b) sorodniki študirajoči iz Mozirja in Ljubnega 

od 6. raz. gimnazije dalje župnik v Kamniku, 
župnik v Mozirju oz. 
Ljubnem 

prejemnik mora biti v 
sredah in nedeljah pri 
maši 

28 Rumpier Jurij Tomaž duhovnik, župnik v 
Ccmšeniku 

2 120 K* 
119 K 48 h*** 

1731 
1792 

testament, 
ustanovno pismo 

a) sorodniki 
b) sorodniki Friderika Persela 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

29 Maurič Jurij duhovnik / 60 K* / 731 testament 
30 Žigur Matevž duhovnik 2 93 K* 

89 K*** 
1732 usatnovno pismo a) sorodniki 

b) iz občine .Št. Vid pri Vipavi 
c) okr. sod. Vipava 

gimnazija v Ljubljani župnik v Št. Vidu pri 
Vipavi 

prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

31 Žagar Adam Franc 2 101 K* 
102 K*** 

1732 ustanovno pismo a) sorodniki Žagar 
b) drugi sorodniki 
c) zakonski otroci iz Kamnika 

gimnazije in teologija na 
Kranjskem 

Janez Žagar, družina 
Žagar, nato župnik v 
Kamniku 

32 Hočevar Valentin duhovnik 1 80 K* 1736 testament a) sorodniki 
h) študirajoči iz predmestja Krakovo 

ni omejitve na vrsto študija knezoškofijski 
ordinaria! 

prejemnik mora 
tedensko iti k maši 

33 Raab Anton deželni tajnik 2 272 K* 1740 testament sinovi ljubljanskih meščanov 4. razred osn. šole do 2. r. gimn. mestni magistrat v 
Ljubljani 

34 Omerza Mihael duhovnik 1 60 K* 1741 ustanovno pismo sorodniki in študirajoči iz. Ljubljane ni omejitve na vrsto študija beneficija! v Tomišlju prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

.ï.ï Debelak Primož duhovnik / 100 K 35 h* 1744 testament 

36 Kraškovič Jane/. duhovnik, župnik v 
Kranju 

1 162 K 
140 K* 

1746 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) revni iz Žalca in Ljubljane 

gimnazija deželni urad v 
Ljubljani 

prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

37 Repič Dominik duhovnik, župnik v 
Vipavi 

2 60 K* 
51 K*** 

1747 ustanovno pismo revni študenti, prednost z boljšim uspehom osnovna šola in gimnazija sodni gosp. v Vipavi, 
sodnik z župnikom v 
Vipavi 

38 Korče lilo:. duhovnik 2 80 K* 1754 
1799 

testament, pismo 
o soglasju 

39 Erlah Tomaž duhovnik 2 228 K(1. m.)* 
315 K (2. m.)* 

1756 
1779 

testament, 
ustanovno pismo 

sorodniki 

40 Umek Karel 1 162 K* 
155 K** 

1757 testament sorodniki in študirajoči sploh gimnazija in visoke šole knezoškofski 
Ordinariat 

41 Lakner Lovrenc vojaški zdravnik 2 98 K 
84 K*** 

1759 
1786 

testament, 
ustanovno pismo 

revni študirajoči iz Ljubljane omejeno na študij v Ljubljani Deželna vlada v 
Ljubljani 

42 Glavatič Gašper duhovnik, vikar v Kropi 1 80 K* 1761 testament sorodniki bratov in sesler ni omejitev na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

po smrti sorodnikov se 
ustanova spremeni v 
ubožno mašno 

43 Scarlichi Maks Henrik pl. 
I. 

zemljiški gospod v 
Molniku 

1 146 K* 
170 K*** 

1761 
1762 

testament, 
ustanovno pismo 

sorodniki iz. družin Apfallrcr, Grimschitz, 
Hranilovič, Hohenvvarl. Gandini. Rasp, Wcrncker, 
Gall. Sokali. HölTcrer 

licej v Ljubljani, gospodične, ki se 
učijo 

Deželni odbor za 
Kranjsko 

prejemnik mora 1 krat 
mesečno k obhajilu 

44 Scarlichi Maks Henrik pl. 
II. 

zemljiški gospod v 
Molniku 

3 299 K* 
313 K*** 

1762 ustanovno pismo pripadniki družin za 2 mesti Apfallrcr, 
Grimschitz, Taufferer. Hranilovič, Hohenwart, 
Gall. Hallerslein. Rasp, Wcrncker, Gandini. 
Sokali. Holier 

ni omejitve za vrsto študija, 3. 
mesto je omejeno na vzgojo v 
samostanu 

Deželni odbor za 
Kranjsko 

prvi dve mesti so za 
dečke tretje za deklice 

45 Jerovšek Luka / 88 K 
97 K 28 h* 

1763 testament sorodniki ni omejitve na vrsto študija župnik v Sv. Petru v 
Komendi 

46 Justin Matevž. duhovnik / 94 K JO li * 1768 ustanovno pismo 

47 Weitenhiller Friderik 1 86 K* 
85 K*** 

1770 testament revni dobri študenti 6. razred gimnazije kancler nem. vit. reda 
na Dunaju 

48 1'eintner Mihael odpravnik poštnih voz v 
Ljubljani 

1 190 K* 
180 K*** 

1771 
1774 

testament, 
ustanovno pismo 

a) sorodniki 
b) študirajoči iz trsa Innichen na Tirolskem 

ni omejitve na vrsto študija prvi sorodnik iz 
družine ustanovnika 

49 Dimiti Janez. 2 100 K 40 h* 1773 testament 
50 Fédérer Ignac duhovnik, vikar pri sv. 

Petru v Ljubljani 
1 155 K* 1780 

1781 
testament, 
ustanovno pismo 

sorodniki, če ni teh, pa eden meščanskega porekla ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

do 1796 je štipendija 
pripadala služkinji 

51 Raab Anton 11 deželni tajnik 1 462 K 1786 pismo o soglasju sorodniki, če jih ni, se znesek razdeli med 
meščanske hčere in vdove 

ni omejitve na vrsto študija mestni magistrat v 
Ljubljani 

PRILOGA 2 



52 Rešen Pavel Ignac, dr. ograjni odvetnik v 
Ljubljani 

1 85 K* 
81 K 50 h*** 

1793 ustanovno pismo a) sorodniki in družina Fabianič 
b) študirajoči nasploh 

ni omejitve na vrsto študija Odvetniška zbornica v 
Ljubljani 

53 Slariha Jakob duhovnik 1 99 K* 
100 K*** 

1796 ustanovno pismo a) prijatelji ustanovnika 
b) i/, župnije Črnomelj 

gimnazija 6 let, teologija /upnik v Črnomlju 

54 Skerl Jožef /upnik v Košani 1 187 k 16 li* 
178 K** 

1796 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) revni i/ župnij Košana in To maj izmenično 

gimnazija in teologija a) sorodniki 
b) ordinaria! v Trstu 
e) župnik iz Košanc in 
Tomaja 

55 Glasbeni sklad .5 112 K* 1797 
IH43 

56 Pere Jurij Jožef duhovnik 1 97 K* 
93 K** 

1799 testament a) sorodniki 
b) iz Kočevske 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Kočevju če ni kandidatov, 
obresti pripadajo 
ubožnemu zavodu 
Kočevje 

57 Roje Frane Župnik v Spodnji Idriji 2 334 K* (l.mes.) 
104 K* (2. mes.) 
Ill K***(l.m.) 
223 K*** (2. m.) 

1800 testament a) prijatelji ustanovnika 
b) iz Nemškega Rovta okraj Tolmin 

ni omejitve na vrsto študija Župnik v Nemškem 
Rovtu 

58 Zeysser Jurij župnik v Poljanah na 
Dolenjskem (Kočevske 
Poljane) 

1 60 K* 
52K62h*** 

1801 ustanovno pismo revni izdekanije Kočevje, rojeni v območju gosp. 
Poljane 

ni omejitve na vrsto študija knez Auersperg iz 
gosp. Poljane 

59 Zupančič Marija 1 80 K* 
60 K 74 h*** 

1802 testament najrevnejši iz župnije Sv. Jakob v Ljubljani ni omejitve na vrsto študija, razen 
za normalko 

mestni magistrat v 
Ljubljani 

60 Bajžel Andrej župnik v Smledniku 2 147 K* 
[49 •*** 

1802 testament a) sorodniki Bajželj in Gorjanc 
b) iz vasi Zg. Bitnje 

gimnazija, teologija Deželna vlada v 
Ljubljani 

61 Poklukar Tomaž duhovnik 1 60 K* 
52 K 96 h*** 

1802 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz Zg. Gorij 
e) iz župnije Zg. Gorje 

normalka, gimnazija, strok, šole, 
univerza 

najbližji sorodnik 
ustanovnika 

62 Rački Lovrenc župnik v Koslelu 2 158 K 32 h* 
153 K*** 

1805 ustanovno pismo sorodniki iz rodu Rački imajo prednost, sicer 
revni iz fare Kostel 

od nemške normalke do konca 
študija 

župnik v Kostelu 

63 Lamb Martin pl. 
Schvvarzenberu 

deželni svetnik 12 186 K (dečki*1) 
91 K (deklice*) 

1805 pismo o soglasju učenci, učenke iz župnij Vipava, Črni vrh in Idrija ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

ustanova za 6 dečkov 
in 6 deklic 

64 Marenig Luka duhovnik 1 60 K* 1806 kodicil a) sorodniki župnika Repiča 
b) študirajoči iz Vipave 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Vipavi 

65 Valič Jožef duhovnik I 120 K* 
114 K** 

1808 testament sorodniki, če jih ni, študirajoči iz župnije Sv. Križ 
pri Vipavi 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Kamnju pri 
Ajdovščini 

66 Surbi Andrej 1 60 K* 
50 K 54 h*** 

1817 testament sorodniki družin Surbi. Vavpotič. Sluga ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

67 Zde.šar Jožef I 104 K* 
99 K** 

1818 testament sorodniki, prijatelji, nato iz župnij Brezovica, 
Radovljica 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

68 Rezervni sklad 236 K* 
230 K*** 

1818 

69 Zupan Jurij ilr. 1 kanonik v Ljubljani I 88 K 1820 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnije Bodnje 
e) Begunje, Radovljica. Lesce, Lese 

gimnazija škofijski Ordinariat v 
Ljubljani 

70 Zupan Jurij ilr. II kanonik v Ljubljani 1 127 K 68 h* 
115 K 52 h*** 

1821 ustanovno pismo a) iz. župnije Šmartno pod Smarno goro 
b) Št. Peter, Marija v Polju 

gimnazija škofijski ordinariat v 
Ljubljani 

71 Golmajer Jurij stolni prost v Ljubljani 3 216 K 80 h* 
[94 •*** 

1822 
1824 

testament, 
ustanovno pismo 

revni, študirajoči iz Gorenjske ni omejitve na vrsto študija škofijski ordinariat v 
Ljubljani 

72 Slroj Jožef, dr. zdravnik v Kranju 3 238 K* 
236 K*** 

1826 
1847 

testament, 
ustanovno pismo 

a) sorodniki 
r>) študirajoči iz Podbre/.ij 

ni omejitve na vrsto študija škofijski ordinariat v 
Ljubljani 

73 Dežnian Mihael trgovec / 135 K 97 h* is MI testament 
74 Leveč Andrej duhovnik, kurat v St. 

Vidu pri Lukovici 
1 83 K* 

80 K*** 
1831 
1853 

testament, 
ustanovno pismo 

revni dobri učenci iz Ljubljane ni omejitve na vrsto študija škofijski ordinariat v 
Ljubljani 

ustanovo uživa do 
smrti kuharica Špclak 
Helena 

75 Sever Malija duhovnik v Lozicah 2 172 K (L m.)* 
108 K (2. m.)* 

1825 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) iz, občine Lozice 
c) iz občine Št. Vid pri Vipavi 

ni omejitve na vrsto študija predstojnik podobčine 
Lozice 

76 Nepoznani ustanovnik I 2 109 K 20 h (L 
m.)* 
81 K 24 h (2. m.)* 

1843 ustanovno pismo revni študirajoči iz. Ljubljane ni omejitve na vrsto študija deželna vlada v 
Ljubljani 

ustanovnik je želel bili 
neimenovan 
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77 Nepoznani ustanovnik 11 1 80 K*67 K 23 
h*** 

184.3 ustanovno pismo potrebni študirajoči iz Ljubljane ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

ustanovnik je želel biti 
neimenovan 

78 Wolf Annui Alojz kne/.oškof v Ljubljani 3 158 K (1.2. m.)** 
154 K (3. m.)** 
154 K (L 2.3. 
m.)*** 

1844 ustanovno pismo a) dijaki iz fare Idrija 
b) študirajoči sinovi podložnih župnij Ljubljana in 
Coricane 

gimnazija, visoke šole kne/.oškof v Ljubljani; 
tudi generalni vikar 

79 Rcpcžič Jožef 2 248 K* 1846 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) sinovi meščanov Loža 
c) iz. župnije Lož. 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Starem trgu 
pri Ložu 

prejemnik mora moliti 
za ustanovnika 

80 Demšar Franc zdravnik, hišni posestnik 
v Kranja 

/ 115 K 56 h* 1846 testament 

81 Famo j Jakob Anion / 86 K 15 h* 1846 ustanovno pismo 
82 Jelovšek Benjamin pi. 

Fiditi nan 
8i K 48 h 
86 K 50 h* 

1846 ustanovno pismo 

83 Hladnik Franc duhovnik, kurat 1 60 K* 1847 ustanovno pismo študirajoči iz družine Hladnik in Sever ni omejitve na vrsto študija župnik v Sp. Idriji 
84 Schiffer Jožef Anton pi. 

.Schifferslein 
kanonik v Ljubljani 4 280 K* 1847 ustanovno pismo a) sorodniki 

b) študirajoči i/. Kranja 
gimnazija knezoškofijski 

konzistorij v Ljubljani 
85 Ravnihar Matevž škof v Trstu 2 202 K* 

184 K** 
1850 ustanovno pismo a) sorodniki 

b) iz trga Vače 
c) iz župnije Vače 
č) podložniki Lambergovega kanonika 
d) iz Kranjske 

ni omejitve na vrsto študija knezoškofijski 
konzistorij v Ljubljani 

gledali na študijski 
uspeh 

86 Globočnik Jožef I duhovnik, veroučitelj na 
gimnaziji v Ljubljani 

1 100 K* 
88 K*** 

1850 ustanovno pismo a) sorodniki iz Poženka in Adergasa, Scnlurškc 
gore 
b) če jih ni. se ila najpotrebnejšemu sorodniku 

od 2. raz. glavne šole do konca 
gimnazije 

ustanovnik, po smrti 
župnik v Cerkljah 

denar naj dobijo 
Stipend, starši 

87 Gozani Feliks Karl, 
markiz 

pisar urada /a državna 
gospostva 

1 148 K* 1850 ustanovno pismo a) študirajoči iz. Kranja 
b) študirajoči iz Šk. Loke 

od L razreda gimnazije dalje ustanovnik, po smrti 
sorodnik iz Volč. 
potoka, nato župnik v 
Kranju 

88 Kokalj Sehaslijan duhovnik, kooperalor / 146 K 1851 ustanovno pismo 

89 Zupan Jurij kanonik v Ljubljani 2 89 K 12 h* 
84 K*** 

1852 ustanovno pismo sorodniki iz. Zasipa, Zgornjih Gorij, Bleda od 2. razr. osn. šole, gimnazija, 
realka 

župnik v Zasipu prejemnik mora moliti 
za ustanovitelja 

90 Lichtcnlhurn Katarina pl., 
baronica 

posestnica v Ljubljani 2 214 K 40 h* 1852 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) študirajoči iz. Šentpeterskega predmestja 

od 2. raz. normalke do konca 
študija in še L leto 

gimnazijski učil. zbor 
v Ljubljani 

91 Jamnik Marija / 100 K 1857 ustanovno pismo 

92 Globočnik Jožef II duhovnik, veroučitelj na 
gimnaziji v Ljubljani 

1 86 K 20 h 
104 K 

1858 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) dijaki iz. cerkljanske fare 

od 2. raz. glavne šole, gimnazija, 
realka 

ustanovnik, po smrti 
župnik v Cerkljah 

93 Pehare Jožef učitelj normalke 1 464 K* 
463 K*** 

1858 ustanovno pismo a) otroci ustanovnika 
b) otroci sorodnikov 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Tržiču 

94 Globočnik Jožef III duhovnik, veroučitelj na 
gimnaziji v Ljubljani 

1 86 K 20 h 1859 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) študirajoči nasledniki mojih učencev 

gimnazija, niž. realka, tudi za 
pripravljalne tečaje 

ustanovnik, po smrti 
predstojnik gimnazije 

95 Smajd Jurij kanclisl Gubernija v 
Ljubljani 

1 40 K* 
23 K 24 h*** 

1860 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) drugi študirajoči 

gimnazija, realka mestna občina 
Ljubljana 

96 Stibil Jakob duhovnik, profesor v 
Gorici 

1 89 K 4 h**** 
119 K 13 h*** 

1860 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) mladeniči iz Dolenj pri Ajdovščini in Planine 
pri Vipavi 

gimnazija župnik v Planini pri 
Postojni 

97 Strupi Martin 1 80 k* 
61 K 86 h*** 

1860 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) najboljši učenci 1.-4. raz. gimnazije 

4. raz. nižje gimnazije dekan župnije Kranj prejemnik mora moliti 
za ustanovitelja 

98 Jelovšek Anton pl. 
Fielitcnait 

posestnik v Zalogu pri 
Novem mestu 

4 968 K* I860 ustanovno pismo 

99 lljašič Anton pl. 1 212 K* I860 ustanovno pismo 
100 I.užar Andrej duhovnik, upokojeni 

župnik v Crmošnjicah 
3 53 K 20 h* 1862 pismo o soglasju a) študirajoči iz Koprivnika in 

b) dekanije Kočevje 
ni omejitve na vrsto študija župnik v Kočevju 

• lilaznik lila:. Župnik v Naklem / 83 K47h* 1863 ustanovno pismo 

/r>2 Jalen Jožefa / 10.i K 36 h* 1863 ustanovno pismo 

103 Globočnik Jožef IV duhovnik, veroučitelj na 
gimnaziji v Ljubljani 

1 90 K 
88 K*** 

1864 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) dijaki gimnazije v Ljubljani, rojeni v Cerkljah 

od 2. raz. glavne šole do konca 
gimnazije 

Župnik v Cerkljah štipendijo prejmejo 
starši štipendista 

104 Sabac Franc 1 98 K 20 h* 
93 K** 

1864 ustanovno pismo učenci iz postojnske kresije, prednost iz. dekanije 
Lož-Cerknica 

gimnazija, visoke šole dekan iz. Postojne 

105 Slakar Jane/. Ncpomuk založnik, ravnatelj 
normalke v Ljubljani 

1 150 K 80 h* 
137 K** 

1864 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) meščanski sinovi iz Kamnika 

od 2. raz. osnovne šole dalje 
neomejeno 

mestno predstojništvo 
Kamnik 

106 Zalokar Jernej 7 100 K 1S65 ustanovno pismo na Kranjskem rojeni revni mladeniči gimnazija v Ljubljani župan v Ljubljani 
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107 Kotleta Malija duhovnik v Vipavi 2 105 K 93 h*** 
100 K***** 

1X67 
1X70 

testament, 
ustanovno pismo 

lOX Kalisler Janez velepodjetnik 10 -196 K* 1868 ustanovno pismo 

109 Metelko Franc kalehel. profesor na 
ljub. liceju 

i 142 K*** 1•6• ustanovno pismo 

•• Lanthieri Kleinen Tadej, 
grof 

zemljiški gospod v 
Vipavi in Slapu 

1 167 K 
159 K 60 h* 

1869 pismo o soglasju revni učenci iz Vipave od 3. razr. normalke dalje, 
neomejeno 

dekan iz Vipave 

111 Oblak Franc magistralni svetnik v 
Ljubljani 

1 258 K 52 k* 
240 K*** 

1869 ustanovno pismo sorodniki, če jih ni, revni iz Ljubljane ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

112 Janež.ič Franc 2 24 X K* 1X69 ustanovno pismo 
•• Kos Anion duhovnik, kanonik 2 124 K* 1X70 ustanovno pismo 
114 Debelak Malija / 152 K 1X70 ustanovno pismo 
115 Svetina Marija posestnica v Ljubljani 3 100 K* 1870 ustanovno pismo a) sorodniki 

b) iz župnije Šk. Loka 
c) iz župnije Marijinega oznanenja v Ljubljani 

gimnazija, realka škofijski ordinaria! v 
Ljubljani 

116 Bergant Josip duhovnik, župnik v 
Košani 

1 400 K*** 1870 testament a) sorodniki 
b) iz župnije Zapoje, Košana in Vodice 

sorodniki od 2. razreda osn.šolc, 
ostali gimnazija 

kurat, upravitelj 
župnije Zapoge 

117 Jelovšek Franc pl. 
Fichtenau 

kanonik v Novem mestu ¡53 K 
160 K 34 h* 

1X70 ustanovno pismo 

118 Poklukar Jane/ posestnik 1 97 K* 
100 K*** 

1871 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnije Gorje 
c) i/ Kranjske 

ni omejitve na vrsto študija Janez Poklukar Krnica 
5 

119 Rozman Jožef duhovnik, župnik in 
dekan v Trebnjem 

2 132 K 30 h* 
127 K*** 

1872 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnij Ljubno, Le.še in Bre/nica 
c) i/ župnij Trebnje, Sv. Križ, Mirna peč 

od osnovne šole do univerze škofijski Ordinariat v 
Ljubljani 

120 Novak Janez Krslnik kanonik, škofijski šolski 
nadzornik 

1 111 K 40 h* 
107 K*** 

1873 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) revni sinovi ljubljanskih meščanov, Idrijci in iz 
žup. Rovte 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

121 Langus Matevž slikar 7 420 K* 1873 akceptna listina a) sorodniki, ki se posvetijo umetnosti in znanosti po končani šoli v Kamni Gorici župnik in občina v 
Kamni Gorici 

122 Hudovernik Marija 1 139 K*** 
153 K 48 h* 

1874 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) iz Radovljice 
c) iz Kranjske 

od 2. razr. glavne šole do konca 
študija 

župnik v Radovljici 

123 Gizela, nadvojvodinja, 
ustanova mesta Novo 
mesto 

1 100 K 1874 ustanovno pismo za rojene v Novem mestu višji razredi gimnazije v Novem 
mestu, visoke šole 

direktor gimnazije 

124 Lesar Anton katehet, profesor na 
realki 

1 134 K* 1874 pismo o soglasju a) sorodniki 
b) iz Sušja pri Ribnici 
c) iz žup. Ribnica, iz Idrije 

gimnazija v Ljubljani in Novem 
mestu, /a pravne in medicinske 
študije 

Deželna vlada v 
Ljubljani 

ni za realke, tehniko, 
teologijo 

125 Dular Jožef i 219 K 20 h 
1X6 K*** 

1X76 ustanovno pismo ustanova je tudi za 
balo 

126 Marinko Janez duhovnik, župnik v 
Logatcu 

1 12K 1876 akceptna listina sorodniki iz Stranske vasi za študirajoče v Alojzijevišču v Lj. župnik na Dobrovi 

127 Müller Jane/. duhovnik, kooperator v 
Št. Ruperlu 

2 160 K 1876 
1877 

testament, pismo 
o soglasju 

a) sorodniki 
b) iz Žabnice in okoliških vasi 
c) iz župnije Št. Rupert pri Mirni 

gimnazija in realka, razen v Kranju Urban Müller, nato 
moški sorodniki 

prejemnik mora moliti 
za ustanovitelja 

128 Jerala Anion uhovnik. župnik pri Sv. 
Štefanu na Koroškem 

2 223 K 30 h* 
213 K*** 

1879 
1881 

testament, pismo 
o soglasju 

a) iz Železnikov 
b) iz župnije Železniki 
c) iz župnij Selce. Zali log in Sorica 

ni omejitve na vrsto študija župnik in župan v 
Železnikih 

129 Deu Jožef tovarnar v Tržiču 3 212 K* 
200 K 1, 2. m*** 
206 K 3. m.*** 

1880 akceptno pismo a) sorodniki 
b) najboljši učenci iz Tržiča 

ni omejitve na vrsto študija župnik z županom v 
Tržiču 

130 Tome Marija 1 130 K 
124 K*** 

1880 ustanovno pismo sorodniki, nato revni gimnazijci I. gimnazije v 
Ljubljani 

1. gimnazija v Ljubljani direktor gimnazije v 
Ljubljani 

nesorodnik le eno leto 
študija 

131 Stampf] Jane/ I hišni posestnik v Pragi 24 100 K 1881 pismo o soglasju študirajoči iz Kočevja in kočevske okolice, ki jim 
je nemščina materin jezik 

nemške srednje šole, učiteljišča, 
obrtne strokovne šole. visoke šole 

občinski zastop v 
Kočevju 

132 Stampi! Janez II hišni posestnik v Pragi 16 200 K 1881 pismo o soglasju študirajoči iz Kočevja in kočevske okolice, ki jim 
je nemščina materin jezik 

nemške srednje šole, učiteljišča, 
obrtne strokovne šole, visoke šole 

občinski zastop v 
Kočevju 

••~ Stampf] Janez II hišni posestnik v Pragi 9 400 K 1881 pismo o soglasju študirajoči iz Kočevja in kočevske okolice, ki jim 
je nemščina materin jezik 

visoke šole občinski zastop v 
Kočevju 

|•34 Mesto Lož, jubilejna 
ustanova Franca Jožefa 1 

1 124 K* 1881 ustanovno pismo sinovi meščanov iz Loža ni omejitve na vrsto študija občinski zastop v Ložu ustanova v spomin na 
400 letnico mesta 
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135 Zorman Aleksander posestnik v Trstu 3 394 K* 1881 ustanovno pismo a) revni i/ župnije Cerklje 
b) revni i/ sosednjih župnij 

ni omejitve na vrsto študija župnik in župan v 
Cerkljah 

136 Hočevar Marlin posestnik v Krškem 12 182 K* 
173 K*** 

1882 testament učenci osnovnih in meščanske šole v Krškem z 
nemškim učnim jezikom 

osnovna in meščanska šola v 
Krškem 

Josipina Hočevar, nato 
Kranjska hranilnica v 
Ljubljani 

137 Gerhec Ludvik, dr. zdravnik v Idriji 1 102 K 50 h* 1882 ustanovno pismo revni študenti i/. Idrije, revni sinovi rudarjev ni omejitve na vrsto študija dekan v Idriji z 
občinskim svetom 

138 Schildenfeld Vintene pi. zemljiški gospod na 
Griču pri Mirni 

2 214 K* 1882 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) sinovi oficirjev s Kranjske, podoficirjev 
domovinskega rcüimcnta 

ni omejitve na vrsto študija vodja voj. garni/, 
sodišča v Ljubljani 

139 Waraun Pavel I praktični zdravnik v 
Skocjanu 

2 194 K* 
219 K (L m.)*** 
700 K (2. m.)*** 

1882 ustanovno pismo a) revni kmečki sinovi župnije Skocjan 
b) revni iz okraja Krško 

gimnazije na Kranjskem Deželna vlada v 
Ljubljani 

140 Waraun Pavel II praktični zdravnik v 
Skocjanu 

2 726 K* 
700 K *** 

1882 ustanovno pismo revni kmečki študenti medicine na Dunaju, roj. v 
župniji Skocjan. ozir. iz okraja Krško 

medicina, največ 6 lei Deželna vlada v 
Ljubljani 

prejemnik bo najmanj 
5 let služboval na 
Kranjskem 

141 Umek Anion duhovnik, župnik na 
Bledu 

2 262 K* 
258 K*** 

1884 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz Cerovca 
c) iz župnije Stopiče 

gimnazija župnik v Stopicali 

142 Dolinar Frane duhovnik, župnik na 
Trati 

1 181 K* 
175 K*** 

1886 testament a) sorodniki iz Vodovclj št. 2 in Čudeža pri 
Zini neu št. 1 
b) dijaki i/, župnije Šk. Loka 

od 2. razr. osnovne šole dalje župnik, okr. sodnik in 
župan v Šk. Loki 

143 Gregorič Matija trgovec v Ljubljani 1 296 K 28 h 
317 K 15 h* 

1886 akceptna listina a) sorodniki in revni srednješolci Kranjske 
b) revni i/. Kostanjevice na Dolenjskem 

srednje šole na Kranjskem kne/oškofijski 
ordinaria! v Ljubljani 

144 Volč Jurij kanonik v Ljubljani 1 80 K* 1887 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) i/ Podkorna 
c) iz okraja Bela peč 
č) iz Gorenjske 

od 2. razr. osn. šole do konca 
študija 

župnik v Kranjski gori prejemniki iz okraja 
Bela peč in Gorenjske 
za gimnazijo 

145 Žitnik Ne/a I 1 40 K* 
36 K 71 h*** 

1887 ustanovno pismo dečki, deklice iz Višnje gore osnovna šola Višnja gora knezoškofijski 
Ordinariat v Ljubljani 

146 Žitnik Ne/a II 1 342 K* 
333 K*** 

1887 ustanovno pismo iz župnije Višnja gora, ki bodo postali duhovniki gimnazija knezoškofijski 
Ordinariat v Ljubljani 

147 Pretnar Jožef duhovnik, župnik v 
Kovorju 

1 95 K* 
94 K 16 h*** 

1887 ustanovno pismo sorodniki, nato revni študirajoči i/. Poljske ni omejitve na vrsto študija posestnik Lenarčičeve 
hube v Gorjah z 
župnikom 

148 Golob Magdalena 1 60 K* 1887 akceptno pismo študirajoči i/, župnije Radovljica ni omejitve na vrsto študija župnik in župan v 
Radovljici 

149 Hrovat Franc duhovnik, župnik v 
Ljubljani 

1 208 K 19 h 1887 ustanovno pismo sorodniki, če jih ni, dijaki i/ župnije Šentjernej od 2. razr. osn. šole dalje župnik v Šentjerneju 

150 Gorup Jožef, vite/ pl. 
Slavinjski, jubilejna 
ustanova ob 40. letnici 
vladanja cesarja Franca 
Jožefa 

podjetnik in 
veleposestnik 

12+2 400 K 1889 pismo o soglasju slovenske gojenke mestnega dekliškega liceja v 
Ljubljani 
a) sorodnice 
b) druge Slovenke in Hrvatice z Reke in Hrv. 
Primorja 

mestni dekliški licej v Ljubljani ustanovnik, po smrti 
najstarejši potomec, 
nalo dež. odbor s slov. 
večino. Slovenska 
Matica 

13. mesto 1. 1902, 14. 
mesto 1. 1912 

151 Gorup Jožef, vite/ pl. 
Slavinjski, jubilejna 
ustanova ob 40. letnici 
vladanja cesarja Franca 
Jožefa 

podjetnik in 
veleposestnik 

10 500 K sr. šola 
528 K vis. šola 

1889 pismo o soglasju a) sorodniki slov. narodnosti 
b) drugi študirajoči Slovenci in Hrvali z Reke in 
Hrv. Primorja 
c) študirajoči slovanskega porekla 

gimnazija, srednje šole, visoke šole ustanovnik, po smrti 
najstarejši potomec, 
nato dež. odbor s slov. 
večino. Slovenska 
Malica 

152 Wiederwobl Maks trgovec v Gorici 2 152 K* 
145 K** 

1889 ustanovno pismo gimnazijci rojeni na Kranjskem ne glede na 
narodnost 

gimnazija Deželna vlada v 
Ljubljani 

153 Kosmač Simon duhovnik, župnik v 
Škof ji Loki 

1 193 K 13 h*** 1889 ustanovno pismo sorodniki, če jih ni, se 1/4 obresti kapitalizira, 3/4 
razdeli najrevnejš. sorodnikom 

od 4. razr. osn. šole, gimnazija, 
realka, visoke šole 

kne/oškofijski 
ordinariat v Ljubljani 

154 Slakar Jožef duhovnik, župnik v 
Kamniku 

5 201 K* 
199 K*** 

1889 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) v Kamniku rojeni mladeniči 
c) drugi študenti 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

155 Vidic Franc I upokojeni davkar 1 60 K* 
44 K 34 h*** 

1890 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) rojeni v Kamniku ali Slobu slovenske 
narodnosti 

osnovna šola v Kamniku ali Stobu Dečman Anton v 
Ljubljani, po smrti 
najstarejši sorodnik, 
nalo obč. Kamnik 

PRILOGA 6 



156 Marija Valerija, 
nadvojvodinja 

20 100 K 1890 ustanovno pismo učenci in učenke, rojeni na Kranjskem 8 mest za obrtno šolo za lesno ind. 
v Ljubljani, 8 mest za učenke 
umet. čipkarske šole v Ljubljani, 4 
mesta za učence obrtne šole za 
lesno industrijo v Kočevju 

Direkcija Kranjske 
hranilnice v Ljubljani 

157 Gruden Jakob duhovnik, župnik na 
Turjaku v pokoju 

1 100 K* 1891 akceptno pismo sorodniki s priimkom Gruden in drugi sorodniki, 
nato cintili študirajoči 

ni omejitve na vrsto Študija župnik v Velikih 
Laščah 

prejemnik mora vsak 
dan zmolit en očenaš 

158 Cebašek Andrej, dr. kanonik v Ljubljani I 168 K* 1891 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnije Smlednik 

gimnazija knezoškofijski 
konzistorij 

159 Razpuščeno dijaško 
podporno društvo na bivši 
državni nižji gimnaziji v 
Kranju 

1 66 K 1891 ustanovno pismo dijaki rojeni v političnem okraju Kranj gimnazija v Kranju Deželna vlada v 
Ljubljani 

160 Komik Franc podjetnik in posestnik 
na Verdu 

2 794 K 1891 testament a) sorodniki 
b) slov. visokošolci in dijaki rojeni na Vrhniki 

visoka lehn, šola, akademija 
umetnosti 

dež. šolski svet v 
Ljubljani 

izključeni so 
neslovenci, judje, 
pravniki, (coloni 

161 Vidie Frane II upokojeni davkar 168 K* 
160** 

1893 ustanovno pismo študirajoči iz Sk. Loke, župnije Sk. Loka, okr. 
sodišče Šk. Loka 

ni omejitve na vrsto študija župnik in župan v 
Škof ji Loki 

162 Kosmač Marija 200 K* 1894 ustanovno pismo dijaki sodnega okraja Lož, dijaki Notranjske srednja šola Deželna vlada v 
Ljubljani 

163 Maycrliold Josip posestnik v Ljubljani 43 K* 
60 K*** 

1895 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) sinovi staršev župnije sv. Jakoba v Ljubljani 

realka v Ljubljani knezoškofijski 
ordinaria! v Ljubljani 

164 Stegu Jurij užitkar na Kalu 88 K* 
101 K*** 

1895 ustanovno pismo a) sorodniki iz Kala št. 15 
b) drugi sorodniki 

srednje šole, visoke šole, 
neomejeno 

Deželna vlada v 
Ljubljani 

165 Zavašnik Jurij kanonik v Ljubljani 116 K* 
115 K*** 

1895 ustanovno pismo a) krvni sorodniki 
b) Študirajoči iz župnij Dobrova, Horjul, 
Brezovica. Polh. Gradec 

sorodniki od 3. ra/.r. osn. šole dalje 
neomejeno, nesorodniki od sr. šole 
dalje 

Deželna vlada v 
Ljubljani 

166 Tomšič Janez posestnik 153 K* 1896 ustanovno pismo a) študenti iz Ilirske Bistrice 
b) iz sodnega okraja Ilirska Bistrica 

ni omejitve na vrsto študija dekan v Trnovem z 
županom Ilir. Bistrice 

167 Salzer Janez 210 K* 
212 •*** 

1896 ustanovno pismo slušatelji visoke šole za poljedelstvo na Dunaju 
roj. na Kranjskem, Primorskem 

visoka šola za poljedelstvo Dunaj predsednik kranjsko- 
primorskega gozd. 
društva 

podeljuje se v 10 
obrokih 

168 Luzar Martin 65 K 60 h 1896 testament a) sorodniki 
b) študirajoči iz Kranjske 

gimnazija Deželna vlada v 
Ljubljani 

169 Robič Luka davčni nadzornik v 
pokoju 

211 K* 1896 ustanovno pismo a) potomci bratov 
b) potomci sester 
c) drugi sorodniki 
č) Slovenci župnije Kranjska gora 

ni omejitve na vrsto študija župnik v Kranj, gori 
da predlog deželnemu 
odboru 

170 Stariha Jakob kanonik v Ljubljani 99 •* 
100 K*** 

1896 testament a) študenti prijateljev ustanovnika 
b) iz župnije Črnomelj 1er sosednjih župnij 

6 let gimnazije in teologije župnik v Črnomlju 

171 Keriič Gregor okrajni sodnik v Kranju IM K 50 h 1• t e slame nI 
172 Jakšič Anton duhovnik, župnik v 

Kandiji 
134 K* 1897 ustanovno pismo a) sorodniki, dijaki iz rojstnega kraja ustanovnika, 

iz župnij Banja Loka. Osilnica. semiške dekanije 
od 4. razreda osn. šole, gimnazija, 
teologija 

župnik v Fari pri 
Kostelu 

173 Bolka Neža 1897 testament a) sorodniki 
b) iz župnije Jezica 
c) revni slovenski dijaki s Kranjske 

ni omejitve na vrsto študija Deželni šolski svet v 
Ljubljani 

fì 74 Robič Simon duhovnik, upravitelj 
župnije Šenturška Gora 

200 K* 
199 K 24 h*** 

1897 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnije Kranjska gora 

gimnazija župnik v Kranjski gori prejemnik mora 
/moliti vsak dan 3 
očenaše 

175 Novomeška gimnazijska 
jubilejna ustanova 

100 K 1897 ustanovno pismo gimnazijci v Novem mestu gimnazija v Novem mestu občina Novo mesto 

N76 Derčar Martin duhovnik, župnik v 
Preski 

84 K 96 h* 1897 testament a) gimnazijci iz rojstnega kraja ustanovnika 
b) gimnazijci iz župnije Moravče 

gimnazija Deželna vlada v 
Ljubljani 

[l77 Debeljak Janez duhovnik, župnik v 
Preddvoru 

160 K 36 h* 
152 K*** 

1898 testament a) sorodniki 
b) iz župnije Preddvor 
c) iz Kranjske 

ni omejitve na vrsto študija Deželna vlada v 
Ljubljani 

•78~ Novomeška cesarska 
jubilejna študentska 
ustanova 

2 100 K 1898 ustanovno pismo a) rojeni v Novem mestu 
b) v sodnem okraju Novo mesto, gimnazijci s 
Kranjske v Novem mestu 

gimnazija v Novem mestu občina Novo mesto podeljuje se vsako leto 
na novo 

[Ï79 Gorup Jožef, vitez pl. 
Slavinjski 

podjetnik in 
veleposestnik 

4 600 K 
590 K*** 

1899 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) slovenski dijaki s Kranjske, Štajerske, Koroške, 
Avstr. Primorja 

trgovske akademije na Dunaju, 
Gradcu, Trstu, Pragi, eventuelno 
Ljubljani 

ustanovnik, nato sin 
Kornelij, nato 
Trnovska zbornica 
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180 Stare Mihael in Marija 
(ustanovnik dr. Josip 
Slarc. l'in, prokurator) 

posestnik in 
veleposestnik 

2 500 K(l. m.) 
600 K (2. m.) 

1900 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) dijaki iz Mengša 
c) dijaki i/ župnije Mengeš 

srednje šole za L mesto, visoke 
šole v Cislajlaniji za 2. mesto 

Deželna vlada v 
Ljubljani 

181 Guzelj Franc duhovnik v Sciupasti 1 168 K 61 h* 1900 ustanovno pismo gimnazijci i/, župnije Trata v Poljanski dolini gimnazija in 1 leto univerze direktor in oba 
kateheta gimnazije 
Kranj 

182 Narobe Martin župnik v Zapogah 80 K 1900 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) dijaki i: župnij Trzin, Zapoje 

župnik v Zapogah s 
ključarji 

183 Mesto Idrija, jubilejna 
ustanova Francu Jožefu 

100 K 
124 K* 

1901 pismo o soglasju otroci učiteljev na višjih šolah, če ni teh. otroci 
rudarjev i/. Idrije 

višja šola Učit. /bor osnovne šole 
v Idriji 

184 Arko Josip carinski nadoficijal v 
pokoju 

67 K 73 h*** 1901 testament sorodniki in slovenski dijaki gimnazije v Ljubljani gimnazija v Ljubljani Deželna vlada v 
Ljubljani 

185 Knerler Franc hišni posestnik in vrvar 
v Ljubljani 

200 K*** 1901 ustanovno pismo dijaki gimnazije in realke rojeni na Kranjskem gimnazija in realka v Ljubljani Deželna vlada v 
Ljubljani 

186 Arko Vcnccl računski revident v 
pokoju na Dunaju 

172 K 72 h* 1902 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) dijaki i/. Sodražicc 

gimnazija v Ljubljani, ! leto 
visoke šole 

Deželno predsedstvo v 
Ljubljani 

187 Novak Jane/ /upnik in dekan v 
Radovljici in častni 
kanonik 

400 K 1903 ustanovno pismo dijaki zavoda sv. Stanislava v St. Vidu pri 
Ljubljani 

gimnazija, 1 leto teologije ustanovnik. nato stolni 
kapitelj v Ljubljani 

188 Supin Josip /upnik v Črnučah 2 211 K 20 h** 1903 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) i/, župnije Črnuče 
c) i/. Grada in župnije Cerklje 

ni omejitve na vrsto študiju knezoškof v Ljubljani 

189 Povše Franc finančni komisar v 
pokoju 

1 181 K 8 h*** 1905 ustanovno pismo a) sorodniki, dečki in deklice i/. Verduna 
b) iz župnije Toplice 

ni omejitve na vrsto študiju Deželna vlada v 
Ljubljani 

190 Mežnarič •• ion 1905 ustanovno pismo ustanovo upravlja šk. 
ordinariat 

191 Jereb Josip župnik v 1.¡ubijani 220 K 1905 ustanovno pismo 
192 Mlakar Janez profesor na Dunaju 1906 akceptna listina obrtniki iz Ljubljane tehnološki /uvod na Dunaju obrtna šola v Lj, 

deželni odbor, 
trgovska zbornica v 
Ljubljani 

193 Študentska ustanova 
cerkljanske duhovščine 

2 290 • •• h 
296 K 38 h**** 

1906 ustanovno pismo rojeni v župniji Cerklje, študenti slovenske 
nacionalnosti 

za fakultete univerz /upnik v Cerkljah 

194 Regnard Jožef, dr., vite/. dvorni svetnik, finančni 
prokurator v Trstu 

4 240 K (2 mesti) 
400 K (2 mesti) 

1906 pismo 0 soglasju a) sorodniki 
b) Kočevarji 
c) rojeni na Kranjskem 

gimnazije na Kranjskem Deželna vlada v 
Ljubljani 

leta 1911 se odpre še 
5. štipendijsko mesto 

195 Luckman Kari generalni ravnatelj 
Kranjske industrijske 
družbe 

2 279 K 79 h*** 1907 ustanovno pismo revni in nadarjeni študenti brc/ ozira na narodnost višja realka, visoka tehniška šola Deželna vlada v 
Ljubljani 

196 Mikuš Josip duhovnik, župnik v 
Črnem vrhu pri Idriji 

1 1907 testament sorodniki ni omejitve na vrsto študija župnik v Cmem vrhu 
pri Idriji 

197 Mrak Jakob duhovnik, župnik v 
Naklem 

1 1908 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnij Smlednik in Naklo 
c) iz Kranjske 

gimnazija v Kranju, nato v 
Ljubljani, teologija 

župnik v Smledniku 

19• Demšar Janez duhovnik, župnik v Si. 
Vidu pri Vipavi 

1908 testament 

199 Sušnik Gašper stotnik, vojaški sodnik. 
zasliševalec 

2 365 K 31 h 1908 ustanovno pismo a) sorodniki i/. Sušnik 
b) i/. Suhe in župnije Predoslje 
c) i/, sod. okraja Kranj 

od 1. razr srednje šole dulje 
neomejeno 

Deželni odbor na 
predlog občine in 
župnika v Predosljah 

200 Rupar Simon 1 72 K 47 h 1909 testament a) sorodniki 
b) iz župnije Šk. Loka 

sorodniki od L razr. osn. šole, 
nesorodniki od sr. šole dalje 

župnik v Šk. Loki 

201 Traven Jožef nadučitelj v pokoju 1 225 K 98 h 1909 ustanovno pismo rojeni v župniji Naklo uimna/ija v Kranju direktor ninni. Kranj 
202 Sajovic Jane/ Evangelist duhovnik, stolni prost v 

Ljubljani 
1 440 K 1909 pismo o soglasju dijaki gimnazije gimnazija v St. Vicki pri Ljubljani stolni kapitelj v 

Ljubljani 
203 Koželj Anion župnik v Knež.aku 176 K i 909 ustanovno pismo 

204 Zupan Franc duhovnik v Voloski 1 143 K 35 h 1910 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz Smokuča 
c) iz župnije Bre/nica 

gimnazija od 2. razr. dulje župnik na Breznici 

205 Bailee Franc duhovnik, župnik v 
Veliki Dolini 

1 1910 ustanovno pismo a) sorodniki 
b) iz župnij Stopiče in Velika Dolina 
c) dijaki slovenske narodnosti 

gimnazija Deželna vlada v 
Ljubljani 
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Za štipendijske ustanove, ki so v kurzivnem tisku niso ohranjeni dosjeji s podatki ustanovnih listin. 
Razlaga k znakom pri višini štipendije: 
* štipendija v letu 1902 
** štipendija v letu 1903 
*** štipendija v letu 1907 
**** štipendija v letu 1906 
***** štipendija v letu 1905 
K = krona 
h = heler 
'• ni. = 1. štipendijsko mesto 
2- m. = 2. štipendijsko mesto 
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teh pa je bila ustanovljena po letu 1918. Uprav- 
ljanje ustanov je sodilo pod IV. posvetni oddelek 
Banske uprave Dravske banovine,"' kjer je bil za 
to ustanovljen poseben oddelek. Leta 1945 je 
bilo premoženje ustanov podržavljeno, s tem je 
bilo tudi razpuščeno delovanje ustanov, skupaj z 
njihovim kulturnim, socialnim in dobrodelnim 
poslanstvom. 

Študentske štipendijske ustanove so bile 
pomemben člen pri razvoju in rasli slovenskega 
izobraženslva. To se je odražalo tudi v postopni 
rasti števila teh ustanov in v tem, da so številni 
prejemniki štipendij pozneje sami ustanavljali 
štipendijske ustanove. S tem so uslanovniki po- 
večevali možnost izobraževanja slovenskega na- 
roda in večali število slovenskega izobraženslva, 
ki je odločilno poseglo v zgodovinska dogajanja 
v obdobju narodne prebuje in v pripravah za 
oblikovanje samostojnosti slovenskega naroda. 
Brez podeljevanja štipendij si ne moremo pred- 
stavljati rasti slovenskega šolstva in izobraže- 
vanja slovenske inteligence. Na prelomu 19. v 
20. stoletje in v obdobju pred prvo svetovno 
vojno so številni slovenski dijaki in študenti 
prejemali štipendije in so pozneje med obema 
vojnama poslali ugledni slovenski kulturni de- 
lavci, politiki, gospodarstveniki in zdravniki, kot 
na primer: Albreht Fran, pesnik in politik (pre- 
jemnik Planklove ustanove), Bebler Baltazar, 
ing. in gospodarstvenik (prejemnik Kotnikove 
ustanove), Betetto Julij, operni pevec in glasbeni 
pedagog (prejemnik Kacijanarkine ustanove). 
Bradač Franc, profesor (prejemnik Scheerove 
ustanove), Breznik Anton, profesor, jezikoslovec 
(prejemnik Schcllcnburgovc ustanove), Cankar 
Izidor, umetnostni zgodovinar, diplomat (pre- 
jemnik Dolničarjeve ustanove), Fajdiga Viljem, 
teolog, profesor (prejemnik Planklove ustanove), 
Finžgar Franc Šaleški, pisatelj (prejemnik Stro- 
jeve ustanove), Govekar Fran, pisatelj (prejem- 
nik Schcllcnburgovc ustanove), Guslinčič Karel, 
ekonomist, politik (prejemnik Kalistrove ustano- 
ve), Glivec Franc, teolog, profesor (prejemnik 
Schcllcnburgovc ustanove), Kimovcc Franc, 
teolog, glasbenik (prejemnik Zormanove ustano- 
ve), Korošec Viktor, pravnik, univerzitetni profe- 
sor (prejemnik Strupijeve ustanove), Kulovec 
Franc, teolog, politik (prejemnik Dolničarjeve 
ustanove). Lobe Feliks, ing. strojništva, univerzi- 
tetni profesor (prejemnik Umekove ustanove), 
Mescsnel Franc, umetnostni zgodovinar (prejem- 
nik Schellenburgove ustanove), Mohorič Jakob, 
pravnik, politik "(prejemnik Škofičcvc ustanove). 
Pestotnik Pavel, profesor, politik, gospodarst- 
venik (prejemnik Fanzoijevc ustanove). Premrl 
Stanislav, "teolog, glasbenik (prejemnik Zgurjevc 
ustanove),   Rekar   Ernest,   inženir,   gospodarst- 

venik (prejemnik Scheerove ustanove). Mole 
Rudolf, profesor (prejemnik Gorupove ustano- 
ve). Stanovnik Ivan, politik (prejemnik Tottin- 
gerjevc ustanove), Senckovič Bogumil, pravnik, 
univerzitetni predavatelj (prejemnik Gorupove 
ustanove), Smrekar Hinko, slikar (prejemnik 
Kraškovičcvc ustanove), Stelc France, umet- 
nostni zgodovinar (prejemnik Dimiccve usta- 
nove), Sarabon Vinko, profesor (prejemnik 
Deuove ustanove), Škerbec Matija, teolog, po- 
litik (prejemnik Dolničarjeve ustanove), Stcm- 
pihar Jurij, pravnik, univerzitetni profesor (pre- 
jemnik Gutmanove ustanove), Štukclj Leo, prav- 
nik (prejemnik novomeške jubilejne ustanove), 
Sturm Franc, romanist, univerzitetni profesor 
(prejemnik Kalistrove ustanove), Zupančič Ri- 
harcì, univerzitetni profesor (prejemnik Schel- 
lenburgove ustanove). Izmed pomembnejših slo- 
venskih zdravnikov so prejeli štipendije: Cernie 
Mirko, Derč Bogdan, Dcrcani Ernest, Finžgar 
Franc, Gerlovič Franc, Lapajne Živko, Oraž.cn 
Janez, Pehani Hubert. 

Na Kranjskem je bilo 221 študenstskih 
štipendijskih ustanov, od teh je bilo v evidenci 
Deželnega odbora za Kranjsko le 184 ustanov, 
kot to izpričujejo ohranjeni dosjeji. Za 37 
ustanov ni ohranjenih dosjejev, zato so po- 
manjkljivi podatki v Seznamu študentskih šti- 
pendijskih ustanov na Kranjskem od 1601 do 
1918. V seznamu niso zajele štipendijske usta- 
nove, ki so bile prijavljene zunaj Kranjske, kot 
n.pr. Knafljeva ustanova na Dunaju. 

16 Zakon o ustanovah. Slu/boni lisi Kraljevske banske uprave 
Dravske banovine. Lclnik I. (1930). it. 2X; Pravilnik o upo- 
rabljanju zakona >> ustanovah. Službeni list Kraljevske banske 
uprave Dravske banovine. Letnik III (1932). it 7S- 

ZUSAMMENFASSUNG 

STUDENTEN-    UND    SCHÜLERSTIFTUNGEN    IN 
KRAIN 

Der Autor stellt in seinem Beitrag Entstehung und 
Rolle der Studenten- und Schulerstiftungen, die zwischen 
1601-1918 registriert waren, vor. Ferner bringt er ein 
chronologisches Verzeichnis der Stiltungen mit Angaben 
über die Stifter, über Zahl und Höhe der Stipendien, über 
die Bewerbungsbestimmungen, über die Schulart mit der 
Stipendiendauer sowie Angaben über die Verleihungs- 
bestimmungen. 

Studentenstiftungen wurden bereits zu Lebzeiten des 
Stifters durch einen Stiftungsbrief gestiftet und durch ein 
Vermächtnis, in welchem sie durch ihren letzten Willen 
eine bestimmte Geldsumme oder einen Teil des 
Vermögens tier Ausbildung ihrer Verwandten oder 
anderer bedürftiger Schüler oder Studenten widmeten. 
Zunächst erhielten nur die Mittel- und Seminarschüler in 
Krain sowie Studenten auf Universitäten und Hoch- 
schulen Stipendien, seit dem 19. Jahrhundert aber auch 
Schüler von Grund-, Bürger- und Gewerbeschulen. Die 
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meisten Stifter widmeten die Stipendien der Ausbildung 
ihrer Verwandten. Falls sie keine hatten, erhielten die 
Stipendien andere, arme, aber fleißige Studierende in 
Krain. Die Stiftlingsbriefe enthielten auch Bestimmungen 
über die Verleihung von Stipendien, vor allem über /ahi 
und Höhe der Stipendien, über die Schulart, über die 
Stipendiendauer, ferner Angaben über die Stipendien- 
berechtigten, in einigen Fällen auch die vom Stiller 
gestellte Forderung an den Stipendiaten. 

Im Zeitabschnitt 1601-1918 gab es in Krain 221 
Studenten bzw. Schülerstiltungen. davon 114 mal ein, 49 
mal zwei, 19 mal drei. 8 mal vier. 4 mal fünf. 3 mal 
sechs, 2 mal sieben, 2 mal zehn, 3 mal zwölf, 1 mal 
sechzehn, 1 mal zwanzig und 1 mal vierundzwanzig 
Studienplätze. 

SUMMARY 

'••- INSTITUTIONS THAT GRANTI-D SCHOLAR- 
SHIPS FOR HIGH SCHOOL AND UNIVHRSITY 
STUDENTS IN CARNIOLA 

In his article the author depicts the origins and roles 
of the institutions registered in Carinola from 1601 to 
1918 which granted scholarships to high school and 
university students. The author provides a chronological 
list of the institutions and presents the dala on their foun- 
ders, the number of available scholarships, how high the 

scholarships were, who was liable to receive a scholar- 
ship, the types of schools and the length of time the 
scholarships were granted for. as well as the data on the 
students who qualified to ¡ipply lor them. 

These student grant institutions were established with 
a founding charier by founders during their lifetimes or 
by a will, with which they bequeathed a certain sum of 
money or other assets in order to facilitate the education 
of their relatives or other pupils or students in need of 
such assistance. Al first, only the students of secondary 
schools and seminaries in Carniola, and students at uni- 
versities or higher colleges received grants. From the 
19 century onwards, however, scholarships were also 
granled to students at primary, lower high schools and 
trade schools. Most of the founders intended their grants 
for the education of their relatives, but in the event thai 
they had none, the grants svere awarded to poor, but dili- 
gent students in Carniola. The founding charters con- 
tained all the regulations pertaining to the granting of 
scholarships, such as the number of scholarships avail- 
able, the types of schools, the length of time for which 
the scholarships were given, the data on the students that 
qualified for scholarships, and in some cases also the 
conditions set by (he founders which the studcnls'had to 
fulfil in order to keep their scholarships. 

In the period from 1601 to 1918, 221 students' and 
pupils' grant institutions were founded in Carniola. Of 
these, 114 had one scholarship available. 49 two scholar- 
ships. 19 three, 8 four, 4 five, 3 six. 2 seven. 2 ten, 3 
twelve. I sixteen. 1 twenty and 1 twenty-four scholar- 
ships available. 
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Zgodovinopisje in arhivistika 
JOŽE /.UNTAR 

UDK 930.251.01(091) 

Zgodovinopisje se je dolgo opiralo skoraj 
izključno le na neposredne historiografske vire 
(npr. kronike, anale). Nova usmeritev pa se kaže 
npr. že pri Janezu Vajkardu Valvasorju, piscu 
znamenitega zgodovinskega, geografskega in 
etnološkega dela Slave vojvodine Kranjske, ki je 
izšlo leta 1689, ko opisuje, kako je pri pisanju 
knjige, ki govori o mestih, trgih, gradovih in 
samostanih na Kranjskem, naletel na nešteto te- 
žav. Tako mu skoraj nobena gospoščina ni hotela 
dali potrebnih podatkov. "Ustne prošnje, posebni 
sli, ki sem jih pošiljal, vabila in vloge niso kaj 
prida opravili. Odposlanci so sicer prinašali cele 
tovore obljub, toda izpolnila se ni niti trohica. 
Nekateri so sumili ter mislili, da hočem i/, 
njihovih sporočil iztisniti bogve kakšne tajnosti, 
drugi pa so živeli v takem neznanju, da celo o 
svojem lastnem gnezdu nič niso vedeli." Enake 
težave je imel tudi pri mestih in trgih, saj sla - 
tako piše Valvasor - "samo Novo mesto in Kam- 
nik nekaj prispevala za to delo, medtem ko sem 
vse drugo moral z nepopisno težavo tu in tam 
uplenili iz raznih slarih seznamov in spisov tako 
zunaj dežele kot v njej. Vendar so bili ti spisi in 
dokumenti vsi avtentični in verodostojni, glede 
njih resničnosti ni bilo najmanjšega vzroka za 
dvom. Veliko pa sem dodal iz lastnega izkustva 
in znanja."1 

Iz opisanega primera je jasno razvidno avtor- 
jevo spoznanje, da se je v prizadevanju za vero- 
dostojno zgodovinopisje treba opreti na vse raz- 
položljive vire. Prav z uveljavljanjem kritičnega 
zgodovinopisja - proces je trajal vse do 19. 
stoletja - paje ponehavalo skoraj izključno opira- 
nje na neposredne historiografske vire, začelo se 
je širiti področje virov, ki jih je uporabljalo zgo- 
dovinopisje, v prvi vrsti na listine. 

V prvi polovici 19. stoletja se je dokončno 
razširil zgodovinski interes tudi na aklovno gra- 
divo. Romantika je povečala zanimanje za zgo- 
dovino, pri tem pa se je povsem uveljavilo spo- 
znanje, da je treba zgodovinske vire uporabili 
kritično.2 Beseda arhiv je tedaj dobila nov 
pomen, pomen zgodovinske zakladnice. Urejanje 
slarih arhivov prevzamejo zgodovinarji, kader v 
že obstoječih arhivskih ustanovah (npr. v Fran- 
coskem nacionalnem arhivu v Parizu. Avstrij- 

skem državnem arhivu na Dunaju; izjema je bil 
delno Public Record Office v Londonu) začno 
rekrutirali iz vrst zgodovinarjev, zgodovinarji so 
pobudniki za ustanavljanje arhivov. V Franciji so 
leta 1839 že razlikovali med primarno in sekun- 
darno vrednostjo arhivov. S tem se je arhivistika 
emancipirala od čiste pravne koristi.^ 

Do 19. stoletja se je zgodovinska veda, ki se 
je medlem že začela uveljavljati kot znanost (ne 
več kot literatura), večinoma omejevala na tako 
imenovano dogodkovno zgodovino in se zani- 
mala predvsem za vladarje, politike, bitke in dru- 
ge zanimive dogodke. Potem koje bilo v začetku 
stoletja težišče še na politični zgodovini, se je v 
drugi polovici 19. stoletja začelo uveljavljali za- 
nimanje ludi za gospodarsko in socialno zgo- 
dovino ter za druge zgodovinske panoge, ki so 
pri svojih preučevanjih skoraj v celoti navezane 
samo na izvirno arhivsko gradivo, že zato, ker 
starejši zgodovinski spisi za te panoge dejavnosli 
skoraj nimajo nikakih podatkov. V ospredju zgo- 
dovinskega zanimanja so se sčasoma znašli tudi 
.pojavi, ki so ostali v dotedanjih prikazih zgodo- 
vinskega razvoja ob robu ali pa sploh niso bili 
zajeti. To pa je imelo za posledico nenehno vse- 
binsko razširjanje pojma arhivskega gradiva. 

Po drugi svetovni vojni se je povečalo zani- 
manje za preučevanje najnovejše dobe (Zeit- 
geschichte) in posledično ludi za mlajše gradivo, 
s tem pa tudi za nove vrste arhivskega gradiva. 
Tehnični razvoj je imel namreč za posledico na- 
stanek novih vrst arhivskega gradiva: fotografije, 
filma, fonografskega gradiva, avdio- in video- 
trakov, računalniških zapisov 1er optičnih diskov. 
Tako se je področje arhivskega gradiva pro- 
gresivno širilo, da bi vključilo vse vrste virov, ki 
bi jih lahko raziskovalci potrebovali. Pojem ar- 
hivsko gradivo je tako dobil današnjo širino in 
ob sedanjem tehnološkem razvoju najbrž še ni 
končan. 

Od 19. stoletja je bila dejavnost arhivov 
usmerjena predvsem na potrebe zgodovinarjev. 
Arhivska funkcija se je identificirala z razisko- 

1 Johann Weichard Valvasor. Die Ehre des Herzoglhums Krain, 
Laibach-NUmberg 16X9. 11. knjiga, sir. 3-4. 

2 Bogo Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede: 
Uvod v Studij zgodovine. Ljubljana 19X0, *"'• 59-86. - Mirjana 
Gross. .Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, na- 
ganja. Zagreh 1996, III si. 

Wolfgang Leesch, Methodik, Gliederung und Bedeutung der 
Archivwissenschaft, v: Arehivar und Historiken Studien zur 
Archiv- und Geschichtswissenschaft, Berlin 1956, sir. 16-19. - 
Roheit Henri Bautier. La phase cruciale de l'histoire des 
archives. 1.a constitution des dépôts, d'archives et la naissance 
de l'aichivistique (XV'-dêbut du XIXe siede), v: Archivimi 
IK, Paris I96X, sir. 139-141, 149. - Michael Roper, The 
academic use of archives, v: Archlvum 29, München etc. 1982, 
sir. 27-2X. - Uruno Deliras, What is the Status of Archival 
Science in France Today'.', v: The Concepì of Record, Skrillcr 
ulgivna av Riksarkivel 4, Stockholm I99X. sir. 2X. 
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vanjem zgodovine, z zbiranjem in urejanjem, 
postopno je prevladalo načelo provenience. Ar- 
hivi so začeli objavljali vse več pripomočkov za 
uporabo gradiva, pri čemer je bila vodilna Fran- 
cija. Ob zgodovinskih pomožnih vedah so si 
predstavljali arhivistiko kot delovni napotek za 
opis arhivov. Se pred petdesetimi leti so bile 
tipične diskusije 0 lem, ali so arhivi znanstvene 
ustanove, pri čemer je bila mišljena zgodovinska 
znanost.4 

Nič manj pomembno pa ni bilo tudi to, da je 
imel nagel družbeni razvoj v zadnjem stoletju - s 
tem pa širitev pravnih panog - za posledico sko- 
kovito (s prejšnjimi obdobji sploh neprimerljivo) 
naraščanje administrativnega gradiva in njegovo 
naglo odmiranje za administrativne potrebe. Ar- 
hivi so začeli prevzemati mlajše gradivo, s čimer 
sc je časovno področje arhivov močno razširilo. 
V Srednji in Vzhodni Evropi je k temu pri- 
pomogla tudi sprememba družbene ureditve po 
drugi svetovni vojni, ko je celotno gradivo iz 
prejšnjega sistema izgubilo svoj prvotni pomen. 
V skrbi za ohranitev gradiva so začeli arhivi vse 
bolj kazati interes tudi za sodobno gradivo ter 
začeli iskati stik z ustvarjalci arhivskega gradiva. 

Ponekod že tik pred drugo svetovno vojno, 
predvsem pa po njej se je tako začelo novo 
obdobje arhivistike. Arhivistika, ki je bila rezul- 
tat opisanih nazorov, ni mogla zadovoljevati po- 
klicnih potreb, ki so postajale vse večje in za- 
htevnejše. Te je pred štiridesetimi leti nazorno 
opisal Sergij Vilfan: "Tuja literatura in domača 
praksa sta skoraj do najnovejšega časa razvijali 
predvsem metodologijo za obravnavo najsta- 
rejšega gradiva. Tudi v klasičnih inozemskih šo- 
lah je še danes skoraj ves interes obrnjen na 
starejše gradivo, praviloma srednjeveško. (Tako 
znanje tudi v modernih arhivih ni odveč, ker daje 
solidne temelje vsakemu delu, vendar samo po 
sebi ne zadošča). Niti starejša tuja literatura, niti 
klasične arhivske šole, niti praksa naših arhivov 
tedaj niso mogli nuditi vseh potrebnih osnov za 
metodologijo dela na ogromni večini arhivskega 
gradiva • na gradivu od druge polovice 19. 
stoletja."5 

To pa je bil tudi čas, v katerem se je začela 
arhivska dejavnost postopno osvobajati združbe 
z zgodovinsko znanostjo. Tudi v zgodovinski 
znanosti je prišlo namreč do odmika od kla- 
sičnega pojmovanja virov. Akademska zgodo- 
vina je nehala izključno temeljiti na arhivskem 
gradivu (zlasti pod vplivom "Ecole des Anna- 
les"). Ta odmik je Mirjana Gross povzela takole: 
"Viri niso predmet zgodovinarjevega spoznanja. 
So samo sredstvo za spoznanje zgodovinskega 

razvoja, kanali informacij o zgodovinskih dejst- 
vih. Proces pridobivanja podatkov o zgodovin- 
skem dejstvu iz vira je posebna oznaka zgo- 
dovinske znanosti. Naloga proučevanja virov in 
njihovih informacij je ugotavljanje določenih 
zgodovinskih dejstev, ki služijo nadaljnji kritični 
obdelavi 1er so neizogiben predpogoj za posta- 
vitev zgradbe znanstveno utemeljenega zgodo- 
vinskega poročila."6 Sočasno so začeli arhive 
bolj intenzivno uporabljali nezgodovinarji in ta- 
ko so se arhivi začeli zanimati za potrebe drugih 
raziskovalcev, za kulturne namene (razstave, pre- 
davanja, vodstva v arhivih itd.) ter administra- 
tivna vprašanja, vključno s pisarniškim po- 
slovanjem. Ta razvoj je favorizirala še nova 
arhivska zakonodaja, ki se ni omejevala več na 
vprašanja ustanavljanja arhivov, ampak jih je 
tudi pooblaščala, da vrednotijo in prevzemajo 
arhivsko gradivo. 

Vse to je imelo za posledico novo razvojno 
fazo, v kateri arhivisti niso več tako kot prej po- 
svečeni za hrambo dokumentov, ki bodo zago- 
tavljali odgovore na današnja vprašanja zgodovi- 
narjev. Namen je vedno bolje ohranjali informa- 
cije, ki bodo lahko uporabljene kol odgovor na 
vprašanja vseh vrst, ne le danes, marveč tudi v 
prihodnosti. Ta usmeritev, služiti bolj splošnim 
potrebam kot pa le potrebam zgodovinarjev, je 
imela za posledico bolj metodično, izčrpno, si- 
stematično in objektivno pol zbiranja, odbiranja 
in popisovanja arhivov.7 Za arhive so začeli 
uporabljati izraz spomin človeštva in dostop do 
arhivov se deklarira kol demokratična pravica 
vsakogar. Ta usmeritev se je še krepila z raz- 
širjanjem informacijskih tehnologij tudi v arhiv- 
ski dejavnosti. 

Vprašajmo se, kje je mesto arhivistike danes. 
Dela, katerih namen je, da bi se arhivsko gradivo 
ohranilo in da bi služilo svojemu namenu, imajo 
različno osnovo, posledično so se razvile tudi 
različne strokovne discipline, ki jih proučujejo. 
Arhivistiko (označuje se tudi kot arhivistika v 
ožjem pomenu besede) lahko najbolj določno 
opredelimo kol vedo, ki preučuje način strokov- 
nega dela, namenjenega določitvi arhivskega 
gradiva (valorizaciji) in njegovi obdelavi, da se 
doseže njegova kar najboljša uporabnost. Njen 
predmet preučevanja je torej metodologija lega 
dela (zato pa še ni veda o arhivskem gradivu). Če 
so omenjena dela ludi pravno normirana, so prav 
tako predmet preučevanja pravne vede. Značaj 

•arhivske tehnike pa je drugačen. Arhivska teh- 
nika prenaša izkušnje tehničnih ved na arhive in 
arhivsko gradivo - v tem primeru gre za matc- 
rialno plat gradiva - z namenom, da se gradivo 
kar najbolje fizično ohrani.s 

Milan N. Nikolié. Arhivi kao naučne ustanove, v: Biblioteka! 
2. Beograd 1950. sir. 179-1XX. - Milko Kos. Naši arhivi - 
znanstvene ustanove, Naši razgledi 1956, sir. 409. 

S Sergij Vilfan. 60 let Mestnega arhiva ljubljanskega. Mestni 
arhiv ljubljanski. Poročila in pregledi gradiva, /v. I, Ljubljana 
1959, str. 39. 

Mirjana Gross, Historijska /nanosi, Zagreb 1980, str. 242-243. 
Bruno Delmas, What is the Status of Archival Science in 
Frante Today?, str. 2X-29. 

X     Sergij Villan-Jo/.e Žontar. Arhivistika, Ljubljana 1973, str. 16- 
19 - Dictionary of Archival Terminology, International Coun- 
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Poudariti je treba, da je arhivistika v zadnjih 
desetletjih napravila velik razvoj. Začela se je 
ukvarjati s problemi valorizacije, z velikimi fon- 
di razmeroma rccenlncga nastanka, z novimi 
vrstami arhivskega gradiva. Arhivistika ni le 
razširila in izpopolnila svojo metodologijo, še 
nadalje pojasnuje in razvija teoretično bazo. V 
zadnjem času seje s poenotenjem številnih vpra- 
šanj tudi mednarodno uveljavila. Ima svoj pred- 
met raziskovanja in razvila je svojo lastno meto- 
do. Zato so dvomi o tem, ali je sploh znanost, 
pretirano skeptični. Angelika Mcnnc-Haiïtz pou- 
darja, "da daje arhivska znanost teoretično osno- 
vo za naloge arhivov in metodično zanesljivost 
za vsakdanje delo. Kot avtonomna znanstvena 
disciplina razpolaga z. instrumenti, ki ji omo- 
gočajo ugotavljati probleme in izdelati pota za 
njihovo rešitev."9 Vprašanje pa je, kakšne vrste 
znanosti je? Arhivistika ni raziskovalna veda v 
tem smislu, da bi bil njen končni lastni namen 
ugotavljanje nekih naravnih ali družbenih zako- 
nitosti ali pa raziskovanje družbenih pojavov 
sploh. Kolikor arhivistika uporablja take ugoto- 
vitve ali raziskave, so le v njenem okviru pod- 
rejene namenu, da se uredi ali izboljša način 
dela. Bruno Delmas poudarja, da arhivistika ni 
cksaklna znanost, meni pa, da je vrsta nara- 
voslovne znanosti.10 To drži toliko, ker temelji 
arhivistika na izkušnjah, toda obravnava nekaj, 
kar je rezultat človeške umske dejavnosti. 

Način dela z arhivskim gradivom zgodovi- 
narjev sam po sebi ne zanima, pač pa obstoji 
posredna zveza z zgodovinopisjem. Osnovno 
načelo vrednotenja dokumentarnega gradiva je, 
tla gaje treba ocenjevati z. merili časa, v katerem 
je nastalo. Za to pa je seveda potrebno pozna- 
vanje zgodovine. Nadalje je za razumevanje 
nekega področja družbenega življenja potrebna 
Strokovna podkovanost na tem področju. Te 
zahteve si postavljajo zgodovinarji, tembolj to 
velja za arhiviste. Bogo Gralenaucr je zapisal: 
"Tako mora tudi zgodovinar - preden se more 
poglabljati v preteklost - spoznati ob vsakdanjem 
življenju tiste miselne kategorije in pojme, ki so 
potrebni za spoznavanje pisane podobe življenja. 
Kdor ne pozna kmečkega življenja in dela, ne bo 
mogel razumeli agrarne zgodovine, še manj pa jo 
bo lahko začel raziskovati; prav to velja za po- 
litično življenje ... Brez izkušenj, s katerimi si je 

pridobil ustrezne temeljne pojme, je torej zgo- 
dovinarju analiza preteklosti delno docela nemo- 
goča." Lahko dodamo: nič manj tudi arhivistu. 

Bolj neposredno pa slopa arhivistika v pove- 
zavo z zgodovino prek tradicionalnih zgodovin- 
skih pomožnih ved. Ker so te vede za delo v 
arhivu enako pomembne kot za delo zgodovi- 
narja in ker so se razvile prej kot arhivistika, se 
še danes pogosto z. njimi enači arhivska poklicna 
identiteta. Ni pa se mogoče strinjati s trditvijo 
Luciane Duranti, da seje arhivistika razvila v 19. 
stoletju iz. diplomatike, pač pa so zgodovinarji 
prevzeli metode registratorjev.12 Kar zadeva ve- 
do o aktih (Aktenkunde), ta proučuje njihov zna- 
čaj in obliko. Menim pa - tako kol Johannes 
Papritz v svojem delu Archivwissenschart - da so 
vprašanja, povezana z akti v proceduralnem in 
institucionalnem kontekstu produkcije, zadeva 
arhivistike in ne zgodovinskih pomožnih ved (za 
razliko od Bruno Delmasa).13 Za svoje potrebe 
arhivistika pospešuje disciplino, kije neposredno 
povezana z izvajanjem načela provenience, to je 
Zgodovino uprave, sodstva in sploh strukture 
organov (z drugimi besedami institucij), ki jo je 
mogoče šteli kot kombinacijo med zgodovin- 
skimi in upravnimi vedami. Konec koncev arhivi 
sploh neposredno odsevajo administrativno zgo- 
dovino svojih ustvarjalcev. 

Predvsem pa si je treba biti na jasnem, da 
arhivistika ni zbir vseh znanj, potrebnih za delo v 
arhivu, sicer ta zagotovo ne bi bila avtonomna 
disciplina. Da pa se vede pri vsakodnevnem delu 
ničkolikokrat prepletajo, je nekaj povsem nor- 
malnega. Povezava arhivistika - zgodovinopisje 
je samo en tak primer. Naj končam z Elio 
Lodolinijem: "To sta dve različni znanosti, če- 
tudi obojestransko koristni (ni si mogoče pred- 
stavljati od arhivista, da bi ignoriral zgodovino 
ali pravo, in tudi ne od zgodovinarja, ki ima kaj 
spoštovanja do samega sebe, da ne bi vedel, kako 
se raziskuje v arhivih)."14 

cil on Archives Handbooks Series, Volume 3. München ele. 
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elektronskih dokumentov: Poročilo o raziskovalnem projektu 
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ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY 

GliSCHICHTSSCHRHIBUNG UND ARCHIVKUNDE        HISTORIOGRAPHY AND ARCHIVAL SCIENCE 

Nachdem sich die kritische Geschichtsschreibung 
durchgesetzt hatte, galt seit der ersten Hallte des 19. 
Jahrhunderts das historische Interesse endlich auch den 
Akten. Neben den historischen Hilfswissenschaften 
wurde die Archivkunde als Arbeitsanleitung zur Be- 
schreibung von Archiven betrachtet. Mancherorts bereits 
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, vor allem aber danach, 
begann mit der Trennung von der Geschichts- 
wissenschaft für die Archivistik ein neuer Zeitabschnitt. 
Die Tendenz, allgemeineren Bedürfnissen abzuhelfen als 
nur denen der Historiker, und die Ausrichtung auf 
neueres Archivgui. hatten zur Folge, daß man bei der 
Erfassung, Bewertung und Verzeichnung von Archivgut 
methodischer, ausführlicher, systematischer und 
objektiver vorging. Das war zugleich auch die Vor- 
aussetzung für die Entwicklung der Archivkunde als 
Wissenschaftsdisziplin und für eine neue Bestimmung 
ihres Verhältnisses zur Geschichtsschreibung. 

Following the establishment of critical historiography 
in the first half of the 19th century, historians finally also 
became interested in the material contained in official 
files. Along with the branch sciences of history, archival 
science was looked upon as a kind of science that pro- 
vided guidelines on the description of archives. Immedi- 
ately before the Second World War, but in most cases, 
shortly after it, a new era of archival science began in 
several countries when the archival activities started to 
be independent of the connection with history. The orien- 
tation of archival science shifted from serving the needs 
of historians only, to focusing on more general needs, 
and on more contemporary materials. As a result, the 
materials were more methodically, thoroughly, system- 
atically and objectively selected, appraised, and de- 
scribed. This also facilitated the development of archival 
science as a science in its own right and gave rise to a 
new definition of its relation to historiography. 
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Švedski merkantilist J. F. Kryger v glasilu kranjske kmetijske 
družbe 18. stoletja 
PETER VODO P ¡V•• 

Kranjska kmetijska družba v 18. stoletju, pri- 
zadevanja po moderni/aeiji kmetijstva v obdobju 
reformnega absolutizma in vprašanje o zgodnjih 
odmevih fiziokratizma na slovenskih tleh so 
teme, ki se jim je Ema Umek posvetila na samem 
začetku svoje raziskovalne in zgodovinarske 
poti.1 Njene ugotovitve so večinoma še danes 
temelj lega, kar o problematiki vemo, saj se zla- 
sti raziskovanja nastanka in dela leta 1767 usta- 
novljene kranjske kmetijske družbe 1er podrob- 
nejšega proučevanja njenih publikacij ni sistema- 
tično lotil še noben drug raziskovalec. To je 
tembolj presenetljivo, ker je bila lerczijansko- 
jožefinska kmetijska družba v Ljubljani, kot je 
nazorno pokazala Umekova, edina v zboru avs- 
trijskih kmetijskih družb 18. stoletja, ki ji je 
uspelo razviti rednejšo izdajateljsko-publici- 
stično dejavnost, pri lem pa poleg domačih pri- 
tegniti k sodelovanju tudi tuje strokovno uve- 
ljavljene avtorje, ki so na straneh njenih publi- 
kacij predstavili in zastopali najmodernejše gos- 
podarske nazore tedanje dobe. V svojem zapisu 
zato želim na kratko še enkrat opozoriti na 
obzorje in usmerjenost kranjske kmetijske druž- 
be 18. stoletja in njenih publikacij, kot ju je leta 
1967 v Kroniki, časopisu za slovensko krajevno 
zgodovino, predstavila Ema Umek,2 ter v isti 
sapi njena opozorila in dognanja dopolniti in 
razširiti z gradivi in podatki, ki so nam poslali 
dostopni v obdobju po objavi njenega članka. 

Kot je znano, so bile terezijanske družbe za 
pospeševanje kmetijstva (Ackerbaugesell- 
schaften, Agrikultursozietäten, ludi Ökono- 
mische Gesellschaften) državno-deželne, večino- 
ma tesno s stanovi povezane ustanove, ki so jih 
ustanavljali ob podpori dvornih pisarn in dež.cl- 

Ema Umek je o kranjski kmetijski dražbi v obdobju od 1767 
do 17X7 pripravila že diplomsko nalogu na Oddelku /a 
zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (gl. Gospodarska in 
družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog, I. 
zvezek. Agrarno gospodarstvo. SAZU, Inštitut za zgodovino in 
DZS, Ljubljana 1970, Mr. 527). O tcrcz.ijaiisko-jožclinski kme- 
tijski družbi je poleg lega pisala V Enciklopediji Slovenije, S. 
zvezek, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991. str. 116-117, 393 
ter v razstavnem katalogu Narodnega muzeja v Ljubljani - Slo- 
venci v letu 1789, urednica kataloga in avtorica razstave Jasna 
Horvat, Ljubljana 1989, str. 89-93. O usmerjenosti publikacij 
kranjske kmetijske dražbe v 18. stoletju pa govori njen članek: 
Usmerjenost publikacij kranjske kmetijske družbe v letih 
1770-1779, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino 
XV/1967,št.3,str. 149-141. 
Cit. v op. I. 

nih oblasti, da bi pospeševale izvajanje vladne 
kmetijske politike in spodbujale uresničevanje 
oblastnih prizadevanj po modernizaciji kmetij- 
stva.-1 Habsburški vrh in njegovi svetovalci so se 
pri oblikovanju tovrstnih združenj in opredelitvi 
svojih ciljev lahko zgledovali po britanskih, 
francoskih, italijanskih, švicarskih in nemških 
"gospodarskih družbah" (med prvimi v Evropi 
naj bi bili ustanovljeni škotska leta 1723 in irska 
družba leta 1736, nato pa naj bi sledile družbe v 
Londonu in Firencah leta 1753, v Bretanji 1757, 
v Bermi leta 1759 in v Parizu leta 1761).4 Prve 
"patriolične" in "gospodarske družbe v "nem- 
škem cesarstvu" so odprle vrata v prvi polovici 
šestdesetih let, takoj za njimi pa so začele 
delovati tudi že družbe na Koroškem (1764/65), 
Goriškem (1765), Štajerskem (1764/66) in 
Kranjskem (1764/67),5 ki so bile med "pio- 
nirskimi" v habsburški monarhiji. Pravila ko- 
roške družbe, ki jih je sestavil podjetnik nizo- 
zemskega rodu in poznejši družbeni kancler Jan 
van Thys, je Marija Terezija leta 1765 razglasila 
za vzor, ki naj bi ga posnemala druga, še 
ustanavljajoča se avstrijska združenja; zato so 
bila zgled tudi preostalim trem družbam na slo- 
venskem ozemlju. Vse štiri so se skladno s 
prakso in tradicijo "učenih družb" tedanje dobe 
posvečale proučevanju nagradnih tem in vpra- 
šanj, hkrati pa se ukvarjale s preizkušanjem in 
razširjanjem novih poljedelskih kultur, s sezna- 
njanjem članov z aktualnimi kmetijskimi, živi- 
norejskimi in gozdarskimi problemi in njihovimi 
rešitvami ter tu bolj, lam manj uspešno orga- 
nizirale tehnični in kmetijski pouk. Med člani 
družb, ki so jih vsaj sprva imenovale in potr- 
jevale oblasti, so bili zemljiški gospodje in upra- 
vitelji graščinskih posestev, deželni uradniki, 
podjetniki in učenjaki ter župniki in ponekod 
učitelji. Že leta 1774 so na Dunaju s posebnim 

O lem podrobneje; Gospodarska in družbena zgodovina... cit. 
v op. I; Bogo Grafenauer. Zgodovina slovenskega naroda V, 
DZS - Ljubljana 1974, str. 4-4-45; Ernst HruckinUller, Die 
Anlange der Landwirtschaftsgesellschaften und der Wirkungen 
ihrer Tätigkeit. Die Auswirkungen der leresianisch-josephi- 
nischen Reformen auf die Landwirtschaft und die ländliche 
Soziallruklur Niederoesleneichs. Vortrage und Diskussionen 
des ersten Symposiums des Niederoslerreichischen Institutes 
fur Landeskunde, Studien und Forschungen aus dem Nieder- 
österreichischen Institut fur Landeskunde. Wien 1982. 
E. BruckmUller, cil. v op. 3, str. 51-52. 
Prva letnica pomeni dvorno privoljenje, druga dejansko kon- 
stituiranje. 
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dvornim dekretom priporočili, naj kmetijske 
družbe sprejemajo med člane tudi razgledane in 
podjetne kmete. Vseeno kmetov med člani kme- 
tijskih družb na slovenskem ozemlju v 18. sto- 
letju skoraj ni bilo.6 

Čeprav je prišla pobuda za ustanovitev kme- 
tijskih družb v Notranji Avstriji in na Tirolskem 
iz Ljubljane (njen avtor je bil komerčni svetnik 
Fremaut, ki je leta 1764 predlagal njihovo usta- 
novitev po zgledu švicarske družbe v Bernu), je 
bila kranjska (s polnim nazivom: Gesellschaft für 
die Ackerbau und nützliche Künste) med štirimi 
družbami na slovenskem ozemlju zaradi admini- 
strativnih in finančnih zapletov ustanovljena 
zadnja, (vendar pred družbami v Spodnji in 
Zgornji Avstriji 1er na Češkem in Moravskem).7 

Na tesno povezanost z deželnimi oblastmi kaže 
že dejstvo, da je bil za njenega prvega pred- 
sednika izbran svetnik deželnega glavarstva 
Josef baron Brigido; protektor družbe je bil 
vsakokratni deželni glavar, sicer pa je bila 
družba od leta 1769 neposredno podrejena de- 
želnemu glavarstvu. Njeno člansko sestavo in 
njen historial danes podrobno poznamo prav po 
zaslugi Eme Umek. Med člani družbe (vseh naj 
bi bilo okoli 50) so bili poleg fevdalcev, pred- 
stojnikov nekaterih samostanov, upravnikov 
zemljiških gospostev, uradnikov in profesorjev 
liceja najbolj znameniti možje tedanje Kranjske: 
B. Hacquct, P. P. Glavar, J. A. Scopoli, G. 
Gruber, A. T. Linhart, Blaž Kumerdej in Z. Zois. 
Družba je imela tudi častne člane, med katerimi 
so bile prav tako nekatere znane avstrijske in tuje 
osebnosti. V programu in praktični dejavnosti se 
je zgledovala po drugih avstrijskih kmetijskih 
družbah, pri tem pa se je zavzemala za uvajanje 
in gojenje novih rastlin in kultur (kot krompirja, 
detelje, konoplje, lanu) ter za dvig in moder- 
nizacijo ovčereje, konjereje in govedoreje. Posa- 
mezniki so praktično in s spisi spodbujali še k 
izboljšavam v vinogradništvu, inovacijam v goz- 
darstvu, k ukvarjanju s čebelarstvom ter k no- 
vostim v predilslvu in plalnarstvu. Družbino 
vodstvo je poleg tega posvečalo posebno skrb 
izobraževanju. S pomočjo deželnih stanov so leta 
1769 odprli mehanično šolo, na kateri je po- 
učeval G. Gruber, v sedemdesetih letih je v 
okviru družbe delovala kmetijska šola, v osem- 
desetih pa je družba podprla tudi pouk risanja ter 
pouk medicine in kemije (slednjega je vodil B. 
Hacquct).* 

Natančnejšo  oceno  dela  kranjske  terezijan- 

1 li. BnickmUller, nav. delo. sir. 54. B. Grafenauer, v op. 3 nav. 
delo, sir. -44 omenja med člani goriške družbe dva kmeta, na 
Kranjskem pa enega, medlem ko lì. Umekova v Članku v ka- 
talogu Narodnega muzeja (eil. v op. 1, sir. 89) ugotavlja, da v 
kranjski družbi v IS. slolclju med člani ni bilo "podlo/nikov". 
E BnickmUller, nav. delo. sir. 52. 

x E. Umek, Dru/.ha /a kmetijstvo in koristne umetnosti v Lju- 
bljani 1767-17X7. Slovenci v letu 17••, Narodni muzej, Lju- 
bljana i ••• sir. 89-91. 

sko-jožefinske kmetijske družbe bi omogočila 
šele podrobna primerjava z ostalimi avstrijskimi 
kmetijskimi družbami 18. stoletja. Vseeno že 
obstoječa literatura razkriva, da je bila družba na 
Kranjskem v sedemdesetih in osemdesetih letih 
med aktivnejšimi in uspešnejšimi, če ne celo 
med najštevilčnejšimi in najdejavnejšimi v mo- 
narhiji.1' To med drugim posebej velja za njeno 
izdajateljsko in publicistično dejavnost, saj so 
periodične publikacije - poleg kmetijskih priroč- 
nikov in koledarjev - načrtovale tudi nekatere 
druge družbe,10 vendar ni načrtovani podvig kot 
kaže - razen kranjski - uspel nobeni med njimi. V 
Ljubljani so v sedemdesetih letih izšli "kar" štirje 
zvezki nemško pisane družbinc publikacije z 
naslovom "Sammlung nützlicher Unterrichte" 
(prvi z letnico 1770, drugi 1771, tretji 1776 in 
četrti 1779), v letih 1775-1776 pa je družba iz- 
dajala tudi tedenski časopis Wöchentliches 
Kundschaltsblalt. V "Sammlung...", h kateri so 
pritegnili širok krog domačih in tujih sodelavcev, 
so družbeno vodstvo in uredniki publikacij ob- 
javljali članke s teoretično in gospodarsko-poli- 
tično vsebino, odgovore na nagradna vprašanja 
in praktične nasvete, v "tedenskem informa- 
tivnem listu" pa so poleg praktičnih člankov 
prinašali še uradna obvestila, odredbe ter tekoče 
gospodarske in druge vesti. Tednik je kljub težnji 
po širitvi vsebine po dveh letih ugasnil zaradi 
premajhnega zanimanja; zanimanje za "Samm- 
lung nützlicher Unterrichte" pa očitno ni bilo 
tako majhno, saj je zadnji - četrti zvezek še 
istega leta, ko je izšel, doživel tudi ponatis." 
Založnik obeh publikacij - "Sammlung..." in ted- 
nika - je bil ljubljanski tiskar Friderik Egger. 

V "Sammlung nützlicher Unterrichte" so že 
pozornost Umckovc pritegnili predvsem trije 
članki. Vsi trije so obravnavali teoretična oz. 
gospodarskopolilična vprašanja in dva izmed njih 
sla bila odgovora na leta 1771 razpisano nagradno 
vprašanje kranjske kmetijske družbe, ki sc je 
glasilo: S kakšno pragmatično zakonodajo naj bi 
v državi dosegli najnižje cene žitaric? Prvo- 
nagrajeni spis je bil delo Johana Friderika Kry- 
gerja, dolgoletnega visokega gospodarsko-poli- 
tičnega uradnika v Slockholmu 1er člana švedske 
in drugih tujih akademij (za častnega člana ga je 
izvolila tudi kranjska kmetijska družba), drugo- 
nagrajeni oz. pohvaljeni sestavek pa je prispeval 
Benečan Francesco Grisellini, tajnik kmetijske 
družbe v Milanu, član kraljevskih akademij v 
Lyonii in Londonu ter častni član kmetijskih 
družb v Bernu in Gorici. Oba članka (prvi na 
nekaj manj kol 36 in drugi na več kol 40 straneh) 
sta izšla leta 1776 v tretjem zvezku "Sammlung 
nützlicher Unterrichte". Kryger je nato družbi po- 
slal (ali zanjo napisal?) še en članek in sicer z 

9     E. BnickmUller, nav. delo, sir. 54-6X. 
Npr. češka, moravsko-šle/ijska in spodnjeavslrijska - gl. E. 
BnickmUller, nav. delo. sir. 65-75. 

1 '   E. Umek, kol v op. X, sir. 90. 
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naslovom "Von dem Verhältnisse der Menge des 
Geldes in einem Staat, gegen die Menge der 
Menschen und Waaren"; la je izšel v zadnjem, 
četrtem zvezku družbinc publikacije leta 1779 
(to je dve leti po avtorjevi smrti).12 

Kot je leta 1967 v Kroniki opozorila Ema 
Umek, SO bile zlasti v obeh nagrajenih člankih 
(delno, čeprav v manjši meri, pa tudi v drugih 
sestavkih družbinih publikacij) vidno navzoče 
fiziokralske ideje. F. Grisellini je tako v svojem 
zapisu dobesedno povzel fiziokratsko misel o 
naravi in zemlji, ki sta edini vir "pravega na- 
rodnega bogastva" in o kmetijstvu kot edini 
"spretnosti (Kunst)", ki to bogastvo lahko po- 
veča, 1er ugotavljal, da morajo državne oblasti 
zato kmetijstvo ščitili in podpirati.13 S Krygcr- 
jem sta si bila poleg lega enotna glede stališča, 
da hitrejši razvoj kmetijstva ovirajo neracionalna 
delitev zemljišč, negotovost kmečke posesti, 
nevoljništvo, različne vrste tlake 1er "pomanj- 
kanje pripravnih kmečkih delavcev". Zato sta se 
zavzemala za združevanje zemljiške posesti v 
večje enote, na "katerih bi se lahko uporabljale 
boljše metode obdelovanja", podpirala razdelitev 
srenjskih pašnikov in vključitev srenjske zemlje 
v obdelovane njivske površine 1er priporočala 
odpravo nevoljništva, ki naj bi bilo posledica 
"barbarskih stoletij". Grisellini je tudi posebej 
poudarjal, da je treba kmetu vrnili položaj, ki mu 
gre po naravi, in mu zagotoviti vse "prednosti in 
pravice človeštva", oba s Krygerjem pa sta kol 
zgled hvalevrednega in učinkovitega pospeše- 
vanja kmetijstva in skrbi za podložnike navajala 
med predhodniki fiziokratov in fiziokrati v 
splošnem zelo čislano politiko francoskega kralja 
Henrija IV. (vladal je od 1589. do 1610) in 
njegovega ministra Sullyja (zadnji naj bi - kol je 
znano - razglašal živinorejo in kmetijstvo za 
"dojki", ki hranita Francijo).14 

Krygcr in Grisellini sta se strinjala ludi o 
poglavitni točki svojega odgovora na vprašanje, 
kakšna naj bo zakonodaja v državi, ki želi doseči 
najnižjo (in stabilno) ceno žitaric. Oba sta trdila, 
da je pogoj "stalno nizke cene žita" trgovinska 
svoboda in to ne le znotraj državnih meja, tem- 

12 

13 

14 

E. Umek, Usmerjenosl publikacij kranjske kmetijske dru7.be, 
cit. v op. 1, sir. 149. 
Prav tam; F, Grisellini, Ob und durch was für eine pragma- 
tische Gesetzgebung in einem grossen Siaat. welcher ancin- 
nnader hängt, und fahrbare Strassen sowohl, schiffreiche 
FlUsse hat, der Gefahr des Abganges und der Übermässigen 
Preissteigerung der /um täglichen Lebensunterhalt erforder- 
lichen Körner, am sichersten, und standhaftesten vorgeborgen 
werden möge, dass damit der Ackerbau am lebhaftesten be- 
fördert, und der billigste stelle Mittelpreis erwirket werde: 
dann ob, und wie die allenfalls an einem oder anderen Theile 
des Staats anhängende See, in ein-oder anderen Theile, einen 
üinlluss haben möge? Sammlung nützlicher Unterrichte III, 

Laibach 1776, str. 60-61. 
E. Umek, Usmerjenosl..., cit. v op. I. sir. 149-150. Za Sulyja: 
Dr. Obren Blagojević, Ekonomske doktrine. Privredni pregled, 

Beograd 1976, Str. 94. 

več ludi v trgovanju med državami. Država mora 
zato poskrbeti za varstvo posameznikovih pravic, 
za varnost zasebne lastnine in predvsem za svo- 
bodo trgovanja. Po Griselliniju naj bi bile težave 
pri oskrbi z žilom, s katerimi so se srečevale 
tedanje države ali nekatere njihove pokrajine, 
posledica omejitev, ki so jih nasproti "naravni 
svobodi krnela in meščana" postavili oblastniki 
in vladarji, edino sredstvo za obnovitev in za- 
gotovitev blagostanja pa je videl v vrnitvi k 
svobodi trgovine, ki "pospešuje kmetijstvo, po- 
večuje bogastvo, pomnožujc prebivalstvo" ter 
podpira "obtok denarja in obrt", torej vse, od 
česar so odvisni tudi "sreča, moč in oblast 
države".15 V nasprotju s Krygerjem, ki v pod- 
krepitev svojih stališč in trditev ni navajal stro- 
kovne literature ali besedil in avtorjev, na katere 
se je opiral, se je Grisellini v svojem članku 
določno in odkrilo skliceval na razsvetljence in 
fiziokralc. Tako je med referenčnimi publika- 
cijami navajal Enciklopedijo, med avtorji pa 
Montesquicuja, Mirabeauja starejšega,16 Mercier 
de la Riviera in (seveda) Qiiesnaya. Kranjske 
bralec "zbirke koristnih podukov" je na ta način 
bržčas med prvimi, če ne sploh prvi seznanil tudi 
s Qucsnayevimi predstavami o delitvi družbe na 
razrede in njegovo "tableau économique". Gri- 
sellini jo je v svojem članku nekoliko poeno- 
stavil in družbo razdelil le na dva razreda: na 
razred zemljiških posestnikov in kmetov, ki sku- 
šajo kol proizvajalci dvigniti cene kmetijskih pri- 
delkov, in na (sterilni) razred delavcev in obrt- 
nikov, ki želijo življenjske potrebščine kupiti po 
cim nizu cent. 17 

Že Ema Umek pa je opazila, da je mogoče v 
Grisellinijevcm in zlasti drugem Krygerjem spi- 
su poleg fiziokratskih zasledili ludi merkanti- 
lislične (oz. pozno merkantilislične) prvine. Gri- 
sellini se je v razumevanju razmerja med ceno 
ter količino blaga in denarja na eni strani opiral 
na Montesquicuja in menil, daje cena odvisna od 
količine blaga, torej rezultat razmerja med po- 
nudbo in povpraševanjem, vendar se na drugi že 
ludi približeval Qucsnayii in skupaj z njim 
ugotavljal, da so cene neagramih izdelkov - prav 
tako kol delavske mezde - odvisne od cen os- 
novnih življenjskih potrebščin in zato te merilo, 
po katerem se ravnajo tudi cene vsega drugega 
blaga (s ceno dela vred).18 Krygcrjevo stališče pa 
je bilo precej drugačno. V nasprotju z Gri- 
scllinijem je ostal v svojem drugem "ljubljan- 
skem članku" daleč od fiziokratizma, pri lem pa 
seje - kolje leta 1975 v angleško pisani švedski 
reviji Economy and History ugotavljal Toussaint 
Hočevar - občutno oddaljil tudi od mcrkanli- 
lizma.   Hočevar je  sploh   menil,  da je  drugi 

15 F.. Umek, Usmerjenost..., cit. v op. I, str. 151). 
Mirabeau "starejši" je bil oče znanega voditelja i/, obdobja 
francoske revolucije. 

17 
18 

L. Umek. Usmerjenosl..., eil. v op. 1, str. 150. 
Prav lam. 



24 Članki in razprave ARHIVI XXII 1999 

Krygerjev "ljubljanski esej" /. makroenomskega 
vidika in s stališča "zgodovine ekonomske ana- 
lize" bolj zanimiv in izviren kot prvi, ki ga je 
nagradila kranjska kmetijska družba, in seje zato 
v svojem prikazu, s katerim je skušal švedsko 
strokovno javnost, ki so ji bile Krygerjevc 
kranjske objave neznane, opozoriti na Kryger- 
jevo pisanje v "Sammlung nützlicher Unter- 
richte", omejil predvsem nanj.1'-1 

Kryger je v članku o Razmerju med količino 
denarja, številom prebivalstva in količino blaga 
dokazoval, da je treba za uspešno in učinkovito 
uresničitev gospodarskih ciljev vzdrževali stabil- 
no razmerje med količino denarja in obsegom 
proizvodnje. "Stara (merkantilistična) resnica", 
da "sreča države" temelji na "količini denarja" bi 
naj tako ne bila točna, saj naj bi "srečo" zago- 
tavljalo šele ravnovesje med "količino denarja", 
"ljudmi" in "blagom".-0 Gospodarska (in državna 
monetarna) politika bi si morali tako v prvi vrsti 
prizadevati za spodbujanje številčne rasti in 
delovne vneme prebivalstva, hkrati pa podpirati 
dvig domače proizvodnje. Kot je opozoril Ho- 
čevar je bilo takšno razmišljanje še blizu mer- 
kantilizmu, čeprav sc je Kryger v svoji argu- 
mentaciji z merkantilisti tudi že razhajal. Med- 
lem ko so merkantilisti zagovarjali pospeševanje 
rasti prebivalstva z vidika moči države, ki jo je 
poosebljal vladar, se je Kryger zavzemal zanjo - 
kot je zapisal, ker je povečevala "srečo" (ali 
"blagor"? -"Glückseligkeit"). Po Hočcvarjevcm 
mnenju naj bi Krygerjevo sklicevanje na "srečo" 
kazalo na vplive razsvetljenskega militarizma 
(npr. na "la massima felicità divisa nel maggior 
numero" pri Cesarli Beccarli),2 ' Krygerjeva opo- 
zorila, da je za vsako proizvodnjo potrebna 
določena količina človekovega dela in ima torej 
po pravilu - "več ljudi, več dela - več dela, več 
blaga" - največ blaga država, ki ima največ pre- 
bivalstva, pa naj bi pa že razkrivala tudi "visoko 
stopnjo metodološke pretanjenosli"22 in spogle- 
dovanje z delovno teorijo vrednosti. 

Kryger je v članku v publikaciji ljubljanske- 
kranjske kmetijske družbe nadalje ugotavljal, da 
zaposlitve in proizvodnje ni brez potrošnje oz. 
porabe, vendar hkrati trdil, da povečano po- 
vpraševanje ne sme biti enostransko omejeno na 
luksuzne dobrine in izdelke, saj ima v tem 
primeru (lahko) škodljive gospodarske posledice. 
Nove količine denarja (zaradi npr. povečanega 
priliva dragih kovin  in  zlata ali  ozemeljskih 

ly  Toussaint Hočevar, Monetary Theory in J. F. Krygcr's Second 
Ljubljana líssay (1779). Economy ami History, (Published by 
The Institute oí Economic History anil The Economic History 
Association, University of Lund), Vol. XVIII, No. 1/1975, str. 
34-40. 

-      J. P. Kryger, Von dem Verhältnisse der Menge des Geldes in 
einem Staat, gegen die Menge der Menschen und Waaren, 
Sammlung nützlicher Unterrichte, IV -  1779, Laybach 1779, 
str. 159 in naprej. 
T. Hočevar, nav. delo, str. 36. 
Prav tam. 

osvajanj), ki se stekajo v roke majhnega števila 
ljudi in rabijo le za nakup in nabavo luksuznih 
izdelkov, naj bi namreč - kot je menil Kryger - 
rušile gospodarsko ravnovesje, saj naj bi dvigale 
mezde in cene, te pa naj bi rasile v proizvodnji 
osnovnih življenjskih potrebščin in hrane počas- 
neje kol v luksuznih obrteh. Posledica takšnega 
stanja naj bi bilo zniževanje dohodka v kme- 
tijstvu in živilski proizvodnji ter odhajanje zapo- 
slenih iz agrarnega sektorja in z njim povezanih 
obrti v bolj dobičkonosne obrale luksuzne pro- 
izvodnje - in ko bi tam ne bilo več prostih 
delovnih mesi - v tujino. Verižna reakcija naj bi 
bila neizogibna: upadanju konjukture v agrarnem 
sektorju naj bi sledilo postopno upadanje prebi- 
valstva, upadanju prebivalstva pa naj bi - skladno 
z osnovno Krygerjevo tezo o prebivalstvu kot 
enem temeljnih dejavnikov proizvodnje in na- 
rodnega bogastva - sledil upad celotne proiz- 
vodnje države. Še več: po Krygerjevih pred- 
videvanjih naj bi rast mezd (in dobičkov) po- 
stopno privedla tudi do zmanjševanja delovne 
vneme zaposlenih v proizvodnji luksuznih izdel- 
kov, pri čemer bi ob določeni višini zaslužka 
postal prosti čas dragocenejši kot dodatni do- 
hodek. Rezultat celotnega procesa bi bil tako 
zlasti za preprosto prebivalstvo več kot nega- 
tiven. "Preprosti ljudje bi ali obubožali zaradi 
inflacije ali pa se predali brezdelju, če bi v enem 
dnevu zaslužili toliko, kolikor potrebujejo za 
življenje v dveh ali treh", je sklepal Kryger/3 

Kljub takšnemu stališču sta bila povečanje 
količine denarja v obtoku in "zmerna" inflacija 
lahko - kot je menil Kryger - tudi zelo koristna. 
V svojem članku je opozarjal predvsem na dve 
možnosti dotoka "novega" denarja in sicer s 
pridobivanjem srebra in zlata ter s posojili. V 
obeh primerih pa naj bi imel "novi denar" po 
njegovem prepričanju ugodne gospodarske po- 
sledice le, če bi ga porabili za proizvodnjo "no- 
vega", dodatnega blaga in povečanje števila za- 
poslenih. V tem primeru bi namreč ne vplival na 
rast "cen" in "mezd", nizka in stabilna raven cen 
paje bila po Krygerju eden temeljnih pogojev za 
gospodarsko stabilnost in prosperitelo države. 
Kot je pokazal Hočevar, razkriva Krygerjev 
drugi "ljubljanski esej" , da se je švedski avtor v 
njem že vidno oddaljil od tradicionalne "drŽav- 
no-merkanlilistične doktrine", saj je videl te- 
meljni gospodarski cilj v "blagostanju posa- 
meznika".2"' Vseeno v njegovem pisanju v če- 
trtem zvezku "Sammlung nützlicher Unterrichte" 
še ni zaslediti vpliva v tedanjem času uveljav- 
ljajoče sc in tudi med poznimi merkantilisti 
navzoče teze "avtomatskega mehanizma" ali "ne- 
vidne roke", po kateri, če razmere niso preveč 
negotove, gospodarski procesi in tržni meha- 
nizmi dolgoročno sami vzpostavljajo in zago- 
tavljajo ravnovesje med količino denarja, cena- 

23 Prav tam, str. 37, J. F. Kryger, cit. v op. 20, str. 163. 
24 T. Hočevar, nav. delo, str. 39. 
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mi, dohodkom, proizvodnjo in potrošnjo.25 V 
nasprotju z zahtevo po "trgovinski svobodi", ki 
jo je zagovarjal v članku o "žitni trgovini", v 
katerem je odklanjal vsako vmešavanje države v 
žitne trgovske posle, tudi državno oblikovanje 
žitnih rezerv za obdobje slabih letin in visokih 
cen, je v svojem drugem in zadnjem članku 
vztrajal pri državnem poseganju v gospodarstvo 
in aktivni državni gospodarski politiki, če je bilo 
to v korist vzpostavljanju in varovanju pravil- 
nega razmerja med denarjem, proizvodnjo in 
prebivalstvom. Po Hočevarju je Krygcrjcva teza 
o povečanju "outputa" s pomočjo inflacije njegov 
najpomembnejši prispevek k "analom ekono- 
nomske analize".2'' 

Krygcr je bil na .Švedskem (in je še danes) 
znan kot merkantilist ter sprva ortodoksni pri- 
vrženec strogo državno vodenega gospodar- 
stva.27 Rojen leta 1707 na otoku Rügen v švedski 
Pomeraniji in Nemec po rodu je študiral v 
Straslundu in v Greifswaldu, nato pa od začetka 
tridesetih let služboval na Švedskem, kjer si je 
med prijatelji pridobil sloves "švedskega rodo- 
ljuba". Po kratkem začetnem obdobju, ki ga je 
preživel v privatni službi, je postal visok gos- 
podarski in finančni uradnik (od leta je bil 1770 
"komerserad", torej trgovinski svetnik) v različ- 
nih državnih in dvornih pisarnah v Slockholmu. 
V njegovih biografijah in v švedskem biograf- 
skem leksikonu ni nobenega podatka o njegovih 
stikih z Ljubljano in Kranjsko in njegova sicer 
obsežna bibliografija ne pozna njegovih kranj- 
skih člankov. Krygcr je bil v letih od 1747 do 
1766 kot "komisar za manufakture" posebej za- 
dolžen za zaščitno politiko, podpiranje in pospe- 
ševanje domače - švedske manufakturne proiz- 
vodnje, vendar je začel že v petdesetih letih po- 
stopno spreminjati svoje prvotno toge merkan- 
tilisličnc gospodarske nazore in se zbliževati z 
idejami t. i. "reformnega merkanlilizina ". Pozne- 
je naj bi pokazal nekaj razumevanja tudi za 
fiziokratska stališča in postal (kot že vemo) 
zagovornik svobodne žitne trgovine, čeprav naj 
hi ne bil nikoli resnični privrženec fiziokralov in 
fiziokratizma.28 Njegova razmišljanja o gospo- 
darstvu in njegove gospodarske predstave naj bi 
namreč bolj kol različna teoretska in načelna 
gospodarskopolitična razmišljanja zaznamovale 
konkretne švedske gospodarske in politične tež- 
nje in razmere. 

Švedska je doživljala v 18. stoletju, od smrti 
Karla XII. (171 H) dalje zelo buren razvoj. S 
stanovskim odporom proti kraljevemu absolu- 
tizmu sta dobila stanovska skupščina (Ryksdag) 
in plemstvo premoč nad dvorom in kraljem, s 

slabitvijo osrednje - izvršne - oblasti pa so se 
zaostrili tudi odnosi med stanovi, zlasti med 
plemstvom in kmetstvom, ter med različnimi 
meščanskimi strujami. Kralj Adolf Friderik iz 
dinastije Holslein-Goltorp, ki je prišel leta 1751 
na prestol z rusko pomočjo in je neuspešno 
poskušal obnoviti absolutizem, je delitve še po- 
globil. Pri tem so že tako napete odnose med 
stanovi in meščanskimi skupinami dodatno bre- 
menili spori glede švedske zunanje in gospo- 
darske politike. Kar zadeva zunanjo politiko, so 
se kopja lomila predvsem glede vprašanja, ali naj 
se Švedska nasloni na Rusijo ali Veliko Bri- 
tanijo, v razpravljanjih o gospodarski politiki pa 
so se zagovorniki merkantilizma spopadali s pri- 
vrženci povečevanja gospodarske svobode ter 
privrženci odprave plemiških privilegijev in 
¡zboljšanja kmečkega položaja.29 Razhajanja so 
dosegla vrh prav v času, ko naj bi Kyrgcr opuščal 
ali že opustil svoja trdo merkantilistična stališča 
in "moderniziral" svoje ideje. Zdi pa se, da 
njegov tovrstni razvoj ni bil dovolj hiter in zlasti 
ne dovolj očiten, saj je leta 1772, ko je bila v 
Stockholmu "kraljeva revolucija" in je prestol 
zasedel ljubljenec pariških razsvetljenskih salo- 
nov Gustav III., ki je znova utrdil kraljevo oblast 
in uvedel skandinavsko različico razsvetljensko- 
reformnega režima,30 Krygcr skupaj s številnimi 
drugimi visokimi državnimi uradniki "starega 
reda" izgubil svoje mesto in svoj položaj. Upo- 
kojen je lahko v zadnjih letih življenja (umrl je 
leta 1777) le nemočno opazoval, kako je novi 
švedski suveren v gospodarski politiki uresniče- 
val tudi ideje, ki jih je (med drugim v obeh 
ljubljanskih spisih) zastopal sam. Švedska je po 
zgledu francoske Turgotovc politike leta 1774 
najprej uvedla začasno svobodo prodaje žita; leto 
pozneje je razglasila svobodno trgovino z žitom 
v nekaterih provincah in na Finskem, (ki je bila 
tedaj del Švedske), leta 1780 paje končno spre- 
jela odločitev o svobodni žitni trgovini za vse 
državno ozemlje.31 Hkrati je še naprej ščitila in 
podpirala neagrarno, obrtno in manufakturno 
proizvodnjo, posebno skrb pa je posvetila tudi 
graditev prometne mreže (cest in vodnih kana- 
lov), ki naj bi pospešila notranje kroženje blaga 
in trgovino. 

Nesrečni švedski gospodarski pisec in uradnik 
ni imel pri tem nobene besede več in je po 
nekaterih mnenjih v tujini sploh objavljal zato, 
ker so mu bila doma vrata zaprta.'2 Članek o 
"žitni trgovini" je za glasilo kranjske kmetijske 
družbe verjetno napisal še pred izgubo službe in 
položaja, saj je kranjska kmetijska družba na- 
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Gl. Joseph A. Schumpeter, Povijest ekonomske anali/e. Prvi 
svezak, Informator, Zagreb 1975, Mr. 303-310. 
T. Hočevar, nav. delo, sir. 40. 
Švedski gospodarski zgodovinar Lars Herlitz, v pismu avtorju 
članka 29. aprila 1996. 
Prav lam. Gl. tudi: T. Hočevar, nav. delo, str. 34. 
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gradno vprašanje razpisala že lela 1771 in nalo 
nagrado razglasila v zadnjih dneh leta 1772. 
Drugi članek o razmerju med količino denarja, 
številom prebivalstva in količino blaga v državi 
pa je skoraj golovo pripravil po/.nejc, čeprav naj 
bi bil tudi la tesno povezan s švedskimi gospo- 
darskimi in političnimi razmerami. Švedska si je 
namreč v letih od 1745 do 1776 prizadevala svoj 
monetarni sistem utemeljili na papirnatem denar- 
ju, ki paje zaradi inflacije ves čas izgubljal vred- 
nost. V šestdesetih in sedemdesetih letih je bilo 
zato vprašanje o rastoči količini denarja, rastočih 
cenah (torej inflaciji) ter upadajočem obsegu bla- 
ga in proizvodnje eden najbolj žgočih problemov 
švedskega gospodarstva in predmet "vročih" 
diskusij?3 In če se z vidika tega, kar o Krygerju 
(danes) vemo, še enkrat vrnem k njegovemu 
prvemu članku v "Sammlung nützlicher Untcr- 
riehte", lahko tudi njegova tamkajšna sporočila 
zagledamo v bolj določni in jasni luči. Kryger v 
spisu sicer res govori o kmetijstvu, (saj je to tudi 
njegova tema) in se obširno in gostobesedno 
zavzema za kar največjo državno podporo proiz- 
vodnji žita in drugih kmetijskih pridelkov, toda 
njegovo razpravljanje je pravzaprav bolj kot sla- 
vospev agrarnim dejavnostim apologija trgovine. 
Kryger zagovarja popolno svobodo žitne trgo- 
vine, ker je prepričan, da bodo trgovci v iskanju 
zaslužka in dobička bolj kot država s katerimi 
koli drugimi ukrepi - naj bo na nacionalnem, 
državnem, ali pa širšem, meddržavnem in med- 
narodnem trgu - zagotovili ravnotežje med po- 
nudbo in povpraševanjem. Trgovci pač lahko po 
mnenju švedskega avtorja edini poskrbijo, da bo 
žito z območij, pokrajin ali držav, kjer ga je do- 
volj, pravočasno in po zmerni (srednji) ceni 
prišlo na trg v dežele, v kateri ga primanjkuje. 

Švedski "ekonomist" zato odklanja kakršno 
koli deželno ali državno poseganje v trgovino z 
žitom (in drugimi kmetijskimi izdelki), tudi usta- 
navljanje javnih kašč in skladišč, v katera bi žito 
hranili, koje eena nizka in ga nato poslali na trg, 
ko se bo zvišala (takšne rezerve se mu zdijo ko- 
ristne le, kolikor gre za pomoč revežem). "Nizko 
srednjo ceno" lahko - kot trdi - zagotovita le 
"konkurenca" velikega števila kupeev in proda- 
jalcev, zlasti pa seveda svobodna trgovina, ki 
trgoveu omogoča, da nemoteno uresničuje svoj 
"interes" in išče svoj dobiček.-1"1 Pri tem ga 
"nizka" in "stabilna srednja cena žila" nikakor ne 
zanima le zato, ker bi bil posebno naklonjen 
kmetijstvu, lemvcč zalo, ker cene žita vplivajo na ' 
eenc vseh živil, rast cen živil pa povzroča rast 
mezd in draži vso preostalo proizvodnjo. V tej 
luči je po Krygerju ludi jasno, da se trgovci pri 
trgovanju z žitom ne vedejo nič drugače kot pri 
trgovanju s katerim koli drugim blagom, to pa 
pomeni,  da je  treba  trgovcem  in  trgovini   v 

splošnem dati kar se da prošle roke. "Če vlada v 
trgovini svoboda, se trgovina obnaša na isti način 
kot morska plima in oseka," beremo v prvem 
Krygerjem ljubljanskem "eseju". "Višek dodelju- 
je tistemu, ki trpi pomanjkanje, in to toliko časa 
dokler ni zopet ustvarjeno ravnotežje...".-15 Če v 
drugem Krygerjevem ljubljanskem eseju - kot je 
opozoril Hočevar - ni "cx-plieitc" navzoča teza o 
"avlomalskem mehanizmu" ali "nevidni roki", je 
v prvem, lo je v njegovem razmišljanju o trgo- 
vini skoraj ni mogoče spregledati. Vseeno Kry- 
gerjev "laisser faire" sam zase še ne pomeni nje- 
govih simpatij za "fiziokratizem". Kol je znano, 
so bolj ali manj "svobodno trgovanje" že zago- 
varjali tudi "pozni" ali "t. i. reformni mer- 
kantilisti", pa tudi nekateri drugi predhodniki 
fiziokralizma in liberalizma. Med njimi se zdi v 
zvezi s Krygerjem posebej zanimiv Fierre Bois- 
guilleberl (1646-1714), po rodu plemič in 
sorodnik znamenitega francoskega dramatika 
Corneilla, po svojih upravno-delovnih zadol- 
žitvah pa visok finančni uradnik oz. intendant 
francoskega kralja Ludvika XIV. Boisguilleberl 
je bil oster kritik enostranske francoske merkan- 
lilisličnc politike, zagovornik gesla "laisser faire 
à la nature" ter (med drugim) odkrit občudovalec 
kralja Henrija IV. in njegovega ministra Sulyja, 
ki sta ju v svojih spisih omenjala tudi Kryger in 
Grisellini.-"' 

Kot je leta 1967 ugotovila Ema Umck, se v 
nagrajenih razpravah J. F. Krygerja in F. Gry- 
scllinija v "Sammlung nützlicher Unterrichte" 
poleg nekaterih fiziokratskih jasno izrazijo ideje 
"prehodne dobe med merkanlilizmom in fizio- 
kratizmom", to je "struje t.i. "reformističnih mer- 
kanlilistov".37 Vnovično branje obeh Kryger- 
jevih in Grisellinije razprave ter Krygerjevi živ- 
ljenjski podatki potrjujejo tak sklep, hkrati pa 
omogočajo, da sliko nazorov in predstav obeh 
avtorjev še nekoliko izostrimo. Zdi se namreč, da 
je med Krygerjem in Grisellinijcm vseeno očitna 
in pomembna razlika. Kryger ostaja v svojem 
ljubljanskem pisanju, pa tudi v svojem švedskem 
delu še vedno merkantilist, ki se sicer zbližuje z 
nekaterimi razsvetljenskimi oz. zgodnjcliberal- 
nimi idejami, ki pa ne kaže vidnejših simpatij za 
fiziokralc in njihovo učenje. Fri Griselliniju paje 
drugače. O Grisellinijevih simpatijah za fizio- 
kratizem in fiziokralskc pisce ni dvoma, čeprav 
je morda glede nekaterih njihovih stališč še 
negotov in zadržan. V nasprotju s Krygerjem, ki 
v svojem zagovoru svobodne žilne Irgovine go- 
vori predvsem o trgovini in njeni skoraj vse- 
mogočni sposobnosti, da - če ji ne stojijo na poti 
nobene ovire - zagotavlja ravnovesje med po- 
nudbo in povpraševanjem, s tem pa tudi stabilne 
cene, je za Grisellinija nesporno kmetijstvo med 
najpomembnejšimi, če ne sploh najpomembnejša 

33 Prav lani. 
34   J. F. Kryger, naslov članka ¡sli kol Griscllinijcv (gl. op. 13), 

"Sammlung..." III. 1776, sir. 6 in dalje. 

35   Pnv lam, sir. 21. 
fl   (). Blagojevlć, nav. dolo, sir. 93-95. 

37   ,. •. Umck. Usmerjenost...,cil. v op. I, sir. 150. 
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gospodarska panoga. To za gospodarske zgo- 
dovinarje seveda samo po sebi še ni dovolj za 
opredelitev Grisellinija kol fiziokrata, saj - kot 
piše švedski zgodovinar Lars Herlitz posebnost 
fiziokratov ni v tem, da opozarjajo na poseben 
pomen kmetijstva, temveč- v tem, da se za- 
vzemajo za "kapitalistično kmetijstvo" ali bolje: 
za "kmetijski kapitalizem".-,x Toda če nismo 
doktrinarno natančni, lahko vseeno rečemo: 
Kryger nastopa v glasilu kranjske kmetijske 
družbe s pozno oz. "reformno" mcrkanli- 
lističnimi, eelo zgodnjeliberalnimi stališči, med- 
tem ko zastopa Grisellini fiziokralska. 

S tega vidika pa se zanimivo odpira tudi 
drugo vprašanje - to je vprašanje o odločitvi 
odbora kranjske kmetijske družbe, da podeli prvo 
nagrado merkantilistu Krygcrjii, drugo oz. "le" 
pohvalo pa fiziokratu Griselliniju. Za določnejši 
odgovor nanj nimamo ustreznega gradiva. Vse- 
eno se zdi skoraj nesporno, daje bilo Krygerjcvo 
razmišljanje o svobodi žitne trgovine, ki se je 
navezovalo na merkanlilistično dediščino, bliže 
tradiciji avstrijskih kameralistov in gospodarski 
politiki avstrijskega vrha kot Griscllinijevo skli- 
cevanje na francoske razsvetljence in fiziokratc. 
•••• je Kryger dobil prvo nagrado in častno 

članstvo prav zato, ker (še) ni bil fiziokral. 
Grisellini pa je pristal na drugem, ker je bil 
fiziokratom že preblizu. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ÖHR SCHWEDISCHE MHRKANTILI.ST J.F. KRYGER 
IN DER ZEITSCHRIFT DER LANDWIRTSCHAFTS- 
GESELLSCHAFT FÜR KRAIN IM 18. JAHR- 
HUNDERT 

Der Autor weist in seinem Beitrag auf die 
Abhandlung E. Umeks über die Landwirtschafts- 
gesellschaft für Krain des 18. Jahrhunderts und ihre 
Publikationen hin. Dabei gehl ei - ähnlieh wie E. Umek 
im Jahre 1967 - vor allem auf die zwei Aufsätze des 
schwedischen Wirtsehftlers J.F. Krygcrs und auf das 
Schriftstück des .Sekretärs der Landwirtschafts- 
gesellschaft in Venedig F. Grisellinis ein. Alle drei sind 
im 3. und 4. Band der Publikation der Landwirtschafts- 
gesellschaft für Krain unter dem Titel Sammlung 
nützlicher Unterrichte im Jahre 1776 bzw. 1779 er- 
schienen. Laut E. Umek waren für alle drei Aufsätze 
spätnierkanlilistisehe.   teilweise   bereits  physiokratische 

Ansichten charakteristisch. Aufgrund der späteren 
Abhandlung von T. Hočevar und näheren Angaben über 
Leben und Werk J.F". Krygcrs ergänzt und erweitert der 
Autor des vorliegenden Beitrags dieses Urteil. Aus dem 
neuen Quellenmaterial gehl nämlich hervor, daß Kryger 
Merkantilist war und blieb, während Grisellini tat- 
sächlich mit dem Physiokratismus liebäugelte. Die 
Entscheidung der Landwirtschaftsgesellschaft für Krain, 
Kryger den ersten Preis. Grisellini aber den zweiten Preis 
zu verleihen, legt davon Zeugnis ab, daß ihre Mitglieder 
und die österreichischen Behörden in den siebziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts noch mißtrauisch und 
zurückhaltend gegenüber dem Physiokratismus waren, 
standen sie doch den Ideen des reformierten Merkan- 
tilismus oder sogar des frühen Liberalismus näher als die 
der französischen Physiokralen, auf welche sich 
Grisellini berief. 

SUMMARY 

SWEDISH MERCANTILIST J.F'. KRYGER IN THE 
GAZETTE OF THE CARNIOLAN AGRICULTURAL 
SOCIETY OF THE 18,h CENTURY 

In his article the author draws attention to the articles 
of E. Umek about the Carniolan Agricultural Society in 
the 18'" century and her publications. Not unlike Umek 
in her articles from 1967. the author focuses particularly 
on two contributions by the Swedish economist J. F. 
Kryger and an article by F. Grisellini - a secretary to the 
agricultural society in Vcnnicc. All three papers were 
published in Volume 3 and 4 of the society's publication 
"Sammlung nützlicher Unterrichte" in 1776 and 1779. In 
Umek's opinion all three papers were characterised by 
late mercantilist, and partly physiocratic views. Based on 
an article written by T. Hočevar at a later date and on 
more detailed information on the life and work of J. F. 
Kryger, the author, however, slightly supplements and 
expands Umek's evaluation. As proved by new docu- 
ments, Kryger had always been a mercantilist, while 
Grisellini, on the other hand, also took some interest in 
physiocratic doctrines. The decision made by the 
Carniolan Agricultural Society to grant the first award to 
Kryger, and the second award i.e. the commendation to 
Grisellini shows thai its members and the Austrian 
authorities in the 1770s still felt a certain amount of 
distrust towards and had reservations about physiocratic 
doctrines, since the ideas of reformed mercantilism or 
even early liberalism were much more acceptable to them 
than those of the French physiocrats propagated by 
Grisellini. 

38 Lars Herlitz, Ideas of Capila] and Development in Prc-Clas- 
sical Economic Thought: Two Essays. Institute of Economic 
History, University of Göteborg, Report 7, Göteborg 1989, sir. 
26. 



28 Članki in razprave ARHIVI XXII 1999 

UDK 341.24:930.25" 1922" 

Rimska konvencija iz leta 1922 
in urejanje vprašanja arhivov z Italijo 
MARIJA ••••-ČARNI 

Nasledstvo  arhivov   razpadle  avstre-ogrske 
monarhije je bilo po prvi svetovni vojni predmet 
pogajanj na pariški mirovni konferenci. Določila 
o arhivih v Scnžermcnski (1919) in Trianonski 
(1920) mirovni pogodbi so bila temelj za ure- 
janje vprašanja arhivov /. Avstrijo in Madžarsko. 
Predstavniki vseh držav naslednic avstro-ogrske 
monarhije pa so se v letih 1921 in 1922 sestali na 
posebni konferenci v Rimu, da bi točneje inter- 
pretirali odredbe mirovnih pogodb in predvideli 
ukrepe za njihovo izvedbo. Za vprašanje arhivov, 
ki so jih obravnavali najprej, so ustanovili ko- 
misijo strokovnjakov, ki naj bi arhive, o katerih 
je govora v mirovnih pogodbah, preučila in 
razdelila. Toda zaradi velike razlike v razume- 
vanju arhivskih vprašanj v posameznih državah, 
zaradi nesoglasij interesov in tudi zato, ker 
nekatere države še niti niso imele organiziranih 
arhivskih ustanov, niso mogli narediti drugega 
kol fiksirati splošna arhivska načela, ki so lahko 
pomagala k lažji in hitrejši uresničitvi odredb 
mirovnih pogodb in le odredbe same natančneje 
interpretirali.1 Tak je bil duh "Konvencije med 
Avstrijo, Čcško-Slovaško, Italijo, Poljsko, Kra- 
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, Romunijo 
in Madžarsko o vprašanjih, ki se nanašajo na 
arhive", podpisane v Rimu 6. aprila 1922.2 Za 
Kraljevino SMS jo je podpisal nekdanji poslanec 
dr. Otokar Rybar. 

V prvem členu konvencije je najprej pove- 
dano, da njena določila ne obvezujejo le Avstrije 
in Madžarske do njihovih naslednic, ampak tudi 
države naslednice med seboj. Nato so navedene 
odredbe o arhivih iz Senžermenske in Trianonske 
mirovne pogodbe z naštetimi vrstami gradiva, ki 
prihaja v pošlev za vrnitev oziroma izročitev. 

Drugi člen določa, kako bosta Avstrija in 
Madžarska obvestili druge države o vsebini 
gradiva, ki mora ostati na mestu, ker zadeva več 
držav in ga ni mogoče izročiti eni izmed njih 
brez oškodovanja drugih. Delegatom posameznih 
držav se v takih primerih zagotovi prost dostop 
do teh arhivov, do registrator in preostalih mesi, 
v katerih se hranijo dokumenti. Sinejo jih pre- 

Josip Nagy, Rimska konvencija o arhivima ¡;. 1922. Artiivisi, 
I. /v. 2. Beograd 1951, Mr. 12 si, Fran Zwitter, Arhivska 
konvencija / Avstrijo iz lela 1923 in vprašanje njene izvedbe. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, novo zgodovino in 
narodopisje, nova vrsta 3 (XXXVIII). Maribor 1%7, sir. 270- 
272. 

2    Bundesgesetzblatt fuer die Republik Oesteneich, 1924,51. 37. 
27. maj 1924. sir. 375. 

učevali, prepisovati, delali izvlečke, fotografirati 
in delali različne reprodukcije.V posameznih 
primerih si pod pogojem vzajemnosti spise lahko 
tudi izposodijo, če zato ne trpi tekoče delo. 
Država, ki hrani spise, mora poskrbeli, da se 
gradivo ohrani v dobrem stanju in se ne raznaša. 
To je veljalo za vse gradivo, ki je bilo na ob- 
močju nekdanje monarhije, in ne samo za Avs- 
trijo in Madžarsko. 

V tretjem členu je določen postopek vračanja 
oziroma izročanja arhivskega gradiva. Zainte- 
resirane države bodo v roku enega meseca od 
veljavnosti konvencije imenovale enega ali več 
strokovnjakov, ki bodo pregledali v prvem členu 
navedene "akte, arhive, registre, načrte, zapise in 
listine". Izdelali in izročili bodo sezname gra- 
diva, ki ga zahtevajo za svoji) državo. Država, v 
kateri je gradivo, bo pregledala sezname, in če ne 
bo imela pripomb, ga bo izročila lakoj. Če bi se 
pokazalo, da je gradivo pomembno tudi za tretjo 
državo pogodbenico, bodo to državo obvestili in 
povabili, naj v roku enega meseca pošlje enega 
ali več strokovnjakov za prijateljsko ureditev 
vprašanja dokončne razdelitve gradiva, o kate- 
rem je bil govor. Ta člen vsebuje tudi določila o 
arbitraži v primeru sporov in o drugih postopkih, 
ki bi mogli pomagati pri uresničevanju odredb 
mirovnih pogodb in konvencije same. Posebej pa 
določa, da morajo vse pogodbenice gradivo, o 
katerem je govor v konvenciji in je v njihovi 
posesti, vse do popolne izpolnitve v 1. členu ob- 
ravnavanega vračanja oziroma izročanja ohranili 
nepoškodovano in ga predvsem ne izločati brez 
predhodnega obvestila in pooblastila preostalih 
pogodbenih držav. 

Četrti člen razlaga drugi paragraf 274. člena 
Senžermenske in drugi paragraf 257. člena 
Trianonske mirovne pogodbe. Za "arhive, re- 
gistre in načrte industrijske, literarne in umet- 
niške lastnine", o katerih je govor v omenjenih 
členih, ki jih ni mogoče izročiti oz. razdelili, ne 
da bi oškodovali tekočo službo in njihov skupni 
pomen, si države zagotovijo "pravico skupne 
uporabe" ("un droit de commun usage"). Natanč- 
neje odreja tudi, na kakšen način in v kakšnem 
obsegu se lahko izvaja taka skupna uporaba. 
Vsaka država pogodbenica ima pravici), da da 
napraviti na svoje lastne stroške in če je treba s 
svojimi lastnimi pooblaščenci overovljene ali 
navadne prepise, fotografije in prerise po 
registrih, načrtih, listinah in prilogah, ki zadevajo 
pravice njenih državljanov brez plačevanja taks 
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in pristojbin. Uprave, ki imajo le dokumente, so 
dolžne, da na zahtevo posameznikov izdajajo 
overovljene ali navadne prepise spisov, načrtov 
in vseh prilog, ki se tičejo teh prosilcev, in pri 
lem jim ne morejo naložiti višjih ali drugačnih 
pristojbin kot svojim lastnim državljanom. 

Peti člen konvencije je namenjen predmetom 
"umetniškega, arheološkega, znanstvenega in 
zgodovinskega značaja", ki sestavljajo del zbirk, 
ki so nekoč pripadale vladi avslro-ogrske monar- 
hije ali njeni kroni. Glede značaja teh predmetov 
ni bilo mogoče ničesar določiti, zato je kon- 
vencija prepustila posameznim državam, da se 
glede na tako imenovano "intelektualno dedi- 
ščino" ("patrimoine intellectuel") med seboj spo- 
razumejo o vračanju v deželo izvora, tako kol sta 
predvideli mirovni pogodbi. Države, ki so bile za 
to zainteresirane, so morale obvestiti Avstrijo oz. 
Madžarsko v roku enega leta po veljavnosti kon- 
vencije. Od teh zbirk v dvajsetih letih po veljav- 
nosti mirovnih pogodb ni mogoče nič odtujiti, 
nič razpršiti ali v zvezi z njimi podvzemati 
kakršnih koli ukrepov. Poskrbeti pa je treba za 
njihovo varnost in dobro zavarovanje k tem 
zbirkam pripadajočih inventarjev, katalogov in 
upravnih spisov, ki morajo bili na razpolago za 
študij raziskovalcem in strokovnjakom sopodpis- 
nie ter "združenim in pridruženim silam". Tudi ta 
člen je določal recipročnost med državami. 

V šestem členu je bilo poudarjeno, da ta 
konvencija v ničemer ne menja mirovnih pogodb 
in da že sklenjeni arhivski sporazumi med po- 
sameznimi državami ostanejo v veljavi. Take 
sporazume je mogoče sklepati tudi po podpisu te 
konvencije. 

Sedmi člen pa vsebuje ratifikacijske klavzule. 
Pogodbenice so se dogovorile, da bodo ratifi- 
kacijo poslale v Rim in da bo italijanska vlada o 
njej obvestila vse preostale države podpisnice. 
Ratifikacijske listine bodo ostale deponirane v 
arhivu italijanske vlade. 

Jugoslavija in Italija sla na podlagi Rimske 
konvencije med seboj urejali vprašanja arhivov, 
nastala z. novimi mejami po prvi svetovni vojni. 
O pogajanjih jugoslovansko-italijanske mešane 
komisije za arhive, njenih sklepih in primo- 
predajah gradiva imamo zdaj na razpolago le 
skope podatke, kajti arhiv jugoslovanskega zuna- 
njega ministrstva v Beogradu je od razpada bivše 
skupne države nedostopen. Nekaj pa je ostalo 
ohranjeno tudi pri nas, saj je šlo tedaj večinoma 
Za slovenske arhive in je bil sedež jugoslo- 
vanskega dela komisije za razdelitev arhivov v 
Ljubljani. V nadaljevanju prikazujem skico pote- 
ka pogajanj in prenosov arhivskega gradiva med 
drŽavama, "kakršno je bilo mogoče rekonstruirati 
P<) podatkih, ki sem jih našla pri nas.3 

Pogajanja za izpolnitev konvencije so se 
začela poleti 1926. Ministrstvo za zunanje za- 
deve je obvestilo Velikega župana v Ljubljani, da 
je 7. maja 1926 imenovalo strokovnjake, predvi- 
dene v členu 3 konvencije, sklenjene v Rimu dne 
6. 4. 1922, v komisijo za razdelitev arhivov z Ita- 
lijo, in sicer dr. Guslava Gregorina, nekdanjega 
narodnega poslanca, dr. Franca Vodopivca, 
velikega župana v pokoju, in dr. Josipa Nagya, 
vladnega tajnika pri Državnem arhivu v Zagrebu. 
Velikemu županu v Ljubljani je naročilo, naj 
obvesti vsa oblastva v Ljubljani, da arhivska 
komisija začenja delo in naj zato komisiji pri- 
javijo zahteve glede gradiva, ki ga je treba za- 
htevati od Italije. Ker bodo imenovani stro- 
kovnjaki svoj posel opravljali v Ljubljani, je 
minister prosil, da jim Veliko županstvo da na 
razpolago potrebne prostore, sekretarja in dakti- 
lografijo.4 V smislu tega dopisa je veliki župan 
pripravil in razposlal okrožnico, s podrobno 
razlago določil konvencije in z. vabilom, naj 
naslovniki sporoče svoje zahteve, ki bi jih na 
podlagi navedenih določb mogli postavili 
italijanskim oblastvom.5 Sredi julija je odpotoval 
v Trst na razgovore, ki naj bi se začeli 21. julija 
1926. Večino odgovorov na okrožnico so poslali 
za njim.6 

Gradiva o poteku pogajanj za zdaj nimamo na 
razpolago. Trajala naj bi od 21. julija do 13. 
avgusta 1926. Z italijanske sirani jih je vodil 
senator F. Salala, ki je bil tudi predsednik me- 
šane jugoslovansko-italijanske komisije za raz- 
delitev arhivov. Dr. Gregorin je bil podpred- 
sednik, dr. Vodopivec in dr. Nagy sta bila člana. 
Ekspert naše delegacije je bil Jakob Anlloga, 
svetnik višjega deželnega sodišča v Ljubljani.7 

V Arhivu Republike Slovenije so zapisniki o izročitvi gradiva 
Komisije /a agrarne operacije, v fondu Banske uprave Dravske 
banovine pa predvsem podatki o organiziranju dela naših dele- 
gatov, o dnevnicah in polnih stroških. V AS so ludi kseroksne 

kopije nekaterih dopisov v /ve/i / delom komisije /a razde- 
litev arhivov in primopredajnih zapisnikov i/ lela 1929 i/, ar- 
hiva italijanskega zunanjega ministrstva, /al brez podrobnih 
seznamov izročenega gradiva. Zapisnike o izročitvi goriških 
arhivalij in knjig hrani Narodni muzej v Ljubljani. Nekaj po- 
datkov sem našla ludi v osebnem fondu Milka Kosa. ki ga hra- 
ni Zgodovinski inštitut M. Kosa ZKC SAZU v Ljubljani. 
Arhiv republike Slovenije (odslej AS) Han I 1929. spis 2455. 
Dopis Ministarstva inostranih dela Kraljevine SUS 12. junija 
1926 Velikemu županu Ljubljanske oblasti 
Prav lam. Osnutek okrožnice /. dne 21. 6. 1926. 
Prav lam. V osnutku okrožnice je navedeno več kol dvajsel 
naslovov prejemnikov, med njimi Finančna delegacija. Ko- 
manda Dravske divizijske oblasti, Direkcija državnih Železnic, 
vsi referenti Velikega Županstva, sreski poglavarji v Radov- 
ljici. Kranju, Logatcu in Kastavu ild. Njihovih odgovorov v 
spisu ni. Priložena je le urgenca Direkcije državnih žele/nic / 
dne K). 12. 1927, v kaleri je rečeno, da so 17. 7. in 26. K). 
1926 sporočili "na katere spise, o/, listine in načrte, ki se na- 
hajajo v posesti italijanskih državnih žele/nic relleklirajo". V 
dopisu dalje navajajo, da so tedaj zahtevali tudi stanovske 
izkaze uslužbencev nekdanjih avstrijskih žele/nic in priložili 
se/nam. Te izkaze naj jim komisija čimprej pošlje, ker jih 
nujno rabijo. 
Prav lam. Dopis Ministarstva inostranih dela Kraljevine SUS 
dne 7. K). 1926. 
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Sporazumeli so sc, da bosla državi druga drugi 
vrnili med vojno odnesene arhive in kulturne 
predmete8 in da si bosta recipročno razdelili 
administrativne arhive, potrebne za upravljanje 
ozemlja, glede na novo mejo. 

Na podlagi sklepov na pogajanjih je Veliki 
župan Ljubljanske oblasti po nalogu ministrstva 
za zunanje zadeve in ministrstva za notranje 
zadeve 11. septembra 1926 naročil ravnateljstvu 
Narodnega muzeja v Ljubljani, naj italijanskim 
odposlancem izroči arhive in knjige, med vojno 
pripeljane s Primorskega v muzej, "kadar lo 
odrede naši eksperti".9 Oktobra 1926 je prišel v 
Ljubljano tajnik komisije za razdelitev arhivov, 
direktor Državnega arhiva v Trstu dr. Felice 
Perroni. V Narodnem muzeju mu je v. d. rav- 
natelja dr. Josip Mal ob navzočnosti podpred- 
sednika komisije za razdelitev arhivov dr. 
Gustava Grcgorina in dr. Franca Vodopivca, 
izročil gradivo, ki ga je med vojno nekdanji 
deželni konservator dr. Anton Gnirs na Primor- 
skem rešil pred uničenjem. V dneh od 12. do 14. 
oktobra je prevzel dva zaboja z arhivalijami 
Namestništva v Trstu, en zaboj Mestne biblio- 
teke v Gorici, ki je imel pečale dr. Gnirsa nedo- 
taknjene in ga pri primopredaji niso odpirali, en 
zaboj s 597 listinami Mestnega muzeja v Gorici 
in knjižnico barona Bidelc - Copé z dvorca sv. 
Roka na Vogrskem, shranjeno v štirinajst za- 
bojih. Na prošnjo dr. Pcrronija so izročili tudi 
štiri zaboje arhivov občine Oderzo in nekaterih 
drugih krajev province Treviso, čeprav o njihovi 
izročitvi komisija ni razpravljala, saj se o njenem 
nahajališču tedaj ni vedelo. Člani komisije so bili 
mnenja, "da po smislu sklenjenih dogovorov ni 
nobene ovire, da se ne bi tudi ti spisi izročili 
italijanskemu pooblaščencu". To gradivo je 
avstrijska vojna uprava leta 1918 poslala v papir- 
nico Vevče. Ob razpadu je ostalo na ljubljanski 
železniški postaji, od tam pa ga je dal novi 
jugoslovanski poveljnik kolodvora prepeljati v 
Narodni muzej. Zapisnik o primopredaji je bil 
sestavljen v slovenskem in italijanskem jeziku.1" 

Oktobra 1926 je dr. Vodopivcc sporočil src- 
skemu poglavarju v Kastav, da je italijanska 
vlada izdala potrebno naročilo za izročitev kas- 
tavskega arhiva. Naročil je, naj prevzamejo vse 
spise, ki so bili odneseni iz občinskega arhiva v 

Nannini muzej v Ljubljani, spisi, letnik 1926, št. 731. Dopis 
Velikega župana Ljubljanske oblasti /. dne 11. septembra 1926 
Ravnateljstvu Narodnega muzeja V Ljubljani. V katerem je 
med drugim zapisano: "Ker so se italijanski eksperti zavezali, 
da vrne Italija arhivalije. ki so jih odnesli Italijani za časa 
okupacije z. našega teritorija, so naši eksperti privolili v to, da 
izroče Italiji zgoraj omenjene listine in biblioteko". (Govora je 
O goriških arhivih in biblioteki z. Vogrskega). 

'     Prav lam, spisi, letnik 1926, št. 731. 
1(1 Prav tam. spisi, letnik 1926, št- «01 in K<>2; P. Ribnikar, Dr. 

Josip Mal, njegovo delo v arhivu in za razvoj arhivistike. 
Arhivi, Ljubljana 1988, XI, 1-2, str. 36. Dr. Mal ni bil član 
komisije za razdelitev arhivov, kot trdi P. Ribnikar. 

Kastavu, ne glede na to, "da bomo morali kas- 
neje nekatere spise vrniti".11 Konec leta 1926 je 
italijanska podprefeklura v Voloski jugoslovan- 
skim predstavnikom izročila spise občine 
Kastav. 

Po Ich reslilucijah arhivskega gradiva iz 
Ljubljane in Voloske je nastal daljši zastoj v delu 
komisije, kajti niti italijanska niti jugoslovanska 
oblast nista ničesar storili, da bi uresničili sklepe 
komisije iz julija - avgusta 1926 v Trstu o 
razdelitvi administrativnih spisov v zvezi z novo 
mejo, je pisal v Rim senator Salata.12 Maja 1929 
pa je ministrstvo za zunanje zadeve sporočilo v 
Ljubljano "Kraljevski delegaciji v Komisiji za 
razdelilev arhivov z Italijo", da se italijanska 
vlada strinja z nadaljevanjem dela. Predlagalo je, 
da se komisija sestane v drugi polovici junija 
1929, in prosilo delegacijo, naj se o kraju in 
dnevu sestanka dogovori neposredno z vodjo 
italijanske delegacije.1-1 Vodji obeh delegacij dr. 
Gustav Gregorin in senator F. Salata sta se 11. 
julija 1929 sestala v Trstu in se dogovorila o 
nadaljevanju recipročne delitve adminislrativ- 
nega gradiva.14 Dva dni za tem je ilalijansko 
ministrstvo pooblastilo direktorja Fcliccja Pcr- 
ronija za vodenje svoje delegacije pri pri- 
mopredajah. Petčlanska italijanska delegacija je 
prispela v Ljubljano že 22. julija 1929. S hitrim 
prihodom so jugoslovansko stran presenetili, saj 
je bil tačas v Ljubljani od članov delegacije do- 
segljiv le dr. Gregorin, ki je nato sam sodeloval v 
začetnih pogovorih.15 

V začetku avgusta je komisija začela pre- 
vzemati gradivo. Dne 2. avgusta so dr. Gustav 
Grcgorin, podpredsednik imenovane komisije, 
dr. Felice Perroni, sekretar komisije, dr. Silvio de 
Milost, svetnik Apelacijskega sodišča v Trstu, 
kot strokovnjak italijanske delegacije za vpra- 
šanja sodnih zadev in Jakob Antloga, sodnik 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, kot strokovnjak 
delegacije Kraljevine SHS za sodne zadeve, 
opravili primopredajo gradiva na Deželnem so- 
dišču v Ljubljani. Italijanska stran je prevzela: - 
originalne spise, repertorije in indekse notarjev, 
ki so delali na območju okrajnih sodišč Idrija, 
Vipava, Postojna, Senožeče in Ilirska Bistrica od 
L aprila 1871 dalje; -avtentične kopije zem- 
ljiških knjig, ki jih je hranilo Deželno sodišče v 
Ljubljani, kolikor se tičejo posesti na tistem delu 

• 
12 

13 
14 

IS 

AS. lian I. 1929, spis 2455. 
Arhiv zunanjega ministrstva v Rimu, All'ari politici, Jugosla- 
vija, pacco 1366. Kscroksna kopija v AS. (Odslej: AS Kopije 
iz arhiva zunanjega ministrstva v Rimu.) Pismo F. Salate v 
Rim z dne 16. julija 1929. 
AS Ban I, spis 2455. 
AS Kopije iz arhiva zunanjega ministrstva v Rimu. Pismo F. 
Salale v Rim / dne 12. septembra 1926. 
AS Ban I. 1929, spis 2455.0snutek pisma Velikega župana 
Ljubljanske oblasti z dne 26. 7. 1926 zunanjemu in notranjemu 
ministrstvu v Beograd o prihodu italijanske delegacije v Lju- 
bljano. 
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Kranjske, ki je bil priključen Italiji, skupaj z 
mapami in knjižnimi protokoli; - avtentične 
kopije rudarskih knjig za rudnike Labin, Vreme, 
Trnovo pri Ilirski Bistrici in Idrija; - avtentične 
kopije registracije trgovskih in industrijskih 
družb, podjetij in zadrug, ki so delovale na ob- 
močju nekdanjih okrajnih sodišč Idrija, Vipava, 
Postojna, Senožeče in Ilirska Bistrica skupaj s 
pripadajočimi fascikli spisov. Prevzeli so spise, 
ki se tičejo fidejkomisa Snežnik, F 15/98, kneza 
Schönburg - Walldenburg in fidejkomisa grofa 
Turinetti Clemente di Pietro, stanujočega v 
Torinu, F 7/98 1er originalne spise s tabelami 
fidejkomisov."' 

Naslednji dan. 3. avgusta so člani komisije in 
eksperti dr. Gustav Grcgorin, dr. Josip Nagy, dr. 
Felice Perroni, Casimiro Fabris, glavni geometer, 
inšpektor, strokovnjak italijanske delegacije za 
katastrske zadeve, in Jože Verbič, inšpektor, kol 
namestnik direktorja Katastrskega urada v 
Ljubljani opravili delno primopredajo na 
Katastrskem uradu v Ljubljani. Italijanska stran 
je prevzela gradivo občin, ki so bile nekoč del 
Kranjske in so bile po vojni v celoti priključene 
Kraljevini Italiji. Dogovorili so se, da bodo 
gradivo občin, ki so delno pripadle Italiji, ob 
pomoči italijanskega strokovnjaka čimprej pri- 
pravili za izročitev.'7 

Dne 13. avgusta je bila primopredaja v uradu 
Komisije za agrarne operacije v Ljubljani. Jakob 
Antloga in Bogomir Hrovat sta italijanskima 
pooblaščencema dr. Silviu de Miloslu in Luigiju 
Antoniniju, prvemu tajniku Apclacijskcga so- 
dišča v Trstu, izročila: - spise ki zadevajo agrar- 
ne operacije, to je spise končanih in tekočih ag- 
rarnih operacij, ki se nanašajo na območje, ki je 
bilo priključeno Kraljevini Italiji, skupno s pri- 
padajočimi katastrskimi originalnimi mapami.18 

Naslednji dan 14. avgusta 1929 sta imeno- 
vana predstavnika italijanske delegacije dr. de 
Milost in Antonini na Okrajnem sodišču v 
Kranjski Gori, ob sodelovanju Jakoba Antloge in 
Kanclista Miroslava Kušarja, prevzela: - vse zem- 
ljiške knjige v originalu, mape, indeks osebnih 
"lien in elaborat, ki se nanaša na zemljiške 
knjige brez protokolov, ki se nanašajo na davčno 
»beino Bela peč, priključeno Italiji; - originalne 
•spise zemljiške knjige, ki zadevajo imenovano 
občino; - vse originalne skrbniške spise od leta 

AS Kopije ¡z. arhiva zunanjega ministrstva v Rimu. Zapisnik /. 
ilnc 2. X. 1929. 
Prav tam. zapisnik /. dno 3. X. 1929. 
Prav tam, zapisnik z. dne 13. X. 1929; AS, Arhivski sporazumi 
šk. 64. Tu so poleg zapiskov ludi seznami izročenega gradiva. 
Izročeno je bilo 111 končanih in 148 tekočih agrarnih operacij 
1er mape X7 katastrskih občin, ki so pripadle Italiji. Gradivo je 
bilo leta 1954 vrnjeno. Glej kopijo slovenskega prevoda 
zapisnika (brez. se/nama) o vrnitvi v uradu komisarja za 
civilne zadeve v Trstu 6. 7. 1954 Jugoslovanski gospodarski 
delegaciji na podlagi dovoljenja šefa štaba Zavezniške vojaške 
uprave. Prav lam. šk. 62. 

1878 do leta 1918, nekončanc spise 1878-1918; 
originalne testamente od 1880 do 1918, skupaj 
45 testamentov.19 

Dne 16. avgusta 1929 sla dr. S. de Milost in 
Luigi Antonini ob navzočnosti Jakoba Anlloge in 
Davorina Katica, višjega uradnika, prevzela na 
okrajnem sodišču v Logatcu originalne zemljiške 
knjige, mape, indeks imen, elaborat o nastavitvi 
zemljiške knjige davčne občine Medvedje Brdo, 
ki je pripadìa Italiji; - originalne skrbniške in 
nekončanc spise od leta 1878 do leta 1921, ki se 
nanašajo na območje, ki je bilo priključeno Italiji 
in zdaj pripada sodišču v Idriji; - originalne 
skrbniške spise in nekončanc spise od 1878 do 
1921 za ozemlje, ki je bilo priključeno Italiji in 
zdaj pripada sodišču v Postojni. 

Istega dne je Jakob Antloga na Okrožnem 
sodišču v Školji Loki izročil italijanskemu po- 
oblaščencu dr. Silviju de Milostu originalne 
skrbniške spise in nekončanc spise od leta 1878 
do 1922 za ozemlje, ki je prej sodilo pod Okrajno 
sodišče Skofja Loka in je bilo priključeno Ita- 
liji.20 

Dne 2. septembra 1929 je inšpektor Jože 
Verbič na Katastrskem uradu v Ljubljani izročil 
italijanskemu ekspertu Casimiru Fabrisu katastr- 
sko gradivo za davčne občine nekdanje Kranjske, 
katerih ozemlje je le delno pripadlo Italiji, kakor 
je bilo dogovorjeno ob prvem prevzemu v tem 
uradu 3. avgusta 1929. Glede posestnih listov pa 
je Katastrski urad obljubil, da jih bo izročil, ko 
bo končan prenos nove meje na karte.21 

Jugoslovanski pooblaščenci so v tem času 
prevzemali gradivo v italijanskih uradih. Jakob 
Antloga je ob sodelovanju Davorina Katica ob 
navzočnosti dr. Silvia de Milosta in Luigija 
Antoninija 9. avgusta 1929 v Idriji prevzel 
originalne zemljiške knjige, mape in imenske 
indekse ter protokole za zemljiško knjigo za 
katastrske občine Dobračcva, Žirovski Vrh, 
Opale, Ledinicc in Vrh nad Rovtami, ki so 
pripadle Kraljevini SHS; - originalne akte s 
pripadajočimi prilogami (313 kosov) o skrb- 
ništvu, ki so bili v arhivu sodišča v Idriji in so 
pomembni samo za osebe na tistem delu ozemlja 
nekdanjega okrajnega sodišča v Idriji, ki je 
pripadlo Kraljevini SHS.22 

Dne 5. septembra 1929 so jugoslovanski 
pooblaščenci dr. Josip Nagy, Jakob Antloga in 
Jože Turk, višji uradnik Deželnega sodišča v 
Ljubljani, ob navzočnosti dr. S. de Milosta v 
uradu Okrajnega sodišča Voloska - Opatija v 
Voloski prevzeli: - originalne zemljiške knjige, 
mape in indekse parcel, brez protokolov za 
nastavitev zemljiške knjige za katastrske občine 
Brnasi, Brnčiči, Blažiči, Hosli, Marčelji, Retina, 

i y 

20 
21 
22 

AS Kopije iz. arhiva zunanjega ministrstva v Rimu. Zapisnik z 
dne 14. X. 1929. 
Prav lam. zapisnik z. dne 16. X. 1929. 
Prav tam. zapisnik z. dne 2. 9. 1929. 
Prav lam. zapisnika z dne 9. X. 1929. 
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Saršoni, Sroki in Kastav, ki so bile priključene 
Kraljevini SHS, in nepopolno izdelane spise 
zemljiške knjige.23 

Dne 7. septembra 1929 so zgoraj našteti člani 
komisije in eksperti ter vodja pisarne sodišča v 
Puli Natale Sgambati opravili primopredajo na 
sodišču v Puli. Jugoslovanska Stranje prevzela: - 
originalne spise in indekse notarjev, ki so delali 
na otoku Krku od 1. aprila 1871 dalje; - ori- 
ginalne spise Komercialne in konzoreialne druž- 
be, ki so se nanašali na območje okrožnega 
sodišča Krk, skupaj z avtentičnimi kopijami 
vpisov v zadevnih trgovskih in konzorcijskih 
registrih; - originalne civilne, komercialne in 
konzoreialne zadeve, navedene v posebnem 
spisku.24 Zapisnik v Puli so izdelali v hrvaškem 
in italijanskem jeziku, potem ko so bili zapisniki 
pri vseh drugih naštetih primopredajah slo- 
vcnsko-italijanski. 

Italijanski strani je bilo izročenega 22 zabojev 
"najkoristnejšega gradiva in s tem je bilo v veliki 
meri zadoščeno italijanskim zahtevam", je zapi- 
sal senator Salata v poročilu italijanskemu zuna- 
njemu ministrstvu v Rim 12. septembra 1929.25 

Poročal je, da so ostali le še delni prevzemi, kot 
so prevzemi spisov o oprostitvi zemljiških bre- 
men in tehnična dokumentacija (javna dela, rud- 
niki, gozdovi),2'1 za katere so v teku priprave v 
ustreznih uradih v Ljubljani. 

Podatkov o prevzemih gradiva po lcluvI929 
do leta 1941 v arhivu nisem zasledila. Že po 
začetku druge svetovne vojne in okupaciji Slove- 
nije pa so se 30. avgusta 1941 z dovoljenjem 
italijanskega Visokega komisarja za Ljubljansko 
pokrajino scslali v uradu Komisije za agrarne 
operacije v Ljubljani dr. Alfred Antonini in Josip 
Oblak, predstavnika tržaškega Komisariata za 
likvidacijo pravic občanov, in Ivan Pokora, po- 
krajinski inšpektor pri Komisiji za agrarne ope- 
racije v Ljubljani. Italijanska predstavnika sta 
tedaj prevzela štiri zaboje spisov deželne Komi- 
sije za odvezo in ureditev zemljiških bremen na 
Kranjskem od leta 1853 dalje, ki se tičejo občin 
ali občinskih delov priključenih Italiji leta 1919, 
"ki bi jih morala že davno izročiti Italiji Država 
SHS v smislu dogovora o arhivih z dne 6. aprila 
1922". Izročeni so bili spisi deželne komisije v 
Ljubljani in lokalne komisije v Postojni (39 
fasciklov) ter listine graščin Vipava, Predjama in 
Senožeče (12 fasciklov).27 

23
 Prav lam, zapisnika z. dne 5. 9. 1929. 

24 Prav lam, zapisnika z. dne 7. 9. 1929. 
25 Glej (.p. 14. 
¿ Gradivo o gozdovih, ki naj bi bilo med okupacijo odneseno z 

Gozdne direkcije v Ljubljani v Ministrstvo za gozdove v Kini, 
so v lelilí 194X-I949 iskali člani Reslitucijske komisije pri 
našem veleposlaništvu v Rimu.   Italijansko ministrstvo za 
zunanje zadeve je ledaj odgovorilo, da lega gradiva lam ni. 
SAZU, Zgodovinski ¡nslilul Milka Kosa. osebni fond M. Kosa, 
lase. I. 

27   AS, Arhivski sporazumi, sk. 64. Gradivo je bilo lela  1954 
vrnjeno. Glej op. 1S zgoraj. 

Leto za tem, 21. avgusta 1942 paje Komisija 
za agrarne operacije v Ljubljani poslala Kra- 
ljevemu komisarialu za likvidacijo občanskih 
pravic v Trst še en zaboj spisov o osvoboditvi in 
regulaciji zemljiških bremen - lokalnih komisij v 
Postojni in Vipavi 1er deželne komisije v 
Ljubljani - z obljubo, da bodo tovrstno gradivo iz 
krajev nekdanje Kranjske, ki so pripadli Italiji, 
poslali takoj, če bi ga še našli.2X 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE KONVENTION VON ROM AUS DEM JAHRE 
1922 UND Dili REGELUNG DER ARCHIV- 
PROBLEMATIK MIT ITALIAN NACH DliM KRSTEN 
WHLTKRIHG 

Die Konvention zwischen Österreich, der Tschecho- 
slowakei, Italien, Polen, dein Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen. Rumänien und Ungarn über 
Archivfragen, die am 6. April 1922 in Rom unterzeichne! 
wurde, enthält außer der Intcrpretalion der Bestim- 
mungen über die Arehive aus den Friedensverträgen von 
Saint-Germain und Trianon auch allgemeine Prinzipien 
der Archivarbeit zu ihrer Umsetzung (Verwaltung der 
Arehive, die mehrere Staaten betreffen, Zugang zu diesen 
Archiven, wann und wie das "gemeinsame Nutzungs- 
recht" der Nachfolgestaaten sichergestellt wird, Ver- 
pflichtungen der Archivbesilzer u.a.m.). Durch die 
Konvention wurden nicht nur Österreich und Ungarn 
verpflichtet, sondern auch die Nachfolgestaaten 
untereinander. Jugoslawien und Italien regelten auf deren 
Grundlage die gegenseitige Problematik der Archive 
nach dem Ersten Wellkrieg. Im Rahmen einer ge- 
mischten Kommission vereinbarten sie im Sommer 1926 
die reziproke Rückgabe des während des Kriegs ver- 
schleppten Archivguts und Verteilung des Verwaltungs- 
archivguts im Hinblick auf die neugezogene Grenze. Der 
Austausch von Archivgut fand in den Jahren 1926, 1929, 
1941 und 1942 statt. Wenn der Zugang zum Archiv des 
Außenministcriunis in Belgrad sichergestellt wird, ist 
eine Ergänzung der vorliegenden Angaben nicht aus- 
zuschließen. 

SUMMARY 

THE 1922 ROME CONVENTION AND RESOLVING 
THE PROBLEM OF ARCHIVES WITH ITALY AF- 
TER WORLD WAR I 

In addition to interpreting stipulations on archives 
from the Treaties of St Germain and Trianon, "The con- 
vention among Austria, Czechoslovakia, Italy, Poland, 
the Kingdom of Serbs, Croats and the Slovenes, Ruma- 
nia, and Hungary on the questions concerning the ar- 

2S 1'rav  lam.  Gradivo je  bilo  lela   1954  vrnjeno.  Glej  op.   IX 
zgoraj. 
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chives", signed in Rome, on April 4'" 1922, also sel cer- 
tain general archival principles on their implementation 
(i.e. how to treat archives, which concern several coun- 
tries, their accessibility, when and how the countries- 
successors are to ensure "joint access" to the documents, 
the responsibilities of the holders of the records and so 
forth.). The convention was not only binding for Austria 
and Hungary, but also stipulated certain obligations of 
the successor countries towards each other. After World 
War I, Yugoslavia and Italy settled all issues concerning 

their joint archives on the basis of this convention. At the 
meeting of the mixed committee in Trieste in summer 
1922, both countries agreed to restore the archives taken 
away during the war, and to distribute administrative 
archives reciprocally, in keeping with the new border. 
The archives were transferred in 1926, 1929, 1941 and 
1942. Some additional information on this subject will be 
available once the archives of the Foreign Ministry in 
Belgrade are accessible again. 
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• olendo eoacludei* uni comen 
i.one a iiii'i!» rifiudo, I* Ali* 
Parli Contraenti hanno annuo ilo 
roma  loro  plrnipnteoniri: 

• Prendente Feder»!* ¿eli» 
Krpubblira Au«tr1aC»: 

d StcBor'Rrmì K-utUwili. 
bunio Subordinino f 

MID.1I/O  PlflptlWliartl 

Il   PmMtet«   della   Brpub- 
blin CwOtlDfttàl 

il S|BOT Vlatnniil K»bil, In 
«ilio Siran rd ma no « HiAklUo 
PI • DÌ poli Oliano; 

UbmUr«n«jc». 

•••••. •••••, 3>t'i*t. 
HeUx •••••••. »al rfi*ni|iirid| 
»R 6rrben. ftteal« nab öleern*« 
un» bir î(J)idte-ê!ti»nffi babrii. 
eoa •• •••• bt\ttU. Hl 
a(J)ÌBoti|*rn ••••• i« «0<1• 
nab |u Hrf(ni |• rìn UtKr- 
finfemvn in f41irvn, • •'" 
'J*irBCrid)H4irn ((»anni: 

'-:    Viikcl»ianbn(   l'i 
»•»lit •••••*: 

(••• Utrni flnnolfoiPífi. at; 
eibfallidira   Oclanbtn 
»rieSmUiigm SBini|tci 

Eiiar   tarAlaad)!   brr   91 
•rtmfcr sen Uagtn: 

V I ÎT »   •'•' 4-'-.   'I.\ •   t- b( t 
flabfiMbrnlliiljfn     (Kr, 
•abbfPí'Jniádtli.irn Ulm 

M 

iberg, 
n bin 

.4i»^r»IÍ Ir 1W divili»; 

aum*.   AmbaiwdíUTi     ^ 

U Chef de |• ••••>] 

1;.•:    Mari»)     Local.     ••••! 
"¿J'ÀJaJKj d" fFl*l •••••• 
¿"Boma¡ 

•:   4aje«t#   k Rnt   d»   Ron- 
.. manie: •   _1_".'   _-•;'•. 

M   El.   Antobxro,   Coaiíillrr 
b   la   Cour  de  Canaiioo   d< 

Ducarcri: ' 

Sa Staje*!*1 I« Roi ¿e< Serbe*, 
Croate* MSteliIfll 

4     Ottilir' RjU/,' Anciee 

....Pípulí;   ..(. 

Le»   Prr^ileat   de   I»   Repa- 
hliqun Tthifo»loT»i(ue: 

U    VUiiruil    K.b.l.    Encoje 
•••••••   •<   Miniti 
PItDipoteniiaUe. 

Irvnielt alani d'poi« Irun ••• 

du*    forma    ©ni    ••• • nu 
qui   luit: 

Article   Primiri 

L'Auiricbe   »i 
i*    pad    e<   lei 

illMIai 
rea f.UI. 

iifnatair** d< ta prearnl* ceo- 
imiioB d'autre part, aimi que 
cr« d'rru*ri fini eolre eui. 
*'rn£<c*i>t 1 fMibier par looa 
Ira troiani ailoo II prfieoie 
rciD"BUoD la rcittuLon et la 
remile de lew lea Wie», ••- 
cbitei, duciinirnli ef objeli de 
Muir ••!* *ì>'i pu lei Truffi 
de Saial-Grrnuin  el   de  Tnaooo. 

La  reiutuluo   el    la  remile 
l'l]"Cl'fi "•    („liirri.rnl: 

Sat ••• II Rt d'Itali»: 

'*S1 B.' il    Harcheia   Gu|lielm 
j l'opvali.       Senatora       di 

"*  lifrno,   AmbiKialorei 

(1   *.'•["! ¿Allo Stato polarro: 

, • Signor Macie] Lor*t, Incari 
• "calo d-AiTVi drilo Slab 
 Miaren  a  ••••; 

Sna •ar.u U Re drl Serbi, 
„ <'ro»tl.e Sloienl; 

•    Si|Bor    Oiiokar    Rjbir,   *i 
drpuia:A: 

flu» lafsU il Re di .Uemuti: 

il S.pwir Ti. Aoinnrico, Con 
.     ii^.*re d'Ila C„n* di  Caaa«- 

lioor  ¿i  Uucarot: 

u»    Altena    U    Rei-gente 
dTa;brria: 

il   Coole    Nenri    de   UM.**, 
In. iv.    Mr., bl,-.- ,   •  Mi 
•IHM  Pleinpot'Oliario; 

i  quii,    dopo   ai*r  ¿'politalo    i 
ro  Pirru Polon   li • no io buona 
debita forma,   baono comrouto 

quaAto  i*g-je, 

Articolo Primo 

t'AvtVU e ITosheria da 
Ino. • fli altri SlaU firmitan 

della prenci* cunteoiiiin* dal 
l'altro. « qu'ili ultimi Ira di 

l'im¡irfnano a facilitare in 
mi|Lw> modo la rr^tiiunoo* 

. eunacfoa di tutti |lì arti, 
archici, dot urn rob ed o;jrtti di 

•Uh. coolemplati dai 
Tratlah di San Gennai a di 
Triinon. 

La   reUHuiioae   i   U ••• 
•cfjna   (ifjuJuiD rirpetlKameBtr 

eriac  •••••  »ri    Siiig   a.« 
Sfalla: 
îriM ••*•••| brn *•••••>| 

Ouglirlm» 3»ircruli. Cen,. 
loi btl Binigtfidwl, ••* 
Iđjali.r, 

Til   Cbrtbiapt   »r«   MH4tl 
••••: 
lim, Wer«! Peirt. «fftfettt«. 

tiJflft bri polni|d)fn 6taairl 
U   Worn; 

Ecint ÎKairflàl   bri   Cô-ig ••• 
'Jlamàeire: 

••• Q| Vtitcorfro, Kal •• 
ffaflaiioafbof    •    "'-'::-. 

•• IRojcftet bri ffjaif »er 
€c''i. Rriertit B-.l £¡i. 
tacan: 

(•••    Cilotoi     ¡Robar,   ebr- 
Bialijn Äbaeerbnrtrn; 

ÍrtTráribnibn Ifd)r«ifloa4- 
fijitra Wrpublif: 

»>mi TÍIerti-ii M«t »«in. 
tfbenlliiin   Ohlaobln   ••» 
becoCmJdittgin  l4ÍBi(in; 

wlibe aad) tuamlrjeai 
ibiri ia fluire iinb jtí)íii(¡n Jörn 
brfuBbmn SioCmaibirn, |oljrmbil 
Mrrinbarl babrn: 

• filili |. 

Cftrnridj unb Unflarn riarr* 
(rill  unb  bi«   úbiiflfB  ginira, 

Id)* bic   flrijrnteailtflr   Qbnna> 
funfi •••••••• ••••, aibein- 
•'•!i.    ttnir    bir    trbiarnaantra 
Etaairn  aairrrinaaber, eeipflutira 
(id),  bic  ••••••••   ua»  »if **• 
flabr o3rt aiira, flidjie*.   Urba- 

na»   »rflrailflBbf   fbn in. 
fir ia brn :. v i' •••:". ¡i'- *ea 

• n' '''f,-.;-   oab liiaaoa br- 
iridjnri   finb,   nit »Ora   Vdirta 
grulri   bri   flrjirrima nigra   Ubn- 
nafunil ju faibria. 

••»    bit    Sudi ir ••"!.   »*• 
a5i»ti(r    •    bit    *H** 

fonmtn ia »rliadji: 

Bundesgesetzblatt für clic Republik Österreich, 27. maj 1924, Konvencija 
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Vlot 

)lfîËKCUA 
-\• v Publiant 

~JÚffi2L 
• * p i • n i • 

t«ttt»]J«n » Nirodn«» ruziju t LJu>>)j"ni ¿nt 14.oktobri 1 9 2 6  . 

• « t t o 8 i: 

lì. dr.Jotip g» lj ¿•* • M Ô9ïl!19rti ••?*••• S".rbdn?r. ••••! 
• LJublJtni, •   • 

* •*•. đott. F«lic« ••« • • o n  i,  ttjnik iUlijtntk« d«)«gscij« 

T juRo»lo»tn«ko-ittliJ«n«ki kocriiiji »   iivri":it«v  rinnk« koo- 

»moij« od 22.»pril» 1922 o r«zd«]it»i irhivor, 

• dr. Curt»» •  • • R • • i n, podpr*d»-dnik i»inov»n« konitij« In 

"    dr. Fun  ï •  •  •   •   :   '   • e,   ¿Ite  :.-'i.c.«/'  ktiritij«, 

1•«••»«••1 Roepodj« eo •« MtUll dn« 12.o*lobr» 19 2 6. 

P  • « a p • t; 

• •-  *;*  odno»no pr*»z«n rtinib z«bcj«» z ot«tiiri »fhit»]ijj*JU 

in knjifl^mi,  ki  «o bili t" £•••  iVttovM fcjr« prip*lj"n«  il •••* 

It»]   .:•'•  >'- f-'     .:•<:'.:•    in    ihrtrtjeo«   •  ;.-r:    :.•:    ;-..-;j    ',   LJublJtni. 

Potim ko •« J« K.IV •.  Ltalijtniftt oil«Rtcij«,    »v.cott. 

•/•lic« P« iron i  ] «Aitimi 1*1   • pr*6V<itííÍi" pooblastilom jUA>*2ov*niRO - 
iUjijanilH kotu »i J« M   UBA«] iL« t rili VOW   i i!n« ¿l.i»,jj«t»   1926, 

••.27,  BU J« vri il«o dolinoiti ri»r*t«ljt N«rodni£* njzij« R.dr. 

Jo»ip »1  nt podltRi pooblrttltv« a.V«lik*^   i-.-;'•::.   i ;..: : ;n.M 

obietti od 11.  »«pt«o br*  1926,  S.Br. 2461/9,   .   r.:-.:  T pritotootti 

.   :r. .z::   .-.'•••   ..•    čltilOV   ÏQDJÎtij«   D»( llCnJ «    tiboj«; 

1. 1 t«boJ,  ozn»č«n • SUvilko XV in z •*•1«••:  K.k.St*ttr*lt«r«i, 

•   Trini,  ztp«č*t«n z oriftintlniai p*cttom bivi«»* a«ž«ln«R» *on- 

••rvttorjt z« Primorj«. 

2. 1 t«boJ  bnz Itirilk« • nipifoin:  K.k.Sttttniltirei.Triitt.Ar- 

ohi»»]i«n,   z«p«£tt«n Wkor t«toj  pod  1. 

3. 1   tttoj,   ointčin  » štofilko III  in z napitom: Gorz,   biiotci- 

Ti    ¿boj    Ji   bil   Z»plČ»l«n   Z   CV«B«    0rlf.Ín«lnÍD"   plČItCB*»    in - 

rortniR* konrirv* lorjt. Kir p* J« bil «tiro «n pictt mđctiimjen, 

d •••! p» piiloirl J*n,   in J« bil ziboj nekolike potnooov»n,  J« oor«- 

oil R. civ.orJ'trrcri,  et t* t*  z»boJ  oopre in priftlio». 

^z«boJu  ••  J« malo 6  kirtonov t«r J« bilo nt i litih ¡07 

pin^irintnlh lietin. Po n*f*dbi   itMijtnfti d«l«g«cij«  oi  •« rote- 

Io n«h*-J»li  T ci"ir.Jmih E «itili Bf..-  .•   bl9 pir>«iMnto». po nipielh 

n« por«iriznih mrtonih p* bi Portio biti  » njih 600 liitir.,  •• p» 

J« bil v «n«ni kirtonu lirte* • pripoeto,  d«  to bil« iz nj«** odvze. 

' t« 4 lietin«,   bi zntjtlo .-" '  •  ••"; . f'.v n«  mrtonih in :•"•;•- -.-• 

li»u »Mvilo VMh Httin 556. KttiUle p« • J«, k«kor «i«no 597 

dotorr-.rtoT, in Kicir » Hrtcnu St.III   197, •.•   ICO, it.7   99, 

VI    ICI,    VII   6C,   VIII    40 linio. Z-boJ   •« J« n*lo zcp«t t"prl 

l«r ro "1 v»i tu oiMnj«ni uboji z«p*i*tili • p4č»toiP Kr.dri»fn«. 

R« «riti»»  » Trriu   In  • •«•"1•• ü^roOnigi  puz«J"V  t LJublJinl. 

To d*lo i« J« izvriilo dn« K.oktobr» 1926. 

5. En« 15. oktobru 1926. J« vrùll«c dolinc»ti mvrAUlJi i;«rodn«K* 

ruz«J* R.dr.LM pridal in »«kr«ter il»lij«n«k« d«l«K»cij« ß.otr. 

drjin-oni pnvz«l 14 ziboJ«T knjižnic« goepod« Biò«l«- •••«. 

6 z»tcji» t« knjižnic« J« bilo Z4p4t»t«nib • nidot»knj«niiri 

pič«ti diislriR«  konp-rv"tcrjR . Zito Ji R.dr.pirroni pr»»z«l  t« 

tibej«, •• d« bi Jih odprli. 0«t»lih 0 itboj«v »H «ploh ni bi- 

lo ftiDi<*linih «H eo bili pačAti n* njih pcšhoOor*ni. Zito ro 

i« ti ybeji  koBii*ijon-lno odprli t«r c* J« honftitinlo,  o» 
._     -.     ..I,-      .      , „I..J ...|     .    U.   J1....-I      l J-..    I     .      .   .— .     H.l .     ... 

ti zbboji zcp«t z*prli t«r ro ri vrl tu om*iJ«nl ziboji zipic"- 

tili • pići'.cin Kr.írÍ*vn4rV »rhi»« » Trrtu in N'rcdn-K« ruzij* 

T LJubljini. 

S t«ir Ji bilo z^dcüCíno loz-ć-ivn«• rkl«pu konifij« z* 

rud«) it«? "Tiiivor. 
6. Aoircir.ih prortorih rvz-jck-.•". «rhtv«  « r« «luf-jno mfill m. 

blioth««,   zipiî»t«n z dt«»« pečitor»  irtiR« Bonr-rv«torj».        , 

tit«ri   r«RÍ'tri  in knJlR« "Cirinietintirn« vn*bin« občin« Oderzo 

in nikojih druf.ih Kr«J«T provini« Tr«,vi»o. Ti r"t«ri»l  J« po 

iij«vi ft.drJt.lM-» r. »«t ri j t»  vojn«  uprt»» določil»,  o»  t« 

uniči  » pipimici. Ko J« to t.rudiro ob pr«,»r»tu z«t«tieon) nc- 

rurbr»  191U.  »tile uv»f-,onirano nt ljub]jtnvxctr kolodvoru,  R» 

J« o»l novi JuRotlovBiirii pov«ljnic kolodvor» pi«p«ljtti  v ru- 

tti. ćl»ri koB'ieiJ« »o •.• toziid«»r.o proùnjo R. c»l .drj» J>*rro- 

nijR   irjirili,  d» po zjrinlu   »klcnj-uiih cogororo» ni noo«n« OVl- 

r«,  c«  r« n« oi  tudi ti  «piri  izročili  iUlij«nrK«rru poool»ač«o- 

2tp«č»tili   Z   OblDi»   p«ČBtOI*    •••••   0»t»ll    Zaboji. 

»•-bijv*.  ztpir^'iki   t«  n:toln-»či Roepoou c«» .drju •••••- 

ni-Ju,   p»«vz4oniku Rori  1•«•••*••17 p*t«ri»l»,  »  it»l ij«ntk«ni Je- 

ziku od Rorpod»  i ..-'i i-i •-- '•.•'-  citirtn« -oiritij« dr. GusttviGr«- 

Rorin-»,   ki J« cb«n«i ztprir«Ž«n tolwc  itti ijtn*k«R»  Jtzik». 

Znpiniik •« ••«Uvi v tlovcnrk«D> in it»: ijmokw Jtziku 

r tt«h  izvodih,   od ktt«cih •• izroči  tau »rSilcu dolinoeti  r»r- 

ntttlj»   •'»••••1«#?>   inJZ«J»   R.drJU.lill-U,    CTURÌ   l'i'.. .•. -.-•-,    R.đr. 

P«rroni-Jo  io trttji RO«podu drju. GT«Rorin-u ket Fodpr«ct«dniku 

iitir»n« konitij«. 

Pr«čit»no,   z«klJuč*>no  in podpirtno. 

Zapisnik Narodnega muzeja v Ljubljani, 14. oktobra 1926 
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UDK 94(497.4)" 1867/70" 

Svetec in Toman v dunajskem parlamentu 
VASILIJ MELIK 

Zadnji teden v januarju 1867 je bil izjemno 
pomemben v slovenski zgodovini. Prinesel je 
prvo prepričljivo volilno zmago. Mestna kurija 
na Kranjskem je izvolila sedem slovenskih in 
enega nemškega poslanca. Kranjski deželni zbor 
je prvič dosegel slovensko večino. Kmečka ku- 
rija na slovenskem ozemlju Goriške, Kranjske in 
Štajerske je dobila same slovenske poslance. To- 
da politično nebo se je po zmagoslavju pomra- 
čilo. Začel se je dualizem. 17. februarja je bila 
imenovana ogrska vlada, Bcusl je prepričal 
cesarja, da se mora vlada v položaju, v katerem 
nikakor ne more ugoditi vsem, "opreti na one, ki 
imajo največ življenskc sile, so si duhovno bliže 
in se v svojih obojestranskih interesih neposred- 
no stikajo, namreč na nemški in madžarski ele- 
ment".1 Kranjski deželni zbor seje 28. februarja 
postavil na stališče diplome 20. oktobra 1860 in 
patenta o sistiranju 20. septembra 1865, vendar 
je bil kljub temu pripravljen voliti v državni 
zbor. Ta politika je sledila češki in je doživela 
tudi enako usodo: 26. februarja je bil razpuščen 
eeški deželni zbor, 1. marca pa sta bila raz- 
puščena tudi moravski in kranjski deželni zbor. 
Nove volitve so bile konec marca: v torek, 26. 
inarca so enako prepričljivo kot prej zmagali Slo- 
venci v kmečki kuriji, v sredo, 27. marca pa je 
bilo v mestih precej slabše (3 : 5 po prvotnih 
rezultatih, vendar je slovenska večina z razve- 
Ijavljenjem novomeških in postojnskih volitev 
popravila izid na 4 : 3), zlasti pa je Ljubljana 
padla v nemške roke. Zmago so odločili pred- 
vsem uradniki. Januarja, ko so volilci nemške 
stranke v velikem številu ostali doma, je za 
nemška kandidata glasovalo 89 uradnikov, za 
slovenska pa 25 - toda marca je bilo med urad- 
niki samo še 6 slovenskih glasov, število nem- 
ških pa je naraslo na 134.2 K temu je treba pri- 
pomnili, da so bili v tistih časih uradniki nekako 
Prisiljeni glasovati za vlado, ali pa se vsaj ab- 
Stinirati, glasovanje proti vladi pa se je zdelo 
nemoralno. 

Novi deželni zbor se je sestal 6. aprila. Slo- 
venska večina je bila zdaj precej previdnejša. Za 
•o je imela tudi češko dovoljenje. Svetec je pisal 
Vošniaku: "Mi smo preslabi, da bi sami vzdržali 
in odbili vladno silo, a žrtvovati se brez vsega 
npanja zmage, dasi bi junaško bilo, ne kaže ... 
Premisliti moramo to, da od nas končno rešitev 
avstrijskega vprašanja ni zavisna; da mi sami, če 

tudi se upremo, Bcustovc sisteme ne vržemo; da 
pa posebno mi na Kranjskem deželi lahko mnogo 
škodimo, če vladno silo provociramo. Zato se mi 
vidi pametneje, da se šibi enako viharju upog- 
nemo, raji, nego da bi nas, ko bi se ustavljali, 
prelomil ... Ko sila mine, mi se spet vzdigne- 
mo."3 Tako so šli vsi slovenski državni poslanci, 
pet kranjskih, dva štajerska in en goriški, na 
Dunaj. Cehi so se dosledno držali abstinence in 
niso šli v državni zbor. Ta je imel nemško 
liberalno večino, od federalistov pa so bili v 
njem Tirolci, Slovenci in Poljaki. Od teh so 
seveda imeli Poljaki največjo težo: Galicija je 
imela 38 poslancev. Tirolska pa 10. Ali bo 
federalistična koalicija trdno držala skupaj, že 
prej ni bilo jasno. Valentin Zarnik je v ce- 
lovškem Slovencu že 19. februarja nekako dvo- 
mil o tem ("če se pa Poljaki izneverijo, se 
moramo mi Slovenci Cehov držati").4 

Zasedanje poslanske zbornice se je začelo 20. 
maja. V adresni debati so Poljaki, Tirolci in Slo- 
venci govorili proti osnutku adrese, od Slo- 
vencev Toman in Svetec. Ko pa je bilo 5. junija 
končno glasovanje, so Slovenci, prav tako kot 
njihovi federalistični zavezniki, glasovali za 
adreso, kar je pomenilo pravzaprav glasovanje za 
dualizem. Heust je z raznimi obljubami pripravil 
opozicijo do tega. Proti adresi sta bila samo dva 
glasova. Na Slovenskem je zavladalo strahotno 
razočaranje. 

V pismu Dragotinu Rudežu je Levstik 13. 
junija imenoval to slovensko glasovanje "pravi 
skandal, z gorečimi črkami v našo zgodovino 
pišoč grozno sramoto!" Zapisal je tudi: "Sloven- 
ski narod je moralno prisiljen, da mora pro- 
testovali zoper svojo narodno smrt, ktero sta 
podpisala dr. Toman in Svetec. - Bog obvaruj 
narodu iz glave izbijati nezaupnico, ktero mu je 
navdehnil njegov nepokvarjeni instinkt, ampak 
podžigati gaje treba v tem početju."5 

Tako je nastal prvi razcep v slovenski narodni 
stranki. Nastala sta dva tabora, tabor državnih 
poslancev in njihove politike - in tabor nasprot- 
nikov te politike. 

28. junija so bili slovenski poslanci v avdienci 
pri državnem kanclerju baronu Bcustu in so mu 
"povedali zahteve slovenskega naroda na Štajer- 
skem. Kranjskem. Koroškem in Primorskem", 
nekaj dni pozneje pa so oddali še spomenico. 

Helmut Rumpier, Eine Chance tur Mitteleuropa, Wien 1997, 
410. 
Vasilij Mclik, Volitve na .Slovenskem, Ljubljana 1965,218. 

Josip Vošnjak, Spomini. Ljubljana. 19X2, 211,212. 
Miroslav Corse, Doktor Zamik, Ljubljana 194(1,64. 
Fran Levstik. Zbrano delo, ünajsla knjiga, Ljubljana 1980, 90, 
92. 
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promemorijo, ki so jo podpisali Luka Svetce, 
Lovro Toman, Lovro Pintar, grof Jožci" Barbo, 
Anton Černe, Alojzij Lcnčck in Janez Lipoid. 
Njeno besedilo je v celoti objavil Fischcl,6 No- 
vice pa so 17. julija 1867 objavile "avtentično" 
slovensko besedilo, ki pa izpušča obrazložitve in 
utemeljitve originala. Krajša poročila o spo- 
menici pri Kolmerju7 in Prijatelju8 niso ločna in 
imajo nekaj napak. Tu dajem besedilo po Fischili 
in Novicah. Slovenščina iz Novic je prilagojena 
današnji dobi. Obrazložitve in utemeljitve sem 
izpustil tudi lu. 

Promemorija slovenskih državnih poslancev (k 
28. 6. 1867) 

I. Avtonomija. 

Deželna avtonomija naj se poveča tako, da se 
sledeče stvari, ki so dozdaj bile ali popolnoma ali 
deloma v rokah državnega zbora, prepustijo v 
celoti deželnim zborom: 

a) občinske zadeve, 
b) ljudske in srednje šole, 
c) deželni kredit, 
d) razdelitev in pobiranje direktnih davkov. 

II. Učni jezik. 

Učni jezik na ljudskih in srednjih šolah naj bo 
urejen tako, kakor je nasvetoval šolski odbor 
kranjskega deželnega zbora februarja 1866. 
Načela osnutka so: 

a) učni jezik na osnovni šoli je samo mate- 
rinski jezik, nemški jezik je v 3. in 4. razredu 
glavne šole obvezen predmet. 

b) na srednji šoli se poučuje polovica pred- 
metov v materinskem jeziku, druga polovica pa v 
nemškem jeziku. Oba jezika sta razen lega v 
vseh razredih po obstoječem učnem načrtu ob- 
vezna predmeta. 

III. Jezik v uradih in na sodiščih. 

Političnim, finančnim in sodnijskim uradom 
naj se ukaže, da s slovenskim prebivalstvom 
slovensko govorijo in mu tudi le slovensko 
dopisujejo, zato naj vse pozive, oznanila, 
razglase in rešitve vlog slovenskim strankam ali 
občinam izdajajo v slovenskem jeziku in vse 
zapisnike z njimi pišejo v slovenskem jeziku. 

IV. Administrativne naredbe. 

Da se bodo gornja načela izvajala tudi  pri 

Vasilij Mclik. Slovenska poltika ob začetku dualizma, Zgo- 
dovinski časopis 22, 1968, 34. 
Gustav  Kolnici.  Parlament  und  Verfassung in Oestcneich, 
Erster Band. Wien 191)2. 355. 
Ivan Prijatelj, Slovenska kullurnopolilična in slovstvena zgo- 
dovina, Druga knjiga, Ljubljana 1956, 127. 583, 

višjih instancah in da se dobi tudi poroštvo za 
njih resnično izpeljavo, je potrebno pri na- 
meslnišlvu v Gradcu in deželni vladi v Celovcu 
ustanoviti posebne oddelke, pri višjih deželnih 
sodiščih in pri najvišjem sodnem dvoru pa 
posebne senate s potrebnim številom slovenskih 
svetnikov (svetovalcev) ali pa vsaj pri teh 
oblasteh slovenskemu prebivalstvu odgovar- 
jajoče in z zakonom določeno število svetoval- 
cev slovenske narodnosti, in končno, tudi pri 
centralnih mestih nastaviti potrebno število Slo- 
vencev, ki dobro poznajo ljudi in dežele, da bodo 
z znanjem in voljo lahko podpirali visoko vlado 
pri pošteni izpeljavi teh upravičenih želja. 

Nekaj pridobitev je spomenici res sledilo; ta- 
ko je pravosodni minister Hyc 5. septembra 1867 
izdal ukaz glede slovenskih zapisnikov.9 Mnogo 
pa se ni spremenilo. Dobili pa so Slovenci tudi 
gorenjsko železnico. Toman si je s koncesijo 
zanjo poleg materialne koristi pridobil tudi slo- 
ves prve slovenske politične korupcije. Pri raz- 
pravljanju o železnici v državnem zboru leta 
1868 je podprl predlog tudi Beust, češ da mo- 
ramo tudi Kranjski kaj dati in da ne smemo 
pozabiti, da je Kranjska "predno se je državni 
zbor sešel, dvakrat v deželni zbor volila, in 
čeravno druge volitve niso bile dosti ali nič 
razločne od prvih, je vendar svoje poslance 
poslala na Dunaj in nastopila pot, ktero želimo in 
klere se držali moramo. Bodimo tedaj pravični 
deželi, kteri smo pripoznanjc dolžni".10 

Parlamentarno zasedanje, četrto po vrsti od 
lela 1861 naprej, je trajalo od 20. maja 1867 do 
15. maja 1869 in je imelo 202 seji. Peto zase- 
danje je bilo precej krajše. Začelo se je 11. 
decembra 1869 inje trajalo do 8. aprila 1870. Sej 
je bilo 46. Cc ne štejemo V. F. Klima, ki je 25. 
oktobra 1867 prestopil v nemški tabor, sta bila na 
slovenski strani glavna govornika Toman in 
Svelec, sem in tja sta se oglašala še Anton Černe 
in župnik Lovro Pintar. 

Leta 1867 je sprejela poslanska zbornica pre- 
cej zakonov, med katerimi so bili najbolj po- 
membni zakon o društvih, zakon o zborovanjih, 
temeljni zakoni o izvršni oblasti, o sodni oblasti, 
o ustanovitvi državnega sodišča, o splošnih pra- 
vicah državljanov, o državnem zastopstvu (tako 
imenovana decembrska ustava), zakon o raz- 
merju šole do cerkve (in še dva konfesionalna 
zakona). Slovenci so igrali vlogo lojalne, več ali 
manj konstruktivne opozicije, ki je sprejemala 
državni zbor, saj je sodelovala v njem, ki pa je 
zaradi svojega federalističnega stališča dostikrat 
odklanjala sodelovanje pri razpravljanju in 
končno glasovala proli. 

Znameniti 19. člen temeljnega zakona o 
splošnih pravicah državljanov, ki govori o ena- 
kopravnosti narodov, je dobil svojo formulacijo 

K) 
Prav lam, 127. 
Novice 1868,205, 
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v veliki meri prav po Tomanovem prizade- 
vanju." Ob temeljnem zakonu o državnem za- 
stopstvu so se Slovenci (kot Poljaki in Tirolci) 
udeležili razpravljanja; za tretje branje je večina 
sklenila, da bo glasovala za novo ustavo, toda 
nazadnje sta zanjo glasovala samo dva. Svetce in 
Lipoid.12 Proti šolskemu zakonu so glasovali vsi 
slovenski poslanci. 

Aprila 1869 je prišel na vrsto zakon o načelih 
poučevanja na ljudskih šolah. Proti njemu so 
poleg Poljakov, Slovencev in Tirolccv nastopili 
tudi tržaški in goriški Italijani. Lovro Toman je v 
imenu slovenskih poslancev izjavil, daje zakon- 
ski osnutek proti ustavi in pravicam dežel, da 
krši narodnostno enakopravnost, da je za naše 
razmere nepraktičen in neizvedljiv. Poljaki, Slo- 
venci in Tirolci so zapustili dvorano, Italijani pa 
so ostali.13 

V obrambo politike slovenskih državnih po- 
slancev je nastopal predvsem Svetce, zlasti s 
članki v Novicah. Poudarjal je, da Slovenci 
dualizma niso mogli preprečiti, da so vodili 
stvarno politiko in da je bila ta docela upra- 
vičena. Glede nove decembrske ustave je bil 
mnenja, da z njo "deželna avtonomija ni niti za 
las prikraćena, ampak še razširjena", da je ustava 
v marsičem kompromis med centralisti in avto- 
nomisti. O problemu, ali naj o pouku v ljudskih 
šolah in gimnazijah načela določa državni zbor 
(tako je bilo sklenjeno), ali naj bi besedo o tem 
imeli samo deželni zbori, je Svctec zapisal, da ne 
ve, kaj bi bilo za Slovence bolje: res bi bila za 
kranjske Slovence boljša samo deželna zako- 
nodaja, za vse preostale Slovence pa "bi utegnilo 
•udi slabeje biti".Gotovo "nam nova ustava še ne 
daje vsega, česar bi potrebovali in česar bi želeli, 
ali premisliti moramo, da si za zdaj ne moremo 
narediti, kakor bi mi želeli, ampak da se nam 
godi, kakor drugi hočejo". Ne moremo zahtevati 
vsega naenkrat, v politiki se pač jć artičoka "list 
za listom".14 

Argumenti, ki jih je ponavljal Svetce, niso bili 
brez pomena. Kranjska je bila liste čase prav 
gotovo v nevarnosti, da izgubi slovensko večino: 
Nemci so zmagali pri državnih volitvah 1873 in 
pri deželnih 1877, od leta 1868 do leta 1882 je 
únela Ljubljanska občina nemško upravo. Strah 
Pred tem, kaj poreče vlada, iz katerega se je tako 
norčeval Levstik,l5 ni bil čisto neutemeljen. 

Kar se tiče državnega zbora in državne 
ustave, je bila češka politika, v katero so bili naši 
Predniki pred 130 leti tako zaljubljeni, močno 
napačna in so jo leta 1879 sami zapustili. Ab- 
stinenca ni pomagala uresničenju čeških zahtev. 
Pač pa je temeljito slabila federalistični tabor. 

Kuniplor, v op. I cit. Udo, 42X. 

14 
IS 

Novice 1867,363. 
Stenographische Protokolle für die Sil/ungen des Hauses der 
Abgeordneten des Reichsraihes, IV. Session, 5805, 5820. 
Novice 1867, .463, 364. 
Fran Levstik, Zbrano delo. Devela knjiga, Ljubljana 1961, 52. 

Josip Vošnjak je v spominih prav ugotavljal, da 
"pasivna politika Čehom ni obrodila pričako- 
vanega sadu; hoditi so morali leta in leta po 
trnjavi poti opozicije in pri tem trpeli ogromne 
materialne škode ... In kaj so dosegli Cehi s 
svojo pasiviteto, ki so jo uganjali skozi blizu 
dvajset let? Prav nič! Končno so leta 1879 pod 
TaalTcjcm vstopili v tisti državni zbor, ki so ga 
ves čas proglašali za nepostavnega. Vstopili so 
sicer s protestom, pa tO bi bili tudi leta 1861 
lahko storili in s tem prihranili sebi vse veli- 
kanske žrtve, vplivali pa bi bili na daljnji razvoj 
notranje politike in na vso postavodajo."16 

Razcep v slovenski narodni stranki je trajal 
skoraj tri leta, vse do 31. marca 1870, ko so 
slovenski poslanci skupaj s poljskimi in še ne- 
katerimi drugimi zapustili državni zbor. Nasprot- 
niki politike v državnem zboru so imeli glavno 
oporo na Štajerskem in v Slovenskem narodu, ko 
je začel izhajati. Levstik je bil najglasnejši borce 
tega tabora. Državni poslanci so imeli največ 
opore na Kranjskem. Proti njim ni nastopal ne 
Bleiweis ne kranjski deželni zbor, v Novicah pa 
se je Svetce lahko branil pred napadi in zago- 
varjal svoja stališča. 

Kakor so državni poslanci pod vodstvom 
Svetca in Tomana vodili svojo politiko, tako je 
tudi njim nasprotna stranka vodila svojo. Sledila 
je češkemu zgledu in začela s tabori. Do marca 
1870 se jih je zvrstilo osem, štirje na Štajerskem, 
dva na Goriškem in dva na Kranjskem. Tabori so 
pomenili vrhunec obnovljenega boja za Zedi- 
njeno Slovenijo. Kranjska sc je pridružila tabor- 
skemu gibanju v letu 1869. Dejavna sta bila 
Bleiweis in Costa, zlasti Costa. Nikjer pa nista 
nastopila ne Svctec ne Toman. V štajerskem 
deželnem zboru je oktobra 1869 slovenska in- 
terpelacija (ki jo je sestavil Herman) dala naj- 
odločnejše in najostrejše besedilo za Zcdinjeno 
Slovenijo, kar jih poznamo. Bolj klavrno je tekla 
akcija v goriškem in kranjskem deželnem zboru. 

Politika državnih poslancev in njihovih na- 
sprotnikov si nista bili v neposrednem nasprotju, 
saj je šlo za dva različna problema. Strupena 
polemika po časopisju pa sc je vendarle močno 
razrasla. "Nesloge in prepira imamo Slovenci 
med seboj od nekdaj že tako več kot dosti", je 
pisal Svctec lela 1867.17 Vendar pa ni manjkalo 
treznih glav, ki so se zavedale pretečih nevar- 
nosti in posegale v dogajanje v primernem 
trenutku. Tako je Josip Vošnjak v zaupnem 
pismu sporočil Elbinu Henriku Costi, da so mu 
naložili, naj na ljutomerskem taboru predlaga 
resolucijo, ki obsoja politiko državnih poslancev. 
Costa je v govoru 4. avgusta napisal: "Kriti- 
kovanje slovenskih državnih poslancev je bolje 
opustiti, kajti potem bo prepir in razkol še večji 
in, če možje dosedaj veljavni, zasložni in brez. 
vse dvombe še zmirom domo-  in rodoljubni. 

16 
17 

Vošnjak, v op. 3 cit. delo. 207. 
Novice 1X67,362. 
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pridejo ob vse zaupanje pri ljudstvu kaj bo to 
nam koristilo, posebej sedaj, ko so časi Sla- 
vjanom tako neugodni, in eisleitansko minister- 
stvo njim tako protipravno?"Ix Res se tabori, ne 
prvi ne naslednji, niso spuščali v notranje- 
slovcnske prepire, ne v vprašanja udeležbe ali 
abstinenee v državnem zboru, ne v idejna 
nasprotja, saj je poleg spora z državnimi poslanci 
nastajal in vedno bolj grozil hujši spor med 
liberalnimi in katoliškimi idejami. 

Tako so na tabore hodili vsi. "Tu ni razločka 
med mladimi in starimi, kmetom in gospodom, 
klerikalecm in Iiberaleem, poslanecm ali nepo- 
slancem", je zapisal Slovenski narod 5. januarja 
1869. 

Tabori so ostali v slovenskem zgodovinskem 
spominu eno najslavnejših obdobij. Politiki 
državnih poslaneev ta spomin ni bil kaj posebej 
naklonjen - niti v tistem času, niti pozneje, v 
veliki meri tudi zaradi prevnetega občudovanja, 
vsega kar je napisal Levstik. Kakor se je zdel 
Bleiweisu Svetce "kristalizirana slovenska pa- 
met", taki) ga je napadal Levstik kot "očeta so- 
fistike".19 

Slovenski biografski leksikon je za leto 1867 
zapisal, da se je tedaj začela "tragika Svelčeve 
politike".20 

Toman je umrl 15. avgusta 1870, Svclee paje 
končal svoje dolgo življenje v 95. letu 21. janu- 
arja 1921, toda pomembne vloge, kakor jo je 
imel v letih 1867-1870, ni imel nikdar več. Po 
Bleiweisovi smrti so sicer nekateri pomislili, da 
bi bil on njegov naslednik, vendar je bila to samo 
fantastična, neuresničljiva misel.21 Svelčev čas je 
prešel. 

ZUSAMMENFASSUNG 

S VETI-C UND TOMAN IM REICHSRAT 

In den Jahren 1867-1870 kam es unler den Slowenen 
zu einer politischen Spaltung. Ein Teil der Politiker 
befürwortete die Abstinenz im Reichsrat nach 
tschechischem Vorbild, der andere eine Politik der 
"konstruktiven Opposition", die im Reichsrat von Dr. 
Lovro Toman und Luka Svetce angeführt wurde. In der 
Parlamentsdebatte nahmen die Slowenen - wie die Polen 
und Tiroler - am 5. Juni 1876 den Dualismus an. Dem 
Reichskanzler überbrachten sie ihre Wünsche, die in 
einer besonderen Promemoria enthalten sind (der 
Wortlaut im vorliegenden Beitrag in slowenischer 
Sprache stützt sieh auf Fischi und die Novice). Der 
Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe ver- 
tretenen Königreiche und Länder hat seinen Wortlaut im 
wesentlichen den Bemühungen Tomans zu verdanken. 
Zur Verteidigung der Politik der slowenischen Reichs- 
ralsabgcordnelen veröffentlichte Svetce mehrere Artikel 
in den Novice. 

SUMMARY 

SVETEC AND TOMAN IN THE REICHSRAT 

In the years 1867-1870, political separation ensued 
amongst the Slovenes, when one group advocated the 
policy of abstention from parliament as practised by the 
Czechs, while another group, led by Dr Lovro Toman 
and Luka Svetce in the Reichsrat, pursued a policy of 
"constructive opposition". In the opening debate on June 
5,h, 1867, the Slovenes, together with the Polish and the 
Tyroleans, accepted dualism. Their wishes were con- 
veyed to the state chancellor and are published in a spe- 
cial Promemoria. After being published by Fische! and 
the newspaper "Novice", the text is now published here 
in Slovene. Article 19 of the fundamental law on the 
general rights of citizens was formulated mainly as a 
result of Toman's efforts. Svetce wrote several articles 
published in the "Novice" in which he defended the pol- 
icy pursued by Slovene MPs in the Vienna parliament. 

18 Vošnjak649. 
ly Fran Levstik, Zbrano delo. Četrta knjiga, Ljubljana 1954, 131. 
20 Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana 1971, 559. 
21 Slovesnki narod I. 12. IXXI, Slovenec 3. 12. 1881. 
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Strokovni in politični vidiki valorizacije arhivskega gradiva* 
VIADIMIR ŽUMER 

Odločanje o "končni usodi" najrazličnejših in 
vse obsežnejših modernih vrst zapisov, ki nasta- 
jajo pri poslovanju javnopravnih oseb, predvsem 
državne uprave in lokalne samouprave, je od 
srede 20. stoletja dalje skoraj izključna strokovna 
naloga javnih arhivov oziroma arhivistov. Vred- 
notenje in odbiranje arhivskega gradiva, izločanje 
oziroma uničevanje nepotrebnega gradiva ter 
prevzemanje arhivskega gradiva je s pravnega in 
organizaeijskega vidika skoraj v vseh državah 
zaupano javnim arhivskim službam oziroma ar- 
hivistom. Ti morajo biti za to delo kakovostno 
strokovno usposobljeni. Poleg strokovnosti se od 
njih pri vrednotenju pričakuje in zahteva tudi kar 
največ objektivnosti, ki ne sme biti oziroma naj 
ne bi bila pod vplivom politike, ideologije, 
religije, ekonomskih razmer ali pod vplivom čisto 
subjektivnih kriterijev in izkušenj arhivistov, ki 
navadno temeljijo na njihovem znanju in čustvih. 

Nekako do sredine tega stoletja je bil arhivist, 
ki so mu bile do tedaj zaupane izključno naloge 
zbiranja, urejanja, popisovanja in hranjenja ar- 
hivskega gradiva, le "služkinja zgodovine". Ko 
pa smo arhivisti začeli opravljati tudi vredno- 
tenje in odbiranje arhivskega gradiva, smo v res- 
nici postali posredni "ustvarjalci zgodovine" ali 
vsaj njeni moderatoci. Končno odločanje 0 usodi 
Zapisane kulturne dediščine, ki jo prevzemajo 
arhivi, je skoraj izključno v rokah arhivistov, 
kljub temu da večina arhivskih služb v zadnjih 
Irch desetletjih pri izvajanju teh nalog tesno 
sodeluje tudi z ustvarjalci gradiva, zunanjimi 
strokovnjaki ter s potencialnimi uporabniki: 
znanstveniki, raziskovalci in javnostjo. Pravilo- 
ma naj na strokovne odločitve arhivistov s svo- 
jimi (nestrokovnimi) kriteriji ne bi smele vplivati 
Politika, ideologija, cerkev oziroma religija, dr- 
žava, ekonomske razmere, vojne, elementarne 
nesreče, osebni interesi in drugo. Na žalost sc je 
Prav to v vsem obdobju po letu 1945 pogosto 
dogajalo v velikem delu sveta in se seveda v 
različnih oblikah ponekod še vedno nadaljuje. 
Kljub temu pa pomeni odločanje o "bili ali ne 
biti" arhivskega gradiva za arhiviste izjemno 
odgovorno in hkrati tudi najzahtevnejšo stro- 
kovno nalogo. V številnih državah je ta naloga 
ludi prednostna naloga javne arhivske službe. 

Že več kot petdeset let torej odločanje ni in 
tudi ne more biti več prepuščeno le arhivi- 
stovemu "občutku na koncu prsta" (Fingers- 
pitzengefühl), ampak mora temeljiti na neki 
metodologiji vrednotenja, na predpisanem načinu 
ter postopku odbiranja in izločanja gradiva, pred- 
vsem pa na strokovno utemeljenih in v praksi 

preizkušenih načelih in kriterijih vrednotenja. 
Konkretno odbiranje arhivskega gradiva se mora 
opravljati predvsem ob pomoči neposrednih 
pripomočkov, kot so na primer različne vrste 
"pozitivnih" list za odbiranje arhivskega gradiva 
ali "negativnih" list za izločanje oziroma uniče- 
vanje nepotrebnega gradiva. Govorimo lahko o 
številnih, dokaj različnih modelih vrednotenja in 
odbiranja, ki jih uporabljajo posamezne države, 
čeprav gre razvoj vrednotenja in odbiranja arhiv- 
skega gradiva v smeri tako imenovanega "pozi- 
tivnega načina", torej v smeri neposrednega od- 
biranja arhivskega gradiva. Takšne so bile tudi 
usmeritve XII. mednarodnega arhivskega kon- 
gresa v Montrealu leta 1992, na katerem je bilo v 
referatu Hervéja Basticna "Razvoj in uporaba 
normativov pri valorizaciji"1 poudarjeno, da ob 
izjemnem naraščanju obsega dokumentarnega 
gradiva perspektive vodijo arhiviste v to, da se 
"bodo vse manj ukvarjali s tem, kar mora biti 
uničeno, in vse bolj s tistim, kar mora biti 
ohranjeno". V postopkih izločanja gradiva gre 
pravzaprav vse manj za "ločitev zrna od plev". 
Zato je treba arhivsko gradivo ohranjati s po- 
stopkom odbiranja, in sicer v dveh fazah, prvič 
pri ustvarjalcu in nato drugič še v arhivu pri 
strokovni obdelavi. Izdelati je treba kriterije in 
"kataloge" odbiranja arhivskega gradiva, ki naj 
služijo arhivistom pri odbiranju tako, kot rabijo 
kartografom pri orientaciji "smer neba, merilo 
zemljevida in legende". Se posebej pa je pou- 
darjeno, da je za nove vrste gradiva na mag- 
netnih in optičnih nosilcih treba izdelati kriterije 
odbiranja že takoj na začetku ob njihovem 
nastanku. Takšni težnji sicer lahko sledimo že od 
mednarodnih kongresov arhivov leta 1976 v 
Washingtonu in leta 1988 v Parizu. 

Kljub različnosti metodologij pa je vsem 
skupen isti cilj, loje ohranili arhivsko gradivo kot 
kulturno dediščino. O tem imamo v vseh državah 
ogromno predpisov in strokovne literature. Te v 
celoti skoraj ni mogoče obvladati, predvsem 
zaradi obsega, delno pa tudi zaradi jezikovnih 
ovir. Problematika vrednotenja arhivskega gra- 
diva je bila od leta 1956 (III. mednarodni kongres 
arhivov v Firencah) zelo pogosta tema med- 
narodnih kongresov arhivov ter okroglih miz 
Mednarodnega arhivskega sveta, še pogosteje pa 

*    Reterai / mednarodne arhivske konference "Integriteta ¡n 
avtonomija arhivov" (Integrity and autonomy of archives), 
Dubrovnik, 5. do 6. november 19•9. 
Hervé Bastien, Umwicklung und Anwendung von Nonnen bei 
der Bewertung, XII. Internationaler Archivkongress, Montreal 
19•2. 
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tema arhivskih zborovanj, konferenc, posvetovanj 
in seminarjev po posameznih državah. S to te- 
matiko so se ukvarjali številni posamezni arhivisti 
(na primer: T. R. Schcllcnbcrg, V. Caplin, H. 
Booms, •. Brachmann, F. Hull, •. Uhi, A. M. 
Harilz, M. Cook, F. Boles, T. Cook, F. G. Ham, •. 
Stilili, R. Mirčić, •. Gilcr, M. Petrovič in številni 
drugi), skupine arhivskih strokovnjakov (Griggov 
odbor v Angliji, skupina Terryja Čooka v Držav- 
nem arhivu Kanade, itd.), arhivski inštituti in šole 
(nekdanji Vsczvczni znanstveno raziskovalni 
inštitut dokumentalistike in arhivistike v Moskvi, 
Moskovski državni zgodovinsko-arhivski inštitut. 
Arhivska šola v Marburgu) in arhivi (Državni 
arhiv Kanade, Državni arhiv v Quebccu, Državni 
arhiv v Groningenu - projekt PIVOT, Zvezni arhiv 
Nemčije v Koblcnzu, nekdanji Centralni državni 
arhiv narodnega gospodarstva v Moskvi itd.), ki 
so razvili številne modele ter hkrati tudi v praksi 
uresničil velike projekte vrednotenja in odbiranja. 

Ker sem v začetku devetdesetih let med ma- 
gistrskim študijem valorizacije arhivskega gra- 
diva za potrebe zgodovine, drugih znanosti in 
kulture imel priložnost spoznati in primerjati 
večino najpomembnejše nekdanje domače jugo- 
slovanske, pa tudi strokovne literature drugih 
držav s področja vrednotenja in odbiranja arhiv- 
skega gradiva, dovolite, da v opombah pred- 
stavim kratek subjektivni izbor iz resnično 
ogromne količine literature s tega področja, tako 
iz držav zahodnega sveta (zahodne Evrope in 
severne Amerike), kot tudi iz nekdanjih rcal- 
socialisličnih držav, z nekdanjo Sovjetska zvezo 
na čelu.2 Navajam le izbor literature, ki obrav- 

Temeljna moderna literatura o načelih in kriterijih valo- 
rizacije arhivskega gradiva od srede 20. slolelja dalje: 
Th.   R.   Schellenberg,  The   Appraissal   of  Modern   Public 
Records. Bulletin Of the National Archives, No. 8 /1956). 
Th. R. Schellenberg, Moderni arhivi. Principi i tehnika rada. 
I/danje Saveza društava arhivista Jugoslavije, Beograd 1968, 
prevedla Sava Davidović in Krešimir Nemcih. 
Theodore  R.  Schellenberg,  Die  Bewertung  modernen  Ver- 
waltungsschriftguts,    Übersetzt     und    herausgegeben     von 
Angelika   Mennc   -   Harilz,   Veröffentlichungen   der  Archiv- 
schule Marburg, Nr. 17, Marburg 1990. 
Teorija i praktika eksperti/y cennosti dokumentov i komplek- 
tovanija gosudarslvennyh arhivov SSSR, Trudy VNIIDAD, 
Moskva 1974, I. del. 2. del. 
Priručnik i/, arhivistike, Save/ društava arhivskih radnika 
Jugoslavije, Zagreb 1977, str. 63-87 (poglavje V: Odabiranje i 
izlučivanje, avtorica Radmila Mirčić). 
Teorija i praktika arhivnogo dela v SSSR, Moskva 1980, druga 
predelana in dopolnjena izdaja. 
Botho Brachmann u.a., Archivwesen in der Deutschen demo- 
kratischen Republik. Theorie und Praxis, Berlin 1984. 
Michael Cook, The Management of Information from Archi- 
ves, Brookfield, Vermont: Gower, 1••6. 
Frank Boles, Archival appraisal. New York - London 1991. 
Izbor pomembnejše literature (članki, razprave, samostoj- 
ne publikacije),  ki  obravnava  načela  in  kriterije  valo- 
rizacije in liste za odbiranje arhivskega gradiva. 
Triage des archives, Archivum 6, 1956, str. 25-42. 
Emil Vojnović, Neka zapažanja • problemu škartiranja kod 

nas, Arhivist VI. zv. 2, Beograd 1956, str. 33-38. 
Sergije Vilfan, Škartiranjc, (Povodom referata J. II. Colling- 
ridgea na Trećem međunarodnom kongresu arhiva u Firenci), 
Arhivist VII, zv. 1-2, Beograd 1957, str. 31-46. 
Andrija - Ljubomir Lisac, Problematika izlučivanja spisa (škar- 
liranja) kod nas, Arhivist VII, zv. 1-2. Beograd 1957, sir. 7-IX. 
Ivan Beuc, Arhivistika, Predavanja dr. Ivana licuca na aihi- 
visličkom tečaju  u Zagrebu   1968.  godine.  Izdanje  Arhiva 
Hrvatske, Zagreb 1968. 
Bernard Slulli, () valorizaciji i kategorizaciji arhivske grade, 
Arhivski vjesnik XIII. Zagreb 1970. str. 463-487. 
Hans   Booms,   Gesellschaftsordnung   und   uberliefenings- 
bildung, Zur Problematik archivarischer Quellenbewertung, 
Archivalischc Zeitschrift 68, 1972, sir. 3-40. 
Radovan Turković, Odabiranje  arhivske grade i  izlučivanje 
bezvrednog    registraturskog    materijala    u    regislralurama. 
Arhivist XXV. št. 1-2, Beograd 1975, str. 128-150. 
•••   Kroninow,   Ocena   savrcinenih   materiala,   ICA   Vili, 
Washington 1976. 
Olga B. Gilcr, Liste kategorija registraturskog materiala sa 
rokovima čuvanja. Arhivist XXVIII, št. 1-2, Beograd 1978, str. 
74-116. 
Felix Hull, The Use of sampling techniques in the retention of 
records, a RAMP study with guidelines. UNESCO, Paris 1981. 
A. Kuzin. Kinofotofonoarhivy, Moskva 1982. 
VladimirZumer, Kriteriji valorizacije dokumentarnega gradiva 
družbenih pravnih oseb in društev, katerih arhivsko gradivo 
prevzema Zgodovinski arhiv Ljubljana, Arhivi V, št. 1-2, 
Ljubljana 1982. str. 14-23. 
Actes de la XXII1' Conference internationale de la Table ronde 
des Archives (Bratislava 1983), The archivist and the inflation 
of contemporary records. Preliminary report, Eckhart G. Franz, 
Paris 1983 (tudi prevod v srbohrvaščino). 
Sam Kula. The Archival Appraisal of Moving Images. Paris 
1983, PGI-83/WS/I8, (RAMP študija). 
Helen P. Harisson. The Archival Appraisal of Sound Re- 
cordings and Related Materials, Paris 1983, PGI/87/W/I 
(RAMP študija). 
L. N. Krjukova, Ekspertiza cennosti kmodokumentov i kom- 
plektovanie imi gosudarstvennogo arhivnogo fonda SSSR. 
Moskva 1984. 
Harold Nauglcr. The Archival Appraisal of Machine-Readable 
Records, Paris 1984, PGI/84AV/27. (RAMP.študija). 
N. A. Orlova, Ekspertiza cennosti dokumentov GAI" SSSR 
(1958-19X0 gg.), Moskva 1984. 
E. M. Burova, [storija i sovremennye tendencii razvitija cen- 
nosti dokumentov, Moskva 19X5. 
Bogdan Lekić, Prva i druga faza obrade arhivske gradje 
nastale posle 1945. godine. Sodobni arhivi 85, Maribor 19X5, 
str. 57-61. 
Bogdan Lekić. Valorizacija arhivske grade. Arhivist XXXVI, 
19X6, šl. 1-2, str. 66-71. 
Milić Petrovič, Vrednovanje nekih masovnih dokumenata, 
koja su do sada smatrana arhivskom gracijom, Arhivski pre- 
gled, šl. 1-2, Beograd 19X6, str. 10-24. 
Olga B. Giler, Vrednovanje dokumenata, koji nastaju ostva- 
rivanjem samoupravljanja radnika, Sodobni arhivi 86, Maribor 
1986. str. 61-64. 
William Leary, The Archival Appraisal of Photographs, Paris 
1989, PGI/89/W/, S. II. (RAMP študija). 
Dubravko Pajalić,  Pristup  valorizaciji  avdiovizuelne grade, 
Arhivist XXXIX, it, 1-2, Beograd 1989, str. 136-144. 
Davor  Eržišnik,   l'reorjcnlacija  rada  u  vanjskim  službama 
Republike Hrvatske, Arhivski vjesnik XXXIV, zv. 34. Zagreb 
1990, sir. 51-57. 
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Bodo Uhi, Der Wandel  in der archivischen Bewertungs- 
diskusssion, Der Archivar 43, 1990, /v. 4, sir. S29-S38. 
Angelika Menne  -  Harilz. Anforderungen der BewertUOgS- 
praxis an die archivische Theorie, Archivmilieilungen 41, /v. 
3/1991, sir. I01-I0X. 
Archivarische Bewertung in Deutschland - Bilanzen und 
Perspektiven, Diskussionsberichl, Archivmitteilungen 41, /v. 
3/1991. sir. 101 in sir. 126-130. 
Bolho Brachman, Theorie, Instrumentarien und Praxis der 
Bewertung in der ehemaligen DDR und deren kritisches 
Bedenken, Archivmilieilungen 41, zv. 3/1991, sir. 109-114. 
Herben Papendieck, Das Terrilorialprofil-melodischer Ansai/ 
/ur Bewertung, Archivmitteilungen 41. /v. 3/1991, sir. 123- 
125. 
Dubravko Pajalić, Tipologija i valorizacija nekonvencionalne 
arhivske gracije. Sodobni arhivi XIII, Maribor 1991, sir. 102- 
106. 
Bodo Uhi, Grundfragen der Bewertung von Verwaltungs- 
schriftgut, Anstelle einer Besprechung von T. R. Schellenberg, 
Bewahren und Umgestalten, Aus der Arbeil der Staatlichen 
Archive Bayern. Waller Jaroschka /um 60. Geburlslag, 
München 1992, sir. 275-286. 
Hervé Baslien. Entwicklung und Anwendung von Normen bei 
der Bewertung, XII. Internationaler Archivkongrcss, Montreal 
1992. 
Ole Kolsrud, Razvitak temeljnih načela vrednovanja - Neka 
usporedna iskustva, American Arhivist 55, 1993, sir. 36-39 
(hrvaški prevod, objavljen v gradivu za posvetovanje 
Hrvaškega arhivskega drušlva V Bjelovaru 1994). 
F. Gerald •••, Selecting and Appraising Archives and 
Manuscriptes, The Society of American Archivists Chicago 
1993, I. 
Arie Nabrings, Bewertung und Arehivirung elektronischer 
Daleicn. Der Archivar 46, y.v. 4, 1993, Mr. 555-570. 
Bilan/ und Perspektiven archivischer Bewertung. Beilrage 
eines Archivwissenschaftlichen Kolloquiums, Veröffentlich- 
ungen der Archivschulc Marburg, Institut für Archiv- 
wissenschaft, Marburg 1994. 
Vladimir Zunier, Valorizacija dokumentarnega gradiva /a 
Zgodovino, /nanosi in kulturi), Ljubljana, Arhiv Republike 
Slovenije, 1995. 
Josip Kolanović, Vrednovanje arhivskoga gradiva u teoriji i 
praksi, Arhivski vjesnik 38, Zagreb 1995, str. 7-22. 
Marijan Raslié, Razvitak temeljnih načela izlučivanja u 
Hrvalskoj, Arhivski vjesnik ••, Zagreb 1995, Mr. 23-55. 
Richard Brown, Funkcionalno vrednovanje u Državnom 
arhivu Kanade (sedam godina stvarne prakse). Arhivski 
vjesnik 41, Zagreb 1998, sir. 51 -65. 
Ji)/.i) Ivanović, Vrednovanje elektroničkih /apisa. Arhivski 
vjesnik 41, Zagreb I99X, str. 7-21. 
Primeri nekaterih najboljših konkretnih načel in kriterijev 
valorizacije ter pozitivnih list zu odbiranje arhivskega 
gradiva (tudi z roki hranjenja gradiva): 
Metodika  otbora   dublclnyh   materialov  na  gosudarstvennoc 

hranenie. Rekomendacii, Moskva 1969. 
Perecen naučno-tehničeskoj dokumentacij, podle/aščcj priemu 
v gosudarslvennye arhivy SSSR, Moskva 1972. 
Perecen dokumentov, podležaščih priemu v gosudarslvennye 

arhivy SSSR, Moskva 1973. 
R.  Turković, Odabiranje arhivske grade  i  izlučivanje bez- 
vrednog registramiskog materijala u registraturania. Arhivist 
XXV, St. 1-2. Beograd 1975. Mr. I2X-I50, (več tipskih list). 
Osnovnye položenija otbora dokumentov • povtorjajuäiejsja 
informaciej na gosudarstvennoe hranenie, Moskva 1976. 

nava predvsem načela in kriterije vrednotenja 1er 
konkretne liste za odbiranje arhivskega gradiva. 
Vsa preostala, zelo obsežna literatura, ki obrav- 
nava le metodologijo oziroma načine in postopke 
vrednotenja in odbiranja gradiva po posameznih 
državah, se mi zdi za obravnavano problematiko 
popolnoma nepomembna. Na tem mestu naj 
poudarim, daje nekdanja sovjetska arhivistika na 
tem področju že v petdesetih letih razvila izjem- 
no dobro zasnovano znanstveno metodo valo- 
rizacije (tako imenovano ekspertizo vrednosti 
dokumentov, ki se izročajo v državno hrambo), 
ki pa je arhivisti zahodnih držav ne poznajo in 
tudi ne priznajo, ker literatura ni bila prevedena, 
ali pa jo že a priori zavračajo, ker je bila pač pod 
velikim vplivom marksistično-lcninističnc ideo- 
logije in sovjetske politike. Druge vzhodne rcal- 

Kancelarijsko  poslovanje  u  svjetlu  arhivskih  propisa (Pri- 
ručnik). Društvo arhivskih radnika BiH, Sarajevo 1976. 
Perecen tipovyh dokuinenlalnyli materialov, obrazujuščihsja v 
dejatelnosti ministerstev, vedomstev i drugih učreždenij, orga- 
nizacij i predprijalij s ukazaniem srokov hranenija materialov, 
Moskva 1977. 
Perecen dokumentov, obrazujuščihsja v dejatelnosti naučno- 
issledovatelskih i proektnih organizacij, Moskva I97X. 
Olga B. Giler, Priručnik /a zaštitu arhivske grade van arhiva, 
Titograd 19X3. 
Lista kategorija regislraturskog materiala foruma i organa SKJ 
i njihovih radnih lela sa rokovima čuvanja 1945-1978, Arhivist 
XXXIII, šl. 1-2. Beograd 19X3, sir. 270-345 (primer najpo- 
polnejše in zelo kvalitetne lisie!). 
Rahmendokumentationsprofil iler staaatlichen Archive der 
DDR für den Zeitraum 1945-19X1, Staatliche Archivver- 
waltung. Potsdam 19X4. 
Perecen naučno-lehničeskoj dokumentacij po slroilclslvu. pod- 
ležaščej priemu v gosudarslvennye arhivy SSSR, Moskva 
19X4. 
Priročnik  za strokovno usposabljanje delavcev,  ki  delajo  / 
dokumentarnim  gradivom.   Republiški   komite   /a  kulturo, 
Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 19X4. 
Kompleklovanie cenlralnyh gosudarslvennyh arhivov  SSSR 
dokumentarni otraslevyh avtomatizirovanyh sistem upravle- 
nija, Metodičeskie rekomendacii, Moskva 19X5. 
Orijentaciona lista kategorija regislraturskog materiala u 
organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim orga- 
nizacijama i zajednicama za kategorije materiala van osnovne 
delalnosti, osnutek Komisije za sistem zaštite arhivske gradje 
van arhiva SARJ lela 1987. 
Archival Standards and Procedures of the Archives nationales 
du Quebec, Quebec 1992 (poglavje •: Appraisal of textual 
records, sir. 31-52; primerjaj ludi hrvaški prevod standardov, 
Zagreb 1994). 
Marijan Rastič - Darko Rubčič, Orijenlacijska lista registra- 
lurne grade za opčinske/gradske organe uprave. Arhivski 
vjesnik 36. Zagreb 1993. sir. 23-58. 
Damir Validžić. Prijedlog lisle arhivske grade za znastveno- 
islraž.ivačku djelatnost. Arhivski vjesnik 36, Zagreb 1993, str. 
59-68. 

Damir Validžić, Prijedlog lisle arhivske grade za visokoškolske 
ustanove, Arhivski vjesnik 37, Zagreb 1994, str. 87-99. 
Malo Kukuljica, Vrednovanje i kriteriji za izlučivanje i trajnu 
pohranu filmske grade, Arhivski vjesnik 37, Zagreb 1994, str. 
101-114. 
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socialistične države, ki so po letu 1945 v ccloli 
prevzele sovjetsko metodologijo vrednotenja in 
jo v nekaterih pogledih še bolj podredile komu- 
nistični ideologiji (na primer Nemška demokra- 
tična republika), pa se je zaradi navedenih ra- 
zlogov dobesedno sramujejo in jo po nepo- 
trebnem v celoti zavračajo, namesto da bi ločile 
strokovno profesionalna načela in kriterije od 
politično-ideoloških. 

Da bi utemeljili potrebnost in nujnost objek- 
tivne in strokovno zasnovane valorizacije, naj na 
tem mestu ponovim temeljno ugotovitev ameri- 
škega arhivista T. R. Schcllcnberga, kot jo je 
zapisal že leta 1956 v svojem delu o vrednotenju 
modernega spisovnega gradiva. Teorija in praksa 
vrednotenja in odbiranja gradiva se namreč še 
vedno gibljcla med dvema skrajnostima: med 
zahtevo po celostnem ali celo celotnem ohran- 
janju vseh vrst zapisov ter prakso radikalne 
selekcije, ki jo ob pomanjkanju strokovnih načel 
in kriterijev kaj hitro, neusmiljeno in neodgo- 
vorno opravi tudi "čas" s svojimi političnimi, 
vojaškimi, ekonomskimi, elementarnimi, osebni- 
mi in drugimi razlogi. Obe skrajnosti v končni 
lazi privedeta do nestrokovnega uničevanja gra- 
diva, ki se ohranja le še po "kriteriju naključja". 
V zadnjem času je sicer vse manj zagovornikov 
celotnega ohranjanja gradiva, zapisanega na pa- 
pirju, vse več pa je zagovornikov celotnega 
ohranjanja novih vrst zapisov na magnetnih in 
optičnih nosilcih. Njihova zahteva se zdi na prvi 
pogled tudi uresničljiva, ker imajo pred očmi 
predvsem neznaten fizični obseg zapisov in 
vidijo le trenutne tehnične možnosti obdelave, 
hranjenja in uporabe. Ti zagovorniki pa ne vidijo 
dolgoročnih problemov ohranjanja in uporabe 
novih vrst zapisov, ki jih povzroča hiter razvoj 
informacijske tehnologije. Prav zaradi tega dol- 
goročno gledano celotno ohranjanje ni mogoče in 
smotrno. Preprosto nemogoče je vse računal- 
niške zapise sproti prilagajati vedno novi in novi 
strojni in programski opremi. Zaradi obsega po- 
datkov in informacij, ki jih na primer vsebujejo 
računalniške zbirke podatkov, le za uporabnike 
kljub informacijski tehnologiji postajajo nepre- 
gledne in neobvladljive. Zato je tudi nove vrste 
zapisov treba vrednotili in odbirati teoretično po 
enakih načelih in kriterijih kot klasične vrslc 
gradiva. Razlikuje se le način in postopek vred- 
notenja, odbiranja in prevzemanja v arhiv, po- 
dobno kot tudi način hranjenja in uporabe. 

Od zelo številnih definicij in razlag pojma 
oziroma opredelitve razumnega in možnega ob- 
sega arhivskega gradiva za potrebe državne 
uprave, kot tudi za potrebe znanosti se mi zdi 
Schellcnbcrgova, že skoraj štirideset let stara, 
vendar še vedno aktualna in po vsem svetu 
zadnja leta zelo pogosto navajana utemeljitev še 
najbolj stvarna: "Zrcducirati ogromno maso spi- 
sovnega gradiva na razumno mero je enako 
pomembno za državno upravo kol za znanost. 
Državna uprava ni zmožna (»hranili vsega gra- 

diva, ki nastaja na številnih področjih njenega 
delovanja. Saj ni zmožna zagotoviti niti pro- 
storov za njegovo hranjenje niti delavcev za nje- 
govo obdelavo. Stroški za to presegajo možnosti 
tudi najbogatejših držav. Tudi znanstveniki niso 
zainteresirani, da se vse gradivo ohrani v celoti, 
ker je povsem izključeno, da bi se mogli znajti v 
ogromnih količinah sodobnega pisanega gradiva. 
Zalo, da bi moglo služili zgodovinskim raziska- 
vam, je polrebno zmanjšati njegov obseg. Celo 
same vehementne zagovornike celovitega čuva- 
nja gradiva zaradi zgodovinskih interesov popa- 
da strah, kot piše v eni izmed publikacij Public 
Record Officea, da se bo zgodovinar v bo- 
dočnosti utopil v morju pisane dokumentacije, če 
se bo ukvarjal z raziskovanjem sedanjega časa. 
Zanimanje znanosti do uporabe gradiva je 
pogosto v obratnem sorazmerju s količino gra- 
diva: kolikor več gradiva je o neki zadevi, tem 
manjše je zanimanje za uporabo".3 

Masovnost in številne nove vrste sodobnega 
gradiva postavljajo arhivistiko in arhive pred- 
vsem pred odgovorne strokovne naloge vredno- 
tenja in odbiranja, kar je pogoj za strokovno ob- 
delavo in uporabo arhivskega gradiva, ter pred 
probleme zagotavljanja ustreznega varstva, zlasti 
za nove vrste gradiva na magnetnih in optičnih 
nosilcih. Uporabnike arhivskega gradiva za naj- 
različnejše znanstvene, raziskovalne, študijske in 
druge namene pa postavljajo pred vprašanja, kako 
se v tem gradivu znajti, orientirati, kako ga upo- 
rabljati, reproducirali itd., pa tudi koliko ga upo- 
rabljati ob številnih drugih vzporednih virih (ma- 
terialni, ustni viri, časopisje...) in sekundarnih 
virih (literatura) za proučevanje naše preteklosti. 

Tudi analiza arhivov v Evropski uniji iz leta 
19944 giC(jc vrednotenja in odbiranja arhivskega 
gradiva ugotavlja, da je nemogoče v celoti ohra- 
njati eksplozijsko naraščajočo količino doku- 
mentov, na drugi strani pa opozarja, da pa lahko 
pomeni uničenje enega samega dokumenta ne- 
popravljivo škodo za zgodovino neke države, 
regije ali obdobja. Zato vprašanje strokovnih na- 
čel in kriterijev vrednotenja arhivskega gradiva 
dobiva vse večji pomen. Pomembna je ugo- 
tovitev, da za vrednotenje nimamo absolutno 
veljavne oziroma uporabne metode. Vsekakor pa 
je potrebno sodelovanje med ustvarjalci gradiva 
in javnimi arhivi, ki morajo opravljati nadzor 
prve faze odbiranja, kar nato olajšuje odbiranje 
gradiva v tako imenovanih vmesnih arhivih, ki 
jih pozna zahodna Evropa. V nacionalnem 
okviru je nujno potrebno uporabiti določene me- 
tode odbiranja. Primerjava modelov vrednotenja 
in odbiranja, ki jih uporabljajo posamezne države 
EU, 1er izmenjava praktičnih izkušenj bi lahko 

Theodore R. Schellenberg, Oie Bewertung modernen Ver- 
waltungsschriftguts, ubcrsel/t und herausgegeben von Ange- 
lika Menne - llarii/.. Veröffentlichungen der Archivschule 
Marburg. Nr. 17, Marburg 199«, Mr. 25-26. 
Die Archive in der Europäischen Union, Europäische Kom- 
mission, Brüssel - Luxemburg 1994. sir. XII in 15-18, 
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privedli do izboljšanja teh metod in v končni fazi 
tudi do evropskega modela odbiranja arhivskega 
gradiva. Pri modelu EU je poudarjena predvsem 
potreba po sodelovanju med ustvarjalci in arhivi, 
kar je zadnje čase moderno, pa tudi nujno 
potrebno, ter vztrajanje pri obveznih soglasjih 
javnih arhivov za izločanje oziroma uničevanje 
gradiva, ki nima značaja arhivskega gradiva in so 
mu potekli roki hranjenja. 

Zelo jasno in hkrati moderno usmeritev 
hrvaške arhivistike na področju vrednotenja in 
prevzemanja arhivskega gradiva je na posve- 
tovanju Hrvaškega arhivističnega društva leta 
1994 v Bjelovaru začrtal direktor Hrvaškega 
državnega arhiva dr. Josip Kolanovič.5 Pri tem je 
analiziral in upošteval predvsem dosedanji teo- 
retični in praktični razvoj ter dosežke arhivistike 
na tem področju v svetu. Usmeritve, ki jih šteje 
med najpomembnejše naloge hrvaške arhivske 
službe, so v nekoliko strnjeni obliki te: 

1. Politiko in arhivsko prakso prevzemanja 
javnega arhivskega gradiva je treba nasloniti na 
kriterije vrednotenja celotnega javnega arhivske- 
ga gradiva. Pri tem je nujno, da vsak arhiv pri- 
pravi kategorizacijo ustvarjalcev gradiva z obraz- 
ložitvijo njihovih funkcij, dejavnosti in pomena. 

2. Hrvaška arhivska služba mora kot nujno 
nalogo pripraviti resorske liste za odbiranje 
trajnega arhivskega gradiva, in sicer nivojsko po 
posameznih področjih dejavnosti. 

3. Vrednotenja arhivskega gradiva ni mogoče 
opravljati brez strokovnjakov ustvarjalcev gra- 
diva, s katerimi je potrebno sodelovanje. Pogoj 
za to pa je njihova ustrezna izobrazba in stro- 
kovna usposobljenost. 

Poleg arhivskih predpisov ter strokovno za- 
snovanih modelov vrednotenja in odbiranja 
arhivskega gradiva arhiviste obvezuje k stro- 
kovnosti in objektivnosti pri tem odgovornem 
delu tudi Kodeks arhivske etike, ki je bil sprejet 
na XIII. mednarodnem kongresu arhivov leta 
1996 v Pekingu. Ta določa: 

"1. Arhivisti morajo varovati celotnost arhiv- 
skega gradiva in tako zagotoviti, da ostane za- 
nesljiva priča preteklosti. 

• ••Objektivnost in nepristranost arhivistov 
Sta merilo njihove strokovnosti. Upreti se mo- 
rajo kakršnim koli pritiskom, da bi vplivali na do- 
kaze z namenom prikrivanj ali izkrivljanja 
dejstev. 

2. Arhivisti morajo vrednotiti, odbirati in 
Ohranjati arhivski) gradivo v njegovem zgodo- 
vinskem, pravnem in upravnem kontekstu ter 
tako ohranjati načelo provenience (izvora), ki 
Varuje in izkazuje prvotno ureditev dokumentov. 
Arhivisti morajo delovati skladno s splošno 
sprejetimi načeli in prakso. 

... Arhivisti morajo vrednotiti gradivo ne- 
Pristansko, na podlagi svoje presoje, ki temelji 

na popolnem poznavanju upravnih potreb 
svoje institucije in njene prevzemne poli- 
tike..."6 

Arhivistika in arhivski predpisi morajo odgo- 
vorili na temeljna standardna vprašanja vred- 
notenja in odbiranja arhivskega gradiva: kaj 
ovrednotiti, kaj odbrati, kaj ohraniti, kaj 
izločiti oziroma kaj uničiti, da bomo ohranili 
optimalni obseg podatkov in informacij (za- 
pisov) o preteklosti? 

V sodobni arhivski teoriji pod pojmom 
"vrednotenje arhivskega gradiva" razumemo 
določen način in postopek, v katerem na pod- 
lagi funkcionalne analize ustvarjalcev (analiza 
organizacije, funkcij, pristojnosti, dejavnosti 
in povezanosti) in njihovega gradiva (funk- 
cionalna analiza vrst, oblik, ponavljanja in 
vsebine gradiva, vključno s sistemi pisarni- 
škega poslovanja), ob pomoči objektivnih 
strokovnih načel in kriterijev vrednotenja ter 
konkretnih pripomočkov odbiranja (liste, se- 
znami in katalogi arhivskega gradiva) ovred- 
notimo oziroma določimo trajno vrednost 
gradiva glede na njegov zgodovinski, znan- 
stveni, kulturni, estetski ali kak drug za- 
konsko določeni pomen in ga po določenem 
postopku odbiranja ter izročanja prevzame- 
mo v javni arhiv. 

Cilj vrednotenja po zakonskih definicijah, pa 
tudi v strokovni arhivski literaturi v zadnjih de- 
setih letih je praktično po vsem svetu deklariran 
kot ugotavljanje trajnega pomena arhivskega 
gradiva in ne kot zagotavljanje arhivskega gra- 
diva za potrebe zgodovine, znanosti in kulture, 
kar lahko zasledimo v starejši arhivski literaturi. 
Se manj pa vrednotenje pomeni zagotavljanje 
arhivskega gradiva za tekoče ali celo vnaprej 
določene politične, ideološke, verske, zasebne in 
druge podobne potrebe, kar je bilo še posebej 
očitno poudarjeno v nekdanjih realsocialističnih 
državah. So pa takšne vrste kriterijev oziroma 
pritiskov na kriterije vrednotenja značilni v 
preteklosti in sedanjosti tudi za tako imenovane 
demokratične države. 

Po velikih družbenih spremembah v nek- 
danjih realsocialističnih državah Vzhodne in 
Jugovzhodne Evrope so močno kritizirana pred- 
vsem njihova politična načela vrednotenja arhiv- 
skega gradiva in na politično ideoloških osnovah 
izdelani neposredni pripomočki za odbiranje in 
prevzemanje arhivskega gradiva, kot so bile liste 
arhivskega gradiva za prevzemanje v državne 
arhive.7 Za nekdanjo  Vzhodno  Nemčijo  in  še 

Josip Kolanović, Vrednovanje arhivskoga gradiva u teoriji i 
praksi, Arhivski vjesnik 38, Zagreb 1995. sir. 7-22. 

Code of Ethics, ICA Bulletin, No 47 (1997-1), ki je dostopen 
ludi v hrvaškem in slovenskem prevodu: Etički kodeks arhi- 
vista, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1997; Kodeks elike, 
Arhivi XX, št. 1-2. Ljubljana 1997, str. 14-16. 
Primerjaj: Teorija i praktika arhivnogo dela v SSSR, Moskva 
1980, druga predelana in dopolnjena i/daja, str. 60-117; Bolho 
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tischen Republik. Theorie und Praxis, Berlin 1984. str. 213- 
266. 



44 Članki in razprave ARHIVI XXII 1999 

nekatere druge vzhodnoevropske države so bili 
kot neposredni metodološki pripomočki izdelani 
tudi tako imenovani "dokumentacijski prolili" in 
"teritorialni profili", v katerih je na prvem mestu 
vedno poudarjena komunistična partija in njene 
masovne organizacije 1er potreba po zagotav- 
ljanju arhivskega gradiva za dokazovanje njene 
vloge in pomena v državi in družbi.8 Vladajoče 
komunistične partije so v vseh navedenih državah 
v večji ali manjši meri vnašale politična načela v 
arhivsko stroko, po mojem prepričanju najbolj v 
nekdanji Vzhodni Nemčiji, v arhivistiki nekdanje 
Sovjetske zveze je šel ta vpliv celo tako daleč, da 
seje na primer tudi sistem enotne klasifikacije za 
razvrščanje dokumentov v arhivskih popisih 
državnih arhivov začenjal z glavno skupino "Ve- 
lika Oktobrska socialistična revolucija, ustano- 
vitev in delovanje sovjetske oblasti".9 

Za vse nekdanje realsocialistične države, ra- 
zen nekdanje SFRJ, v kateri poseg politike v 
arhivsko stroko ni bil tako očiten in grob, je 
predvsem značilno, da je med "principi valo- 
rizacije" zelo jasno poudarjena naslonitev vred- 
notenja na ideološke ali idejno-politične osnove. 
Tako na primer nekdanja sovjetska in vzhodno- 
nemška valorizacijska teorija postavljata za 
temeljna načela upoštevanje načel zgodovin- 
skega niatcriali/.ma, delavskega razreda ter 
političnih načel vladajoče partije oziroma 
marksizma in leninizma. Sovjetski učbenik 
arhivistike iz leta 1980 na primer začne poglavje 
o načelih vrednotenja in kriterijih pomena do- 
kumentov: "Da bi arhivist lahko objektivno oce- 
nil dokumente, je dolžen obvladati metodologijo 
zgodovinskega raziskovanja, mora znali upo- 
rabljati marksistično leninistično dialektiko ..."'" 
Le takšen pristop naj bi po njihovem mnenju 
poleg upoštevanja drugih strokovnih načel in 
kriterijev zagotavljal objektivnost in strokovnost 
pri presoji vrednosti dokumentov, predvsem pa 
dokumentiral politično zgodovino oziroma vlogo 
komunistične partije, delavskega razreda, pomen 
socialistične revolucije in njenih voditeljev na 
vseh področjih življenja in dela države, družbe in 
posameznika. Poleg takšnih političnih načel 
vrednotenja gradiva, ki so veljali na splošno za 
vse državno arhivsko gradivo, moramo upo- 
števali tudi to, da so bili v prav vseh real- 
socialisličnih državah ustanovljeni tudi lako ime- 
novani specialni arhivi, ki so bili še posebej 
zadolženi za vrednotenje in zbiranje gradiva 
partije 1er njenih represivnih organov, vključno z 
državnimi tajnimi varnostnimi službami. 

V zadnjih desetih letih so takšne osnove vred- 

x Rahmendokumenutionsprofil der Maaatlichen Archive der 
DDR für den Zeitraum 1945-1981, Staatliche Archiwcr- 

waltung, Potsdam 1984. 
9 Shema edinoj Iclassifikacii dokumenlnoj informacij v sistc- 

maticeskih   katalogah   gosudarstvennyh   arhivov   SSSR,  2. 

predelana izdaja, Moskva 1978. 
10 Teorija i praktika athivnogo dela v SSSR. Moskva 19X0, druga 

predelana in dopolnjena i/daja. sir. 65. 

nolenja in prevzemanja izpostavljene močni kri- 
tiki in tudi samokritiki, zlasti pri nemških arhi- 
vistih, ki pa sicer ne zanikajo pomena drugih stro- 
kovnih osnov, predvsem primernosti številnih 
drugih načel in kriterijev vrednotenja." Tudi po 
mojem mnenju bi bila resnična strokovna škoda, 
če bi bili ti na račun političnih in ideoloških vse- 
bin zavrženi. Moramo pa se seveda tudi zavedati, 
da so politična načela vrednotenja povsod močno 
škodovala objektivnosti oziroma strokovnosti 
vrednotenja, pa tudi tako imenovanega "formi- 
ranja ter kompletiranja enotnih arhivskih fondov" 
nekdanjih vzhodnoevropskih držav. 

Tudi nekdanja SFRJ oziroma njene republike, 
ki so bile od leta 1971 dalje v celoti pristojne za 
arhivsko službo v posamezni republiki, se po letu 
1945 niso izognile političnemu vplivu. Za zbi- 
ranje "zgodovinsko najpomembnejšega gradiva" 
so poleg splošnih državnih arhivov vse republike 
poznale predvsem več vrst specialnih arhivov, ki 
jih po letu 1990 počasi odpravljajo in stapljajo z 
državnimi arhivi. Pogosto zasledimo deklara- 
tivne politične zahteve, naj državni arhivi v SFRJ 
zagotavljajo arhivsko gradivo za zgodovino na- 
rodnoosvobodilnega boja, ljudske revolucije, 
delavskega samoupravljanja, samoupravnega so- 
cialističnega družbenega sistema itd., vendar te 
zahteve niso prodrle do arhivskih strokovnih 
načelih. So pa vsi zvezni in republiški arhivski 
predpisi (arhivski zakoni in podzakonski akti)12 

po letu 1968, ko so bila sprejela zvezna Načela o 
odbiranju arhivskega gradiva iz registraturnega 
materiala,13 vsi po vrsti prevzemali določbo o 
politično določenem mejnem datumu. Slovensko 
Navodilo o odbiranju arhivskega gradiva iz 
registralurnega gradiva iz leta 1970 je določalo: 
"Gradivo, nastalo pred letom 1848, in gradivo, 
nastalo pri organih in organizacijah narodno- 
osvobodilnega gibanja v letih od 1941 do 1945, 
se šteje v celoti za arhivsko gradivo in se iz njega 
ne opravlja izločanje."14 Določba je tipično 
politične narave in dobesedno krivična do pre- 
ostalega arhivskega gradiva, ki se je v Sloveniji 
zelo dobro ohranilo za lo obdobje, vendar so za 
njegovo vrednotenje veljala drugačna merila. V 
Sloveniji po letu 1981 v novih arhivskih predpisih 
ni bilo več te določbe, še vedno pa jo na primer v 
podobni    formulaciji    zasledimo   v    veljavnem 
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hrvaškem Pravilniku o odbiranju in izločanju 
registraturnega gradiva iz. leta 1981: "Arhivski 
fondi, ki so nastali pri delovanju organov in 
organizacij NOB. sc hranijo v celoti in se iz njih 
ne opravlja izločanje. Enako se hranijo tudi deli 
ali ohranjeni fragmenti takšnih fondov. Pri 
izločanju gradiva iz arhivskih fondov, nastalih v 
19. in 20. stoletju, je potrebno ohraniti vse 
gradivo s podatki, v katerih se na kakršenkoli 
način odraža zgodovina delavskega gibanja. 
Zveze komunistov Jugoslavije in NOB."IS 

Z metodologijo vrednotenja gradiva sla bili v 
nekdanjih rcalsocialističnih državah neposredno 
povezani tudi valorizacija in kategorizacija 
ustvarjalcev oziroma javnopravnih oseb, od ka- 
terih arhivi so ali pa tudi niso prevzemali arhiv- 
skega gradiva. Možne so bile tudi številne mož- 
nosti prevzemanja gradiva in kategorizacije 
ustvarjalcev po vzorčnem izboru ustvarjalcev ali 
glede na izbor njihovega tipičnega gradiva. 
Sovjetska arhivistika je na primer predpisovala 
arhivom Stiri kategorije oziroma liste ustvar- 
jalcev, vzhodnonemška in jugoslovanska tri itd. 
Takšna vnaprejšnja selekcija ustvarjalcev je se- 
veda odločilno vplivala na celotno podobo vred- 
notenja in prevzemanja arhivskega gradiva v ar- 
hive. Pri tem moram opozorili, da je v vseh rc- 
alsocialističnih državah na strokovnost selekcije 
oziroma kategorizacije ustvarjalcev v veliki meri 
vplival obstoječi politični sistem, ki je zahteval, 
da se na področju organov in organizacij vla- 
dajoče komunistične partije ter njenih množičnih 
organizacij ne opravlja selekcije. Še celo več. 
Arhivsko gradivo organov komunističnih partij je 
hilo v vseh državah iz političnih razlogov izvzeto 
|z pristojnosti državnih arhivov. Za prevzemanje 
in varstvo arhivskega gradiva komunističnih par- 
tij so bili v vseh državah ustanovljeni tako ime- 
novani specialni arhivi, podobno kot tudi za 
gradivo s področja notranjih in obrambnih zadev, 
tajnih varnostnih služb, delavskega gibanja itd. To 
je tudi pomenilo, da so se za arhivsko gradivo, ki 
je prihajalo v specialne arhive, uporabljali tudi 
povsem specialni (politični) kriteriji vrednotenja. 
Ti "kriteriji" so navadno na gradivu povzročili 
veliko škodo, saj je bil poglavitni cilj vrednotenja 
ohranjati gradivo, ki dokazuje "pozitiven" pomen. 
v'logo in zasluge vladajoče partije na vseh 
področjih političnega, gospodarskega in kultur- 
nega življenja. Šele velike spremembe družbene 
in državne ureditve v začetku devetdesetih let so 
prinesle odpravo specialnih arhivov in njihovo 
dokaj počasno vključevanje v sistem javne arhiv- 
ske službe. Želja in ponekod tudi praksa po 
ustanavljanju novih specialnih arhivov pa se v teh 
državah še vedno nadaljuje, predvsem za gradivo 
s področja političnih in notranjih zadev. Zelo 
Pogosti so predvsem poskusi, da bi se za določen 

Arhivi i arhivsko gradivo, Zbirka pravnih propisa IK2X-I1.«?. 
Hrvatski državni arhiv. Zagreb 1•9•, sir. 233 in Marijan 
Hastié, Razvitak temeljnih načela izlučivanja u Hrvatskoj, 
Arhivski vjesnik 38, Zagreb 1995, sir. 23-55. 

del javnega arhivskega gradiva ne uporabljali 
arhivski strokovni kriteriji vrednotenja, temveč 
specialni politični, ki naj bi bili skladno z željami 
in potrebami vladajočih kol tudi opozicijskih 
strank (v Sloveniji na primer za gradivo s področja 
notranjih zadev v obdobju osamosvajanja v letu 
1991, pogosto za gradivo različnih političnih in 
gospodarskih anomalij oziroma afer itd.). 

Vrednotenje in odbiranje arhivskega gradiva 
tudi v demokratičnih državah ni brez političnega 
vpliva. V zadnjih desetih letih imamo v skoraj v 
vseh zahodnoevropskih državah opravka s hudim 
pritiskom demokratične javnosti in posamez- 
nikov, ki v zakonih in drugih predpisih o varstvu 
osebnih podatkov zahtevajo uničenje osebnih 
podatkov v javnih zbirkah oziroma v javnih evi- 
dencah, ki jih vodijo država in lokalne skupnosti. 
Pojavljajo se celo zahteve po uničevanju podat- 
kov, ki se v javnem arhivskem gradivu tičejo 
zasebnosti posameznika, kot na primer v poli- 
cijskih, zdravstvenih, davčnih dokumentih in 
dosjejih. Večina zakonov o varstvu osebnih po- 
datkov določa uničenje osebnih podatkov, ko ti 
po nekem obdobju dosežejo svoj namen. Zahteve 
po spoštovanju osnovnih pravic in svoboščin 
državljanov so v številnih demokratičnih državah 
velik pravni in arhivski strokovni problem. Na 
srečo arhivske kulturne dediščine večino takšnih 
določb izničijo določbe arhivskih zakonov v 
smislu "lex specialis derogat lex generalis", v ne- 
katerih državah pa zamotane pravne formulacije. 

Osnovni namen vrednotenja arhivskega 
gradiva je objektivno ugotavljanje in zago- 
tavljanje optimalnega obsega podatkov in 
informacij oziroma zapisov "o tistem, kar se- 
je zgodilo", brez upoštevanja kakršnih koli 
drugih potreb in pomena arhivskega gradiva 
za zgodovinopisje, politiko, zasebne namene 
itd. Tudi potrebe zgodovinopisja in drugih 
znanosti ne morejo biti osnovni cilj vrednotenja, 
ker jih je zelo težko definirali, še manj pa 
predvideti za prihodnost. Nobena znanost ni spo- 
sobna definirati svoje prihodnje potrebe po 
arhivskih virih. So pa pretekle, sedanje in tudi 
predvidene prihodnje potrebe zgodovinopisja po- 
membni kriteriji, ki jih moramo pri vrednotenju 
arhivskega gradiva upoštevati. 

Temeljno dilemo teorije vrednotenja glede 
namena in cilja: ali vrednotiti gradivo zaradi 
prihodnjih potreb znanosti ali z vidika optimalne 
zastopanosti podatkov in informacij o preteklih 
dogodkih, pojavih, osebah, krajih, predmetih 
oziroma stvareh (o tako imenovani objektivni 
stvarnosti), je po mojem mnenju najustrezneje 
opredelil ruski zgodovinar B. G. Litvak že leta 
1967 v predavanju "O nekaterih aspektih vede o 
zgodovinskih virih in sodobne teorije eksper- 
tize", ko je poudaril: "Arhivist naj ne ocenjuje 
vrednosti dokumentarnega gradiva s pozicij 
njegove možne uporabe v prihodnje, ampak 
glede na značilnosti njegovih informacij o 
preteklosti. To je edino pravilna pot s stališča 
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znanosti. Samo stopnja ustreznosti informacij 
s tem ali onim dogodkom in pojavom pre- 
teklosti opredeljuje njegovo vrednost. To pa 
pomeni ohraniti tisti del zapisane vsak- 
danjosti, ki jo najbolj polno in globoko od- 
raža. Odmisliti je treba dilemo, to bo ali to ne 
bo potrebno prihodnosti"."' 

Tudi omenjeno Schellenbergovo delo enako 
poudarja, da naj vrednotenje določi tisto arhivsko 
gradivo, ki "vsebuje informacije, ki bodo imele 
pomen za raziskovanje v najrazličnejših sme- 
reh in informacije v najuporabnejši in najbolj 
jedrnati obliki."17 

Bistvo vrednotenja in odbiranja arhivskega 
gradiva je ohranjati optimalni obseg izvirnih 
podatkov in informacij z minimalnim obse- 
gom gradiva oziroma z minimumom ohra- 
njenega gradiva zagotoviti maksimum infor- 
macij. Pri vrednotenju in odbiranju naj arhivisti 
sploh ne bi več vrednotili gradiva glede na nje- 
gov pomen ali celo prihodnje potrebe, ker tega 
praktično nihče ni sposoben, niti ni za to 
usposobljen. Poleg tega ob ogromnih količinah 
nastajajočega gradiva, še posebej na magnetnih 
in optičnih nosilcih ni več mogoče in izvedljivo 
vrednotiti pomena posameznega dokumenta ozi- 
roma opravljati neposredno analizo vsebine po- 
sameznih dokumentov, kot je to predpisovala 
klasična teorija vrednotenja. Arhivisti naj bi 
določali za odbiranje čim optimalnejši obseg 
izvirnih podatkov in informacij, ki jih gradivo 
vsebuje, predvsem posredno, s pomočjo "funk- 
cionalne analize ustvarjalca in njegovega gra- 
diva". To pomeni, čim manj neposredno vredno- 
titi (analizirati) pomen posameznih dokumentov, 
ampak vse bolj posredno (vnaprej) določati 
arhivsko gradivo glede na funkcije, pristojnosti 
in dejavnost ustvarjalca gradiva. 

Takšen cilj teorije funkcionalnega vredno- 
tenja ob pomoči funkcionalne analize ustvar- 
jalcev in njihovega gradiva je najbolj slikovito 
definiral kanadski arhivist Terry Cook lela 1995, 
ko je v predavanju "Makro vrednotenje: nove 
teorije in strategije prevzemanja gradiva v 
Državnem arhivu Kanade" zapisal: "Arhivisti ne 
smejo niti vrednotiti dokumentov, niti poskušati 
predvidevati njihovo uporabo. Zadnja stvar, ki jo 
mora arhivist opravljati pri valorizaciji, je vred- 
notenje (ocenjevanje) gradiva. Dokumente je tre- 
ba obravnavali znotraj kontekstualnih okoliščin 
njihovega nastanka. Če jih želimo pametno 
vrednotiti, mora biti večji poudarek vrednotenja 
na vlogi, položaju, okoliščinah in funkcionalno- 
sti, v katerih je gradivo nastalo, kot pa na pomenu 
samih dokumentov."IX  Bistvo  sodobne  teorije 

1 G. Lilvak, O nekaterih aspeklih vedo o zgodovinskih virih in 
sodobne teorije ckspcrli/e v: Malcriuly naučnoj konlcrencii po 
problemam   komplektovanlja   dokumentalnymi   istočnikami 
gOSUdarstvennyh arhivov SSSR, Moskva 1%7. 1. del. sir. IIX. 

17   Theodore R. Schellenberg, Die Bewertung .... Mr. 25-26. 
IK   Richard   Brown,   Funkcionalno   vrednovanje   u   Državnom 

arhivu   Kanade   (sedam   godina   stvarne   prakse).   Arhivski 

funkcionalnega vrednotenja gradiva je v tem: 
1. Trajni arhivski pomen dokumentov je mo- 

goče bolj logično in učinkovito ugotoviti in 
določiti skupaj znotraj organizacijskega kon- 
teksta ustvarjalca in funkcionalnih procesov, v 
katerih so dokumenti nastali, kakor pa ob pomoči 
ugotavljanja nekaterih pomenov posameznih 
dokumentov, še posebej ugotavljanja njihove 
potencialne vrednosti za zgodovinska razisko- 
vanja in druge raziskovalne namene. 

2. Nastanek (kontekst, provenicnea) doku- 
mentov je pri ustvarjalcu racionalno bolj pove- 
zan z njegovimi sistemskimi procesi, poslovnimi 
funkcijami in dejavnostjo, kot pa z njegovo 
organizacijsko in administrativno strukturo, ki 
temelji na razdelitvi finančne moči, oblasti, avto- 
ritete in na hierarhijskih odnosih. 

3. Metodologija funkcionalne teorije vredno- 
tenja modernega masovnega gradiva temelji na 
strokovnem sodelovanju med ustvarjalci in 
arhivi, čeprav je končna določitev gradiva za 
prevzem na strani arhivov.19 

V demokratičnih državah načeloma javni ar- 
hivi (državni arhivi in arhivi lokalnih skupnosti) 
sprejemajo arhivsko gradivo vseh javnopravnih 
oseb (ex lege), vendar kljub temu zaradi velikega 
števila in različnega pomena teh oseb opravljajo 
njihovo vrednotenje, navadno v okviru vredno- 
tenja arhivskega gradiva. Pri tem ne govorijo o 
posebnem predhodnem postopku valorizacije 
ustvarjalcev, ampak ugotavljajo predvsem funk- 
cionalni pomen ustvarjalcev v okviru splošnih 
načel in kriterijev vrednotenja. Funkcionalna ana- 
liza ustvarjalcev v okviru načel in kriterijev vred- 
nolcnjaje eden izmed pomembnih kriterijev in iz- 
hodišč za vrednotenje njegovega gradiva, pred- 
vsem pri modelu funkcionalnega vrednotenja. 

Ob definicijah vrednotenja arhivskega gra- 
diva moram opozoriti na v literaturi zelo pogosto 
delitev gradiva glede na njegovo "primarno" 
in "sekundarno" vrednost oziroma pomen, ki 
jo je utemeljil T. R. Schcllcnbcrg v že omenje- 
nem temeljnem delu o valorizaciji modernega 
gradiva leta 1956. Ker v arhivski teoriji in praksi 
vrednotenja avtorji zelo različno razlagajo ta 
pojem, naj opozorim na nemško izdajo Schel- 
lenbergovega dela leta 1990, v kateri Angelika 
Monne - Haritz v uvodu zelo natančno definira ti 
dve vrednosti, ki sta lahko tudi izhodišče za 
vrednotenje arhivskega gradiva.20 Gradivo, ki 
nastaja pri poslovanju pravnih in fizičnih oseb, 
ima po svojem nastanku za ustvarjalca oziroma 
imetnika nekaj časa, dalj časa ali pa celo trajni 
pomen za njegovo poslovanje, delo in življenje. 
Primarni pomen dokumentarnega gradiva je 
torej praktičnega, operativnega značaja za pravne 

vjesnik 41. Zagreb I99X. sir. 54. 
Povzeto po članku Richards Browna, Funkcionalno vredno- 
vanje  u   Državnom  arhivu   Kanade  (sedam  godina  stvarne 
prakse), Arhivski vjesnik 41, Zagreb 1998, str. 53. 

20  Theodore R. Schellenberg, Die Bewertung .... Mr. 12-17. 
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in fizične osebe, pri katerih nastaja. Takšen po- 
men pa gradivo po določenem krajšem ali dalj- 
šem obdobju izgubi, razen trajnega operativnega 
gradiva. Sekundarni pomen pa dokumentarno 
gradivo dobi le, če je v procesu arhivskega 
vrednotenja spoznan oziroma določen njegov 
širši, trajni pomen za zgodovino v najširšem po- 
menu besede, znanost ali za kulturo nasploh. 
Zapisi večinoma ne nastajajo z namenom, da bi 
imeli sekundarni pomen. 

Opozorim naj tudi, da arhivska strokovna 
literatura večinoma ne razlikuje med načeli in 
kriteriji in da številni avtorji uporabljajo le izraz 
kriteriji vrednotenja. Ob pomoči načel in krite- 
rijev vrednotimo arhivsko gradivo. Pri tem po- 
menijo načela vrednotenja (tudi principi) splošne 
teoretične osnove, teoretični pristop, splošno 
problematiko vrednotenja, na podlagi katere še ni 
mogoče konkretno določiti gradivo, ki ima last- 
nost arhivskega gradiva oziroma še ni mogoče 
neposredno odbirati arhivskega gradiva. Načela 
je treba konkretizirali oziroma določili s kriteriji 
valorizacije, s katerimi pa za razliko od načel 
lahko konkretno določimo arhivsko gradivo in ga 
tudi odberemo iz celotnega nastalega gradiva. 
Kriteriji vrednotenja so neposredna merila 
vrednosti dokumentarnega gradiva. 

Na področju vrednotenja ni smotrno težiti 
k splošno veljavni teoriji načel in kriterijev, 
ker se je v prvi vrsti treba zavedati relativnosti 
tako teoretičnih kol tudi praktičnih osnov vred- 
notenja gradiva. Posamezna načela in kriteriji 
valorizacije so v praksi največkrat neposredno 
Uporabni le pri določenem gradivu v določenem 
obdobju, na določenem področju dejavnosti in na 
določenem območju. Na splošno ali v drugih 
okoliščinah pa jih je navadno mogoče le smi- 
selno uporabiti. T. R. Schellenberg je že leta 
1956 poudarjal, da se "osnove, ki jih je treba 
upoštevati pri določanju vrednosti gradiva, ne 
morejo določili kot precizna in splošno veljavna 
Pravila. Naše norme vrednotenja so lahko bolj ali 
manj splošna načela. Norme se ne smejo nikoli 
Uporabljati kot absolutne in končne. V naj- 
boljšem slučaju lahko služijo kot smernice... Ker 
ne obslojijo nikakršna načela vrednotenja, ki bi 
bila dokončna ali absolutna, jih moramo upo- 
rabljati z opreznostjo in zdravim razumom."21 

Od začetka devetdesetih let se arhivisti tako 
mi vzhodu kot na zahodu strinjajo, da jc_ treba 
nadaljevati pozitivni način valorizacije in od- 
biranja arhivskega gradiva, pri čemer je treba 
•"¡«zvijati čim podrobnejša, konkretna in stro- 
kovno utemeljena načela in kriterije valori- 
zacije oziroma odbiranja. Izogniti sc je treba 
^zvijanju splošno veljavne teorije vrednotenja, 
»e posebej če ima ta teorija za izhodišče ideo- 
loške in politične osnove ali pa ozke strokovne 
interese ali potrebe posameznih znanosti, na 
Primer zgodovinopisja. 

Za vzor takšne metodologije nam je lahko že 
Schcllcnbergova teorija in praksa valorizacije iz, 
petdesetih let, ki doživlja renesanso v zahodno- 
evropskih državah, pa tudi nekdanja sovjetska 
oziroma vzhodnoevropska, če odmislimo njeno 
politično in ideološko vsebino. Podobno metodo- 
logijo vrednotenja so si začrtali tudi nemški 
arhivisti ob združitvi obeh Nemčij na svojih 
strokovnih posvetovanjih od leta 1990 dalje. 
Njihovo temeljno spoznanje je, da se je treba pri 
vrednotenju nasloniti na objektivne, predvsem pa 
od ideologije in politike neodvisne konkretne in 
praktične kriterije odbiranja arhivskega gradiva. 
To poudarjata oba sedanja vodilna nemška teo- 
retika za področje valorizacije, Angelika Menne 
- Haritz in Bodo Uhi. Slednji je v referatu 
"Popotovanje po arhivskih diskusijah o valori- 
zaciji" leta 1990 zapisal temeljno spoznanje in 
tudi usmeritev: "Ne prizadevajmo si še vnaprej 
zaman za splošno veljavno teorijo valorizacije... 
Po mojem mnenju mora iti pot naprej v smeri 
izboljšave in perfekcioniranja formalnih krite- 
rijev. Čeprav je tudi to pot, po kateri lahko kdaj 
pa kdaj zaidemo."22 

V arhivski teoriji in praksi naletimo na zelo 
številna načela in kriterije vrednotenja, ki jih 
avtorji skušajo tudi sistematično razvrstiti. Os- 
nove za razvrščanje so zelo različne. Nekateri 
avtorji dajejo prednost vsebinskim kriterijem, 
drugi zunanjim značilnostim, tretji kriterijem iz- 
vora gradiva, četrti prisegajo le na funkcionalno 
metodo vrednotenja itd. Nekateri dajejo prednost 
načelom in kriterijem, ki naj bi bili "absolutni" ali 
pomembnejši itd., kot na primer kriterij mejnega 
datuma. Načeloma moramo pojasniti, da absolut- 
nih kriterijev, ki bi veljali v vseh primerih vedno 
in povsod, ni, čeprav so nekateri kriteriji lahko 
edini in odločilni za odbiranje oziroma ohranitev 
posameznih vrst ali celot gradiva v določenem 
obdobju, na določenem področju ali območju. 
Posameznih kriterijev ne smemo favorizirati in 
razen nekaj izjem tudi ne "absolulizirati" kot 
edino uporabne oziroma veljavne. Pri kompleksni 
uporabi načel in kriterijev je potrebno, da se ti 
med seboj dopolnjujejo in prepletajo. 

Zaradi teh razlogov sistematika razvrščanja 
kriterijev po pomenu ali drugih osnovah ni niti 
opravičljiva niti potrebna. V vsakem primeru in 
ne glede na to, ali kriterije uporabljamo posa- 
mično ali kompleksno, je treba kriterije uporab- 
ljati po še vedno veljavnem Schellebergovcm 
priporočilu z. "opreznostjo in zdravim razumom", 
oziroma skladno z Aristotelovim pregovorom: 
"V vsem bodi zmeren, v ničemer ne pretira- 
vaj!"23 Treba se je izogibati skrajnostim in pre- 
velikim abstrakcijam ter vrednotenje in tudi od- 
biranje opraviti na strokoven oziroma predpisan 
način in po strokovnem postopku. 

21 
Theodore K. Schellenberg, Die Bewertung Mr. •7-9•. 

22 

23 

Hoilo Uhi. Der Wandel in der arthivisthen Bewertungs- 
diskusssion, Der Archivar 43, 1990, /v. 4, sir. 535-536. 
Theodore R. Schellenberg, Die Bewertung .... str. 97-102. 



48 Članki in razprave ARHIVI XXII 1999 

V literaturi najdemo številne poskuse siste- 
matičnega razvrščanja načel in kriterijev 
vrednotenja z ozirom na skupne značilnosti. V 
nekdanji   sovjetski   strokovni   literaturi24   so 
uvrščeni v tri večje skupine glede na: 

1. izvor gradiva (pomen ustvarjalca gradiva, 
čas in kraj nastanka gradiva), 

2. vsebino gradiva (pomen podatkov in infor- 
macij ter njihovo ponavljanje in koncentriranje), 

3. zunanje značilnosti gradiva (oblika doku- 
mentov, originalnost, jezikovne in paleografske 
značilnosti, fizična sestava dokumentov itd.). 

Za razliko od takšnih poskusov se je T. R. 
Schellenberg leta 1956 v svojem temeljnem delu 
"Valorizacija modernega gradiva"25 pri navaja- 
nju številnih konkretnih načel in kriterijev odbira- 
nja predvsem zaradi jasnosti v razlaganju naslonil 
na delitev gradiva po vsebini oziroma na delitev 
gradiva s podatki in informacijami, ki imajo: 

1. "Dokazno, evidentno vrednost" (eviden- 
tial value) oziroma dokazujejo nastanek, struk- 
turo, funkcije, razvoj, delo in dejavnost institucij. 
Torej imajo pomen za zgodovino nastanka in 
razvoja ustvarjalca, za njegove strokovne naloge, 
funkcije, za upravljanje in njegovo poslovanje. 
Pojem "dokazna vrednost" ne pomeni dokazne 
vrednosti v pravnem pomenu besede, ampak do- 
kazno vrednost za obstoj in delovanje institucij. 

2. "Informativno vrednost" (informational 
value) o osebah, stvareh, dogodkih in pojavih, pri 
katerih je odločilno načelo enkratnosti podatkov 
ali dokumentov, oblike podatkov ali dokumentov 
ter pomena podatkov in informacij. Pod "ose- 
bami" razume Schellenberg tako pravne kot 
fizične osebe, pod pojmom "stvari" pa materialne 
predmete in stvari, zgradbe, kraje itd. 

V okviru delitve na gradivo z dokazno vred- 
nostjo in gradivo z informativno vrednostjo o 
osebah, stvareh in dogodkih avtor brez siste- 
matike navaja številna konkretna načela in kri- 
terije vrednotenja posameznih vrst modernega 
masovnega gradiva v Združenih državah Ame- 
rike (načelo izvirnosti oziroma enkratnosti doku- 
mentov, podatkov in informacij 1er njihovo po- 
navljanje, podvajanje in koncentranje, načelo 
oblike dokumentov 1er oblike podatkov in infor- 
macij, načelo pomena vsebine, pomena ustvar- 
jalca in avtorja gradiva, starost dokumentov, 
načelo statističnega vzorčenja in načelo vzor- 
čenja po posebnih kriterijih (reprezentativno, ti- 
pično, ekzemplarično vzorčenje) in jih pogosto 
primerja s takratnimi evropskimi načeli oziroma 
"naziranji" vrednotenja. 

V strokovni literaturi je sistematično na teo- 
retični ravni, vendar brez konkretnih primerov, 
doslej načela in kriterije valorizacije ("elemente 
valorizacije") najpodrobneje obravnaval Frank 
Holes v knjigi "Arhivsko vrednotenje" iz leta 
24 Teorija i praktika arhivnogo dela v SSSR, Moskva 19X0. druga 

predelana in dopolnjena izdaja, sir. fi()-l 17. 
25 Theodore R. Schellenberg, Die Bewertung ..., Mr. 27-30. 

Theodore R. Schellenberg, Die Bewertung .... str. 27-30. 

1991,26 y njej je na podlagi proučitve zelo 
obsežne strokovne literature o valorizaciji, ki je 
izšla v angleškem jeziku od štiridesetih let dalje, 
predvsem v Ameriki, načela vrednotenja ne samo 
shematično nazorno prikazal, ampak jih je tudi 
razvrstil glede na pomen, ki ga jim avtorji v 
obravnavani literaturi pripisujejo. F. Boles she- 
matično razvršča kriterije vrednotenja v tri 
glavne skupine: 

I. Kriteriji z informativno vrednostjo: 
1. Analiza vsebine: 
a/ pomen vsebine gradiva, 
b/ časovno obdobje oziroma čas nastanka, 
c/ kompletnost, 
d/ verodostojnost podatkov, 
e/ ustvarjalcev, avtorjev odnos do vsebine. 
2. Uporabnost gradiva: 
a/ interes uporabnikov glede na: 
- trajen pravni pomen, 
- trajen administrativni pomen, 
- sedanje potrebe uporabnikov, 
- prihodnje, potencialne potrebe uporabnikov; 
b/ pogoji uporabe: 
- čitljivost, 
- razumljivost, 
- omejitve uporabe. 
3. Funkcionalne značilnosti gradiva: 
a/ izvirnost vsebine dokumentov, 
b/ položaj, pomen avtorja gradiva v orga- 

nizaciji, 
c/ dejavnost, aktivnost, predmet poslovanja 

ustvarjalca. 
4. Odnos do drugega gradiva: 
a/ glede na fizične lastnosti: 
- izvirnost, originalnost, redkost zapisa, 
- oblika, 
- sestava, 
- odnos original - kopija; 
b/ glede na vsebinske lastnosti: 
- vsebinsko podvajanje v posamezni vrsti - 

seriji gradiva, 
- vsebinsko podvajanje v fondu, 
- vsebinsko podvajanje med fondi. 

II. Kriteriji vrednotenja /. ozirom na stroške 
varstva gradiva: 

1. Stroški prevzemanja gradiva: 
a/ nakup, 
b/ prevzem in prevoz. 
2. Stroški hranjenja v arhivskih skladiščih 

glede na obseg in vrsto gradiva. 
3. Stroški strokovne obdelave gradiva glede 

na stopnjo vrednotenja, urejanja, popisovanja in 
obseg del. 

4. Stroški restavracije in konservacije glede 
na zahtevnost in obseg del. 

5. Stroški reproduciranja dokumentov ali rc- 
produciranja informacij. 

2"   Frank Holes, Archival appraisal. New York - London 1991. 



ARHIVI XXII 1999 Članki in razprave 49 

HI. Kriteriji vrednotenja /. o/.irom na uradni 
državni in poslovni pomen gradiva: 

1. Uradni, državni pomen. 
2. Pomen kot vir, dokaz. 
3. Pomen za tretje osebe. 
4. Pomen informacij za interno poslovanje. 
5. Pravna vrednost. 
5. .Stroški varstva gradiva. 
Ob upoštevanju tujih in domačih teoretičnih 

•n praktičnih izkušenj sem odkril nekaj upo- 
rabnih načel in kriterijev za vrednotenje arhiv- 
skega gradiva. V skrajšani obliki so predpisani 
tudi v novem slovenskem Pravilniku o odbiranju 
in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu iz. 
leta 1999: 

1. Potrebe zgodovinopisja, drugih znanosti in 
kulture, ob upoštevanju najpogosteje uporablje- 
nega arhivskega gradiva za le namene. 

2. Pomen vsebine gradiva, ki se ugotavlja z 
neposredno analizo dokumentov ali s tako ime- 
novano funkcionalno analizo gradiva ustvarjalca. 
Glede na vsebino lahko razlikujemo: 

- gradivo z "dokazno vrednostjo" (splošni, 
(»snovni, generalni dokumenti, stvarne zadevc)in 

- gradivo z "informativno vrednostjo" (sprem- 
ljajoči, pomožni, individualni, operativni doku- 
menti, osebne zadeve, dokumenti, ki se nanašajo 
na osebe, kraje, stvari, dogodke in pojave). 

3. Speeiličnost dogodkov in pojavov, za 
katere je treba ohraniti več gradiva ali gradivo v 
eeloti. 

4. Čas nastanka dokumentov in mejni datum, 
èc je določen. 

5. Speeiličnost kraja ali območja, na katerega 
SÇ nanaša gradivo, oziroma na katerem je gra- 
divo nastalo. 

6. Pomen javnopravne osebe, ki ustvarja gra- 
divo z ozirom na njene funkeije, pristojnosti, 
Predmet poslovanja, dejavnost, povezanost, veli- 
kost itd. 

7. Odločujoči organ. 
X. Pomen avtorja gradiva. 
9. Izvirnost dokumentov ter njihovo ponav- 

ljanje (dupliranje), tako da se v množici nuil- 
ûplieiranega gradiva določi gradivo, ki najpo- 
Polneje odraža vsebino. 

10. Izvirnost podatkov in informacij ter nji- 
hovo ponavljanje, tako da se zagotavlja kar 
najbolj optimalno ohranjanje izvirnih zapisanih 
Podatkov in informacij o naravi, stvareh, krajih, 
dogodkih, pojavih in osebah. 

11. Zadovoljiva zastopanost masovnega ena- 
kovrednega gradiva na podlagi reprezentativnega 
izbora, glede na vrsto gradiva, kronološki presek 
äli statistične metode. 

12. Ohranjenost in obseg nastalega gradiva. 
13. Notranje in zunanje značilnosti gradiva, 

kot so jezik, umetniška vrednost ali način za- 
pisa" 

Sklep 

V članku sem želel opozoriti predvsem na 
strokovna načela in kriterije vrednotenja 1er od- 
biranja arhivskega gradiva, ki morajo na objekti- 
ven način zagotavljali odbiranje in ohranjanje 
optimalnega obsega arhivske kulturne dediščine 
ter njenega prevzemanja v arhive. Ob tem je 
navedenih tudi nekaj primerov političnih načel 
vrednotenja arhivskega gradiva, ki so v zadnjih 
petdesetih letih v številnih državah sveta pogoje- 
vali prevzemanje arhivskega gradiva v arhive in s 
tem neposredno posegali v strokovno avtonomijo 
arhivske široke in arhivske službe. S tem je bila 
arhivski kulturni dediščini storjena velika škoda. 

ZUSAMMENFASSUNG 

FACHLICHE   UND   POLITISCHE   ASPEKTE   DER 
BKWKRTUNG VON ARCHIVGUT 

Im Beitrag wird auf zahlreiche professionelle 
archivische Prinzipien und Kriterien der Erfassung, 
Aussonderung und Übernahme von Arcliivgut hin- 
gewiesen, durch welche auf eine objektive und fach- 
gemäße Art und Weise die Sicherstellung eines 
optimalen Umfangs von arehivwürdigem Kulturgut und 
seine Archivierung gewahrleistet werden soll. Es werden 
auch einige Fälle von politischer Bewertung von 
Archivgut angeführt, die in den letzten fünfzig Jahren in 
vielen Staaten auf der Welt Maßstäbe für die Archi- 
vierung von Archivgut seitens der Archive setzten, was 
einen unmittelbaren Eingriff in die Integrität der Archiv- 
kunde und des Archivdienstes bedeutele. Dadurch erlitt 
das archivische Kulturgut großen Schaden. 

SUMMARY 

ACQUISITIONS POLICY AND CRITERIA OF AP- 
PRAISAL: PROFESSIONAL AND POLITICAL AS- 
PECTS 

The article draws attention to numerous professional 
archival principles and criteria for the appraisal, selection 
and transfer of archival materials, which must, in an 
objective and professional way, enable the preservation 
of the optimal amount of archival cultural heritage and 
its transfer to archives. The article also discusses some of 
the political aspects of records appraisal, which condi- 
tioned the transfer of records to archives in numerous 
countries in the last fifty years which interfered with the 
profession of archival science and its integrity, causing 
great damage to the world's archival cultural heritage. 

27 Glej: Vladimir Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva 
za Zgodovino, manosi in kulliiro. Ljubljana. Arhiv Republike 

Slovenije, 1995, Mr. 154-199 in slovenski Pravilnik o odbi- 
ranju in Izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu (Uradni 
lisi RS. St. 59/99). 
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UDK 352/353(497.4)" 1850/1900" 

Upravna ureditev na Kranjskem po letu 1848 
SAŠA SERSE 

V letih 1747/48 se je v avstrijskih dednih 
deželah začel širili državni upravni aparat tudi na 
deželno in lokalno stopnjo, in sicer z uvedbo 
vlad in sodišč na deželni ter okrožij na nižji 
stopnji državne uprave. Deželni stanovi sicer v 
tej dobi niso bili odpravljeni, toda njihov vpliv je 
bil zelo omejen. Njihova stara vloga pri do- 
ločanju davkov je bila spremenjena v formalnost. 
Država takrat še ni bila dovolj močna, da bi usta- 
novila svoje lastne upravne organe na stopnji 
lokalne uprave (okraji, občine), zato sc je pri 
organizaciji na tej stopnji naslonila na zemljiška 
gospostva in mesta, ki so opravljala posamezne 
upravne naloge v imenu države. Država pa je v 
prizadevanju, da bi zagotovila nemoteno uradno 
poslovanje, začela postavljati zahteve zemljiškim 
gospostvom in mestom, da so najemali uspo- 
sobljene uradnike. Na splošno so te upravne re- 
forme, ki so povzročile uvedbo uradniškega 
aparata, omejile vpliv plemstva pri upravljanju 
države. Razvoj v smeri vedno večjega vpliva 
države na upravo pa se je še stopnjeval po letu 
1848, koje državni aparat s svojimi uradi segel 
tudi na najnižja upravna področja, okraje in 
občine. V drugi polovici devetnajstega stoletja, 
od marčne revolucije pa do razpada habsburške 
monarhije, lahko sledimo štirim različno dolgim 
razdobjem, ki so s svojimi političnimi in druž- 
beno-ekonomskimi spremembami posredno vpli- 
vala na postopno preoblikovanje uprave v Avs- 
triji in njenih deželah. V obdobju od 1848 do 
1849 je bila pod pritiskom revolucije sprejeta 
"ustavna diploma". Izvoljena (constituants ni bila 
uspešna, sprejela pa je sklep o zemljiški odvezi 
in s tem o odpravi fevdalizma kot družbenega 
sistema, ki je bil ena izmed ovir pri izvedbi 
organizacije uprave na najnižji stopnji. Drugo 
obdobje, ki ga označuje oktroirana marčna usta- 
va z dne 4. marca 1849, je trajalo od leta 1849 do 
leta 1851 inje pomenilo počasno vračanje v stare 
tirnice, oziroma uvod v tretje obdobje. To ob- 
dobje poznamo kol "Bachov absolutizem". Ta je 
bil vzpostavljen s cesarskim palcnlom 31. 
decembra 1851 inje trajal od leta 1851 do lela 
1860. To je bil čas, ko je cesar postal teoretično 
absolutni vladar, v praksi pa je dobršen del vla- 
danja še naprej prepuščal ministrom. Za to ob- 
dobje je značilna popolna prevlada birokralsko - 
centralističnega sistema. Na okrajni stopnji so 
delovali okrajni mešani uradi, ki so združevali 
upravno in sodno oblast na najnižji stopnji 
uprave. Združitev teh dveh oblasti je bila v 
takratnih političnih in ekonomskih razmerah 
smotrna. V tem obdobju so postopno prenehala 

delovali okrožna oblaslva, ker so njihovo uprav- 
no področje uspešno prevzela okrajna oblaslva. 
Padcu absolutističnega režima njegovih učinkov 
sicer ni bilo nikoli več mogoče popolnoma iz- 
brisati, sledilo je prehodno obdobje, ki je trajalo 
od I860, do 1867. leta. V tem obdobju so se 
oblikovali deželni in nekateri lokalni avtonomni 
organi, upravna in sodna oblast na najnižji 
upravni stopnji pa sta se dokončno ločili. Avs- 
trijsko-madžarski sporazum je pomenil sklep 
tega prehodnega obdobja. 

Z reorganizacijo državne uprave v drugi 
polovici 19. stoletja je dobila habsburška monar- 
hija lisio upravno strukturo, ki se je ohranila tja 
do razpada monarhije. To je bilo obdobje, ko so 
začeli na Dunaju delovali novo ustanovljena 
ministrstva1 in parlament, na deželni stopnji na- 
mestništva oziroma deželne vlade,2 na lokalnem 
pa okraji. Deželne avtonomne organe so pred- 
stavljali deželni zbori in odbori,3 lokalne pa 
občine."1 Za lo obdobje je bilo torej značilno, da 

Ema Uinck, Gradivo /a Zgodovino Slovencev v Splošnem 
upravnem arhivu na Dunaju. Arhivi III/I-2, Ljubljana 1980, 
Mr. 13. 
"Centralna uprava, ki je hila v Avstriji sprva organizirana ko- 
legijsko, je leía IX4X doživela velike spremembe. Ustanovili 
so nove centralne upravne organe - ministrstva - ministrstvo za 
zunanje zadeve in zadeve cesarske hiše. ministrstvo za notra- 
nje zadeve, pravosodno ministrstvo, trgovinsko ministrstvo, 
finančno ministrstvo, vojno ministrstvo, ministrstvo za uk in 
hogočaslje in ministrstvo za poljedelstvo in rudarstvo. Ta 
organizacijska struktura je doživela do propada avstro-ogrske 
monarhije v letu 1•1• še spremembe." 
Peter Ribnikar, Arhivsko gradivo Name.stnišlva in Deželne 
vlade v Ljubljani, Arhivi II/1-2, Ljubljana 1979, str. 32-36. 

3 Jelka Melik. Kranjske deželne finance, Kronika 21/1973, str. 
160-165: Deželno glavrstVO in deželni odborniki na Kranj- 
skem 1861-1918, Zgodovinski časopis 2X/1974, str. 85-93: 
Skladi kranjskega deželnega premoženja, Kronika 2-1/1976, 
str. 165-171. 
Saša Serše, Deželni zbor in odbor za Kranjsko, Arhivi XI/I-2, 
Ljubljana 19XX, str. 67-70; Gradivo kranjskega deželnega od- 
bora in leto 1918, Arhivi XIII/I-2. Ljubljana 1990, str. 95-100; 
Deželni zbor in odbor za Kranjsko, Arhivi XVI/I-2, Ljubljana 
1993, str. 124-127. 
Lida Bezlaj, Upravna ureditev Primorske s posebnim ozironi 
na občine v letih 1X14-1940, Arhivi II/I-2, Ljubljana 1979, str. 
37-41, 
Vanda liezek, Strokovna obdelava arhivskega gladiva (razvoj 
sistemov urejanja dokumentarnega gradiva, urejanje in popiso- 
vanje arhivskega gradiva v arhivih) - italijanski sistemi 1920- 
1945, Arhivi XV1/I-2, Ljubljana 1993, str. 59-73; 
Lilijana Vidrih-Lavreniič, Problematika strokovne obdelave 
arhivskega gradiva občin v obdobju Avslro-Ogrske 1X50- 
1X19. Arhivi XII/I-2, Ljubljana 19X9, str. 52-54; 

4 
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sc je poleg državnega aparata, ki je upravljal 
dežele v imenu dunajske vlade in ministrstev, 
razvila še tako imenovana deželna avtonomija. 

Državna linija je obsegala državni zbor, ki je 
imel dva doma: gosposko in poslansko zbornico. 
Državni upravi je načeloval ministrski svet pod 
ministrskim predsednikom, njemu pa je bil na 
stopnji dežele podrejen deželni predsednik ali 
cesarski namestnik, ki je načeloval deželni vladi 
oziroma namestništvu. Na Štajerskem, Koroš- 
kem in Kranjskem so organi državne uprave ob- 
stajali za vsako deželo posebej. Na Primorskem 
je bilo skupno Namestnišlvo v Trstu za ozemlje 
treh avtonomnih enot: Goriške, Istre in samo- 
stojnega mesta Trst. Na lokalni ravni so ponekod 
kot državni upravni organi še nekaj časa delovale 
kresije, sicer pa so kot najnižja stopnja državne 
uprave za območje upravnih okrajev začela de- 
lovati okrajna glavarstva. 

Prispevek bo, kot že sam naslov določa, ob- 
ravnaval le organizacijo deželne in lokalne dr- 
žavne ter avtonomne uprave na območju Kranj- 
ske. 

Po letu 1848 je bila uprava na vseh ravneh 
dokaj preoblikovana, vendar se državni organi na 
državni stopnji pozneje niso bistveno spremi- 
njali. Tudi na deželni stopnji je bila državna 
uprava dokaj stabilna, kajti v samem uradnem 
Poslovanju deželne državne uprave se niso 
Zgodile pomembne spremembe, čeprav sc je 
spreminjalo ime ter povečala ali zmanjšala te- 
ritorialna pristojnost samega organa. Pri avto- 
nomni upravi na deželni stopnji pa so nastale 
spremembe šele po letu 1861, s sprejetjem 
februarskega patenta. Na lokalni stopnji pa so 
°ilc spremembe bolj pogoste, predvsem na 
okrajni stopnji. 

O upravnih organih avslro-ogrskc monarhije, 
ki so delovali po letu 1848 na območju Kranjske, 
Je bilo napisanih že mnogo prispevkov in knjig.? 

O njihovem ustanavljanju in delovanju pa 
najdemo podatke v zakonih, ki so bili objavljeni 
v državnem in deželnih zakonikih'' in v histo- 

Jožc Žonlar, Načrt preuredbe občin na Kranjskem v letih IX6X 
do 1XXX, v: Grafenauerjev zbornik, Ljubljana 1996, Mr. 553- 
571. 
Kol nižja stopnja samouprave so bili lahko organizirani luili 
okraji, vendar je bilo (o izvedeno le na Štajerskem, kjer so 
imeli okrajne zastope (zastop je skupina ljudi, ki na podlagi 
samouprave vodi določeno skupnost - v obdobju avstro-ogrske 
monarhije). Najnižja stopnja avtonomnih organov so bile pov- 
sod občine, ki jih je vodil občinski zastop, sestavljen iz ob- 
činskega odbora in i/ občinskega predstojnišlva kol izvršil- 

,     nega organa. 
Janko Polee, Sergij Vilfan. Jože Žontar, Eina Umck, Peter 

.     Ribnikar in drugi. 
Karel Merfort, Michael Holer, Alphabetisches Machschlage- 
Kcgisier zu den bsterr. Reichsgesetzen, Landesgesetzen und 
Verordnungen, Wien-Leipzig 1908; 
Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in den im 
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern mit beson- 
derer   Berücksichtigung   der   diesen   Ländern   gemeinsamen 

riatih upravnih organov (ustvarjalcev), ki so 
objavljeni v vodnikih in inventarjih Arhiva 
Republike Slovenije ter regionalnih arhivov.7 

Pri novem oblikovanju uprave po letu 1848 se 
je v prvih desetih letih organizacijsko uredila 
predvsem državna uprava na deželni stopnji.s 

Preden so na podlagi raznih zakonov vzpostavili 
novo upravno ureditev, so odpravili prejšnji 
upravni organ na deželni stopnji - Ilirski gubernij 
v Ljubljani. Priprave za reorganizacijo uprave so 
trajale vse od meseca junija 1849,9 ko je cesar 
Franc Jožef odobril osnove za reorganizacijo 
uprave. Tako sta cesarski sklep št. 295 z dne 26. 
junija 184910 in ukaz ministrstva za notranje 
zadeve št. 375 z dne 23. avgusta 1849" dala 
temelje za novo politično ureditev avstrijskih 
dežel. Organizacijo nove uprave so izvedli ob 
pomoči Politične organizacijske komisije za 
Kranjsko, ki je pripravila vse potrebno za 
vzpostavitev nove upravne ureditve. Izvedla je 
novo upravno ureditev dežele na podlagi zakona 
z dne 23. decembra 1849,12 s tem da je kot 
najvišja državna upravna oblast v deželi začelo v 
Ljubljani L januarja 1850 delovati Namestništvo 
v Ljubljani, ki je predstavljalo strogo birokratski 
državni upravni organ v deželi. Podrejeno je bilo 
ministrstvu na Dunaju. Na čelu Namestništva je 
bil namestnik, odgovoren za njegovo celotno 
poslovanje. Pripadalo mu je tudi predstavljanje 
in izvajanje oblasti, nadzoroval je poslovanje 
politične uprave na svojem upravnem teritoriju 
in izdajal ukaze ter odločbe za vso deželo, delno 
samostojno, delno pa po pooblastilu ministrstva 
za notranje zadeve in preostalih resornih 
ministrstev na Dunaju. Za opravljanje vseh 
upravnih in političnih nalog je imel upravni apa- 
rat. V odsotnosti ga je nadomeščal prvi namest- 
niški svetnik. Namestnik je predlagal Ministrstvu 
za notranje zadeve imenovanje namestniških 
svetnikov, konceptnih uradnikov in sekretarjev, 
samostojen pa je bil pri imenovanju sekretarjev 
okrajnih glavarstev in drugega uredništva poli- 
tičnih oblastev ter za imenovanje uradništva ra- 
zličnih zavodov, kol npr. kaznilnice, poboljše- 
valnice, prisilne delavnice, gluhonemnice, zavo- 
da za slepe, bolnišnice, porodnišnice, najdeniš- 
nice, hiralnice, zastavljalnice, posojilnice in 
drugih. Na Kranjskem je Namestništvo obstajalo 
do 29. maja 1854,13 tedaj pa je bilo na podlagi 

Gesetze und Verordnungen., Wien IS95. 
Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS. Ljubljana 
1960; (V tisku je novi vodnik, ki bo izšel v mesecu oktobru 
1999); Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965; 60 let 
Mestnega arhiva Ljubljanskega, Ljubljana 1959; Vodnik Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992, Gesamtinventar 
des Sleiermärkischen Landesarchives, Graz. 1959, ild. 
Prispevek obravnava le upravo na območju Kranjske. 

9 26. junija 1849, 
10 RGB 1X49, str. 45. 
11 KGB 1X49 str. 6X8-670. 
12 LGB 1X49/26. 
13 RGB 1X54. str. 112. 
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predsedstvene spomenice št. 6237/1854 razpu- 
ščeno in ga je zamenjala Deželna vlada v Lju- 
bljani. Poudariti je treba, da v samem uradnem 
poslovanju ni bilo sprememb. Deželna vlada v 
Ljubljani je obstajala do 15. novembra I860.14 Z 
odredbo ministrstva za notranje zadeve št. 155 z 
dne 17. junija I860 je bila Deželna vlada uki- 
njena, njene posle pa je prevzelo Namestni.štvo v 
Trstu, v Ljubljani pa je bilo kot njegova izpo- 
stava ustanovljeno Deželno glavarstvo. Takrat so 
namreč ukinili posle deželne vlade in jih prenesli 
na Namestni.štvo v Trstu. To je predstavljalo 
poskus vnovične uvedbe meddeželnih organov 
po starem tipu gubernijev iz konca 18. stoletja. 
Ta poskus se očitno ni obnesel, ker je bila leta 
1861 obnovljena Deželna vlada v Ljubljani. Po 
sporazumu med Namestništvom v Trstu in 
zastopniki Kranjske so 20. aprila 1861 v 
Ljubljani znova vzpostavili deželno vlado in laje 
začela redno poslovati 25. aprila istega leta. Po 
uvedbi Deželne vlade v Ljubljani je bilo uki- 
njeno deželno glavarstvo,IS deželna vlada pa je 
delovala vse do propada avstro-ogrske monar- 
hije. 

Pri deželni vladi oziroma prej pri namest- 
ništvu je delovala Direkcija pomožnih uradov 
deželne vlade v Ljubljani. Konkretnih podatkov 
O začetkih delovanja tega urada ni, vendar 
upravni organ ni mogel delovati brez tega 
urada."' Ta posebni oddelek pomožnih ali stro- 
kovnih uradov je skrbel za delo v vložišču, eks- 
pozituri in registraluri. Strokovni ali pomožni 
uradniki so po navodilih predstojnika - direktorja 
urada vpisovali prejete spise v delovodnike, 
prepisovali koncepte v čislopise in jih pošiljali 
naslovljencem. V registraluri so spise odlagali, 
jih varovali in izdelali abecedna kazala za 
njihovo uporabo. 

Na deželni stopnji državne uprave je delovala 
pisarna, ki se je imenovala Deželno predsedstvo 
za Kranjsko in je bila hkrati tudi pisarna vsa- 
kokratnega deželnega predsednika najvišjega 
državnega urada na Kranjskem. Delovala je 
nepretrgano od leta 1791 do leta 1918 in v 
omenjenem obdobju ni doživela nobene upravne 
spremembe. Pisarna je reševala vse zadeve, ki so 
bile pridržane v rešitev vsakokratnemu dežel- 
nemu predsedniku in so bile povezane s poli- 
tičnimi gibanji, delovanjem političnih strank, 
različnimi manifestacijami, zborovanji, politični- 
mi in kulturnimi prireditvami, časopisno in 
založniško dejavnostjo, cenzuro, personalnimi 
zadevami, volitvami v državni in deželni zbor. 

Hkrati z organizacijo nove uprave na deželni 
stopnji je novo ureditev na okrajni stopnji 23. 
decembra  1849 izvedla že omenjena politična 

organizacijska komisija.17 Z odredbo z dne 3. 
oktobra 1849, št. 7343 pa je bilo dokončno do- 
ločeno, da se uvedejo nova politična oblaslva, in 
sicer poleg namestnišlva še okraji, okrajne 
sodnije in okrajni davčni uradi. 

Okrajna oblaslva, ki so jih vodili okrajni 
glavarji, so sestavljala najnižjo stopnjo državne 
politične (splošne) uprave. Pomembni spremem- 
bi na področju lokalne uprave sta bili dve: ločili 
so upravo od sodstva tudi na najnižji stopnji, 
opustili so pojem delegiranih okrajnih gospos- 
tev lx s tem da so izvedli organizacijo čisto dr- 
žavnega aparata na okrajni stopnji. Taka upravna 
ureditev, ki je ločevala upravna in sodna oblaslva 
na okrajni stopnji, paje trajala le kratko obdobje, 
kajti politična organizacijska komisija in komi- 
sija za uvedbo okrajnih sodišč sta svoje delo 
nadaljevali. Upravna ureditev okrajev namreč ni 
ustrezala takratnim političnim in gospodarskim 
razmeram, zalo sta skušali najti razmeram pri- 
mernejšo lokalno upravno obliko. Rezultat nju- 
nega nadaljnjega dela sta bila zakon z dne 31. 
decembra 1851 in ministrska uredba z dne 19. 
januarja 1853,ly ki sta državno upravo na lokalni 
stopnji uredila tako, da so namesto okrajnih gla- 
varstev in okrajnih sodišč začeli delovati mešani 
okrajni uradi. Pri mešanih okrajnih uradih,20 ki 
SO začeli poslovati 30. oktobra 1853, sta bili obe 
veji oblasti znova združeni in za naslednjih 
petnajst let je bila odpravljena ločitev med upra- 
vo in sodstvom. Z združitvijo uprave in sodstva 
sla komisiji rešili problem upravne ureditve na 
okrajni stopnji in prenehali delovati. 

Personalne zadeve uradnikov mešanih okraj- 
nih uradov pa je na podlagi cesarskega patenta z 
dne 31. decembra 1851 začela urejali novo usta- 
novljena komisija za personalne zadeve mešanih 

17 

is 

19 

14   RGB I860, str. 271. 
15 P. Ribniku, sir. 32-36. 
16   Predvideva se. da je začela delovati lela  1X45 in prenehala 

delovali lela 1918. 

LOB 1X49/26 (cesarski sklep /. dne 26. junija 1X49 - ROB 
1849/295); (uka/. ministrstva za notranje zadeve /. dne 23. 
avgusla IX49-RGB 1X49/375). 
Jože Zontar, Nastanek in razvoj upravnih okrajev na Slo- 
venskem do lela 1X49, Zgodovinski časopis 34/1-2, 1980, str. 
119-155; sir. 119: 
"... v avstrijskih dednih deželah so pričeli izgrajevati v letih 
I747/4X državni aparat na stopnji dežel in okrožij. Za manjša 
upravna območja država še ni mogla ustanovili lastnih orga- 
nov. Tu seje morala nasloniti na zemljiška gospostva in mesta, 
ki jim je nalagala ¡zviševanje posameznih upravnih nalog..." 
S. Vilfan, pravna Zgodovina Slovencev. Ljubljana 1961, str. 
367-3X2. 
ROB IX53/IO. 
Zontar, Priročniki... str. 103: 
"Okrajni uradi, organizirani na podlagi ministrske uredbe / 
dne 19. januarja 1X53, so poslali ludi najnižja deželnokne/ja 
oblaslva na področju sodstva. Bili so pristojni /a kazensko 
sodstvo o prestopkih, kakor tudi /a različna uradna dejanja v 
drugih kazenskih zadevah 1er za civilno sodstvo. Nekatera 
okrajna sodišča so delovala tudi kot preiskovalna sodišča o 
hudodelstvih in prekrških. Zato se je raztezalo njihovo ob- 
močje v tem svojstvu preko območij več okrajnih uradov. V 
Primorju so bili vsi okrajni uradi ludi preiskovalna sodišča o 
hudodelstvih in prekrških..." 
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okrajev. Sestavljena je bila i/ svetnikov namcsl- 
ništva in članov Višjega deželnega sodišča. 
Mešani okrajni uradi in komisija so delovali vse 
do leta 1868,21 ko so bila obnovljena okrajna 
glavarstva in ko seje dokončno uveljavilo načelo 
ločitve uprave od sodstva.22 

Te nove upravne reforme pa so postopno od- 
pravile okrožja, saj SO okraji postali dovolj trdna 
in splošno uveljavljena državna izvršilna ob- 
last/3 Okrožja so bila odpravljena v obdobju 
prehoda k oktroirani ustavnosti (1859/60-1868). 

V tretji sklop sprememb na upravnem pod- 
ročju pa kot najnižji državni, a hkrati tudi kol 
najnižji avtonomni upravni organi, sodijo občine. 

Podlago za nastanek občin je dal provizorični 
zakon24 z dne 17. marca 1849.25 Ta je postavil 

21 

22 

24 

ROB 1868/59. 
Zontar, Priročniki..., sir. 102: 
"Deloma že leta 1867 (na Kranjskem), dokončno pa na podlagi 
zakonov /. dne 19. maja in II. junija IX6X, ki so obnovili 
okrajna glavarstva kol edine de/elnokne/je organe lokalne 
splošne uprave, so dokončno uveljavili načelo delitve uprave 
od sodstva ludi na najnižji stopnji. Območja upravnih okrajev 
SO bila spel večinoma večja od območij sodnih okrajev. Konč- 
no so okrajnim glavarstvom leta 1868 ponovno dodelili lisle 
posle, ki so bili na prvi stopnji pridržani ukinjenim okrožnim 
oblastveni. Zlasti .so prenesli na okrajna glavarstva zadeve 
direktnih davkov in gradbene zadeve. 
Kol pomožne strokovne moči so pri okrajnih oblastvih na- 
stavili okrajne zdravnike, okrajne živino/dravnike. okrajne 
inženirje in gozdarske tehnike." 
Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1996, 
str. 447. 
Zontar, Priročniki.... sir. 94: 
"Deželnim upravnim Oblastvom so bila podrejena okrožna 
oblastva. leta 1849 so ustanovili okrožne vlade na čelu z. 
okrožnim predsednikom, in sicer na Štajerskem tri: Bruck na 
Muri (v obsegu starih okrožij Bruck in Judenburg), Gradec 
(slaro graško okrožje in severni del slarega mariborskega 
okrožja) 1er Maribor (južni del starega mariborskega okrožja 
1er slaro celjsko okrožje), v Primorju dva: Pazin (v obsegu sla- 
rega istrskega okrožja) in Gorica (staro goriško okrožje). V 
manjših deželah (Koroška, Kranjska) niso ustanovili okrožnih 
vlad. Trsi s svojim območjem je imel položaj državnega nepo- 
srednega mesta. 
Na podlagi patenta z. dne 31. decembra 1X51 so bila okrožna 
oblastva, upravno-administratlvna oblastva na višji stopnji za 
"pravna področja, ki so jim bila dodeljena ter oblastva na 
srednji stopnji med nameslništvi in podrejenimi nižjimi oblast- 
Vi. Imela so deloma nadzorno, deloma izvršilno administra- 
tivno področje delovanja. 
Na podlagi uredbe 30. aprila 1X54 so okrožnim oblastvom 
odvzeli pristojnost, da samostojno odločajo, in jo prenesli na 
naineslništva. Okrožna oblastva so omejili na nadziranje nižjih 
oblastev. Vzrok za la ukrep je bilo očitno prizadevanje dr- 
žavnega vodstva, da bi se centralizem uveljavil tudi v okviru 
dežel. To je bil prvi korak k popolni odpravi okrožne ureditve, 
do katere je prišlo v letih 1859 do 1865 (na .Štajerskem na pod- 
lagi ministrske uredbe z dne 19. decembra 1X59. v Primorju na 
podlagi ministrske uredbe z dne 17. junija I860). 
•>• Polec, sir. 695: 
"Ob nenadnem prehodu od prejšnjih, stoletja obstoječih uredb 
k docela novi ureditvi manjka namreč vladi skušnja, ki bi edi- 
na omogočila zadostiti v enaki meri vsem potrebam, vsem 

načelo, da se krajevna občina oblikuje praviloma 
iz samostojne katastrske ali davčne občine. Tako 
je dobila občina sklenjeno, natančno določeno 
ozemlje. Več katastrskih občin sc je lahko zdru- 
žilo v eno, kar je veljalo zlasti za manjše. Pro- 
vizorično stanje glede občin je nastopilo leta 
18512'' in je trajalo desetletje. Zamenjal ga je 
zakon z dne 5. marca 1862,2'ki je določal orga- 
nizacijo in delovanje občin. Na podlagi tega 
zakona pa so izšli deželni občinski redi, ki so 
podrobno določali teritorialno tvorbo občin, ob- 
činsko zastopstvo, njihove pristojnosti in drugo. 
Za Kranjsko je izšel zakon 17. februarja 1866,28 

za Štajersko 18. maja 1864, za Koroško 15. 
marca 1864 in za Prekmurje leta 1866.2y Nad- 
zorstvo nad občinami v avtonomnih zadevah30 je 

Stopnjam izobrazbe in razvoja avstrijskih narodov. Le prak- 
tično provizorična izvedba more dati tako izkušnjo in seznanili 
s temi potrebami. Predloženi osnutek ima dovolj razvojne 
možnosti, da se postavljen v življenje narodov, sam iz. sebe 
razvija in napreduje, da izloči tO, kar se ni obneslo, in sprejema 
ono, kar se pokaže kot zaželjeno in potrebno." 
RG» 1848/170. 
J. Zontar, Priročniki... sir. 103: 
"Sodelovanje prebivalstva v smislu ustave z dne 4. marca 1X49 
naj bi potekalo preko avtonomnih krajevnih občin. Toda do 
šestdesetih let so ostale krajevne občine v svojem avtonomnem 
delokrogu instančno podrejene državnemu vodstvu. Začasni 
občinski zakon z dne 17. marca 1X49 je prinesel celo uni- 
formirano urejeno občinsko upravo. Vse občine so imele enake 
pravice; ni bilo nobene razlike meti mestom in podeželjem. 
Občinski zakon iz leta 1X59 je nalo dopuščal diferenciacijo 
občinske uprave v nekoliko širšem obsegu in šele državni ob- 
činski zakon iz. lela 1X62 je vseboval dejansko le okvirna 
določila, ki so jih nato deželni občinski redi dopolnili. Ob- 
činski odbor je imel kol najvišji organ krajevne občine oblast 
sklepanja in nadzora Volil je občinsko predslojništvo, ki je 
imelo izvršilno oblast. Svobodna uprava občinskega premo- 
ženja je tvorila najvažnejšo, ne pa celino sestavino avtonom- 
nega območja delovanja občin." 
Obširneje o leni problemu piše Janko Polec v članku "Uvedba 
občin na Kranjskem lela 1848/1850", v Zgodovinskem časo- 
pisu - Kosov zbornik, I. VI-VII, Ljubljana 1952-1953, sir. 686- 
732. 

25 

26 
27 

31. marce 1X51. 

ROB IX62/IX. 
28   LG» IX66/II. 

O poznejših načrtih reorganizacije občin na Kranjskem v lelih 
1868-1888 pa obširno piše Jože Zontar v članku Načrt pre- 
ureditve občin na Kranjskem v letih IX6X do ixxx, ki je izšel v 
Grafenauerjevem zborniku leta 1996. 

30 Janko Polec. Uvedba občin na Kranjskem leta 1X49/50, v: 
Zgodovinski časopis - Kosov zbornik, letnik VI/VII. 1952- 
1953, str. 6X9: 
"Prehajajoč na načela občinske ureditve, kaže Stadion na to, da 
namerava v vseh deželah, ki so že katastrsko izmerjene, posta- 
vili katastrsko ali davčno občino za krajevno občino. 
7. Iz osnutka je pa ludi razvidno, da namerava Stadion poleg 
krajevnih ustanoviti že lakral ludi občine višjih upravnih enol - 
okrajne in okrožne, ki so po osnutku potem ludi uzakonjene, 
pa niso nikdar oživele - »AN Na nižjih stopnjah deželne 
uprave se je pojavljal problem delitve na avtonomna - samo- 
upravna in državna upravna področja. Pojavljale so se sicer 
tudi ideje o neki vzporednosti avtonomnih - samoupravnih in 
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opravljal deželni odbor, v državnih upravnih 
zadevah pa državna uprava. 

Po novem provi/oričnem zakonu so bile 
izvedene občinske volitve in oblikovane občine. 
Po določilih zakona je lahko upravno občino 
sestavljala ena ali več katastrskih občin. 

Občinski odbor je imel kot najvišji organ 
krajevne občine oblast sklepanja in nadzora. 
Volil je občinsko predstavništvo, sestavljeno i/, 
občinskega glavarja in svetovalcev, ki je imelo 
izvršilno oblast. V državnem občinskem zakonu 
se je samostojno področje dela nanašalo v sploš- 
nem na vse, kar je zadevalo interes občine. 
Drugo preneseno delovno področje so morale 
izvajati občine pod vodstvom upravnih oblastev. 
Občine so dobile pravico samouprave glede 
upravljanja občinskega premoženja, prepuščeni 
so jim bili skrb za občinske ceste, živilski in 
zdravstveni nadzor, skrb za sejme in trge, zdrav- 
stvene zadeve občine, skrb za uboge in osnovno 
šolstvo, delno so opravljale tudi krajevno nad- 
zorstvo in redarstvo (policija). Hkrati pa so nanje 
prenesli tudi nekatere državne izvršilne funkcije. 
Svobodna uprava občinskega premoženja je bila 
najpomembnejša, ne pa edina sestavina avto- 
nomnega delovanja občin. Občine so prevzele 
premoženje mest, trgov in krajev iz obdobja pred 
marčno revolucijo. 

Že provizorični zakon o občinah je leta 1849 
predvidel, da pomembnejša mesta lahko dobe 
svoje statute. Razen Celovca in Gorice je leta 
1850 dobila tak statut tudi Ljubljana.11 Kraji s 
posebnim statutom so se označevali kot statu- 
tarne občine (statutarna mesta). Značilnost statu- 
tarnih občin je bila v tem, da so bile s prejemom 
njihovega lastnega statuta izvzete iz splošne 
deželne zakonodaje o občinah, in v tem, da v 
prenesenem področju dela niso bile podrejene 
okrajnim glavarstvom, marveč deželnim vladam. 
Razen pomembnih mest so tako možnost leta 
L86232 z okvirnim zakonom dobila tudi zdravi- 
lišča, 1867. pa je bila dana deželni zakonodaji 

državnih organov, vendar lake /umisli niso hile nikdar do- 
sledno ¡zvedene, laku da so na nekaterih Stopnjah (okraji) 
prevladovali državni organi, na najnižjih stopnjah (občino) pa 
je prišlo tlo naslonitve na avtonomne - samoupravne Organe, ki 
pa so slali pod čvrsto državno kontrolo. 
Prav v provi/oričncin zakonu o občinah ( 1X49) govor o "okraj- 
nih občinah", v zakonu o načelih /a ureditev občin i/. 1862 pa 
je bila uvedena fakultativna možnost za uvedbo okrajnih za- 
stopov, sestavljenih po podobnih načelih kot deželni /bori. 
Taki okrajni zastopi naj bi podobno kol prej omenjena ne- 
uveljavljena okrožna zastopstva - tvorili vmesno stopnjo med 
deželnim /borom in občinami in naj bi bili sestavljeni po po- 
dobnih načelih kot deželni /bori. Ti neobvezni okrajni /astopi 
so bili pri nas uvedeni samo na Štajerskem. Tam so bili torej 
okraji obenem državni in obenem samoupravni okoliši s tem. 
da seveda okrajni /astopi niso imeli nikakega posega v delo- 
vanje okrajnih glavarstev." 

31 LGB IXX7/22 - Zakon, s katerim se izdaja občinski red in 
občinski volilni red /a deželno stolno mesto Ljubljano. 

prosta izbira krajev, ki naj dobe svoje lastne 
statute. 

Statutarna mesta so bila Ljubljana, Gorica, 
Celovec, Maribor, Celje in Ptuj, Trst pa je bil po 
svojem statutu v posebnem položaju. 

Poleg omenjenih državnih organov so delo- 
vala tudi druga oblastva, kol n.pr. direkcije, ko- 
misije, sveti. Navadno so bili ti organi usta- 
novljeni za opravljanje zahtevnejših strokovnih 
nalog, ki jim sami upravni organi niso bili kos, 
delovali so pri državnih in avtonomnih deželnih 
ter lokalnih oblastvih. Taka državna organa sla 
bili policijska in gradbena direkcija, ob reor- 
ganizaciji uprave po letu I860 pa so njune 
pristojnosti prešle na nižjo stopnjo uprave, na 
okraje. V obravnavanem obdobju so delovale še 
druge direkcije, kot n.pr. finančna, rudarsko- 
gozdna, poštna in direkcija za obratovanje dr- 
žavnih železnic. 

Policijske in gradbene direkcije so bile usta- 
novljene že v obdobju Jožefa IL, ko so na novo 
organizirali posebna oblastva pri centralnih in 
deželnih oblastvih. 

Policijske direkcije so po letu 1782 ustanovili 
v mestih s sedeži deželnih oblastev in so bile 
organizirane po vzoru Policijske direkcije na 
Dunaju. Pred letom 1793 je obstajala Policijska 
direkcija za Kranjsko, Koroško in Štajersko v 
Gradcu.33 Policijske zadeve za Kranjsko pa je 
urejalo Deželno predsedstvo za Kranjsko. Uved- 
ba Policijske direkcije v Ljubljani je bila že leta 
1791 zaupana ljubljanskemu magistratu, usta- 
novljena pa je bila 1793.34 Podrejena je bila 
deželnemu predsedniku,3S ta pa je pošiljal poro- 
čila o policijskih in varnostnih zadevah policij- 
skemu ministrstvu na Dunaju, ki je bilo usta- 
novljeno že leta 1793 zaradi "prodiranja revolu- 
cionarnega duha." Policijska direkcija je bila pri- 
stojna za javni red, za nadzor nad tujci in de- 
likventi, za zdravstveni in živilski nadzor ter za 
preprečevanje požarov. Opravljala je tudi sodne 
pristojnosti s področja kazenskih preiskav ter 
manjše civilnopravne zadeve. Po kazenskem za- 
koniku iz leta 1806 sta si pristojnosti za težke 
prestopke delila Policijska direkcija v Ljubljani 
in ljubljanski magistrat. Policijska direkcija je 
bila ukinjena leta 1866, krajevne policijske 
zadeve so bile prenesene na občine, policijski 
organi na Koroškem, Kranjskem in v Primorju so 
sodili v pristojnost Policijske direkcije v Trstu, v 
Ljubljani pa je obstajal Policijski oddelek pri 
Predsedstvu deželne vlade. Policijsko direkcijo v 
Gradcu so leta 1876 spet obnovili.3" 

Gradbene direkcije, ki so se sprva imenovale 
gradbene in cestne direkcije ali višje direkcije, so 

32 LGB 1X62/13. člen 22 in 23. 

33   Gubernialverordnung in Stevermark, 31. 5.  17X6 (policijski 
red). 

3<*   Verordnung des Innerösterreichischen Apellations und Crim- 
minal Obergerichts 2X. 6. 1793. 

35   Holdeerety. 2. 1793. 
Povzeto po neobjavljenem besedilu Majde Reko. 
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začele delovati leta 1783. Ljubljanska se je po 
letu 1791 imenovala Gradbena, cestna in naviga- 
cijska direkcija, njeno delovno področje so bile 
gradbeno-policijske zadeve. 

Gradbeni direkciji v Ljubljani in Gradcu" sta 
bili odpravljeni hkrati z deželnima vladama, po- 
sle pa je prevzelo Namestništvo v Trstu. Ko je 
bila v Ljubljani vnovič vzpostavljena deželna 
vlada, jc deželni predsednik 16. 12. 1861• na 
podlagi ministrske odredbe z dne 5. U. 186139 

določil, da bo v Ljubljani pri deželni vladi delo- 
val stavbni oddelek z znanstvenotehničnim in 
tehničnogospodarskim pododdelkom. Oddelek jc 
začel delovati 1.1. 1862 in s tem jc prenehala 
delovati Gradbena direkcija za Kranjsko.40 Sicer 
so se gradbene direkcije ukvarjale tako z nizkimi 
gradnjami kot tudi z visokimi, skrbele so za 
ceste, mostove, vodne regulacije in graditev ali 
prenovo stavb. 

Finančna direkcija v Ljubljani,41 pristojna za 
deželo Kranjsko, jc začela delovati na podlagi 
odloka finančnega ministrstva z dne 19. 5. 
1864.42 Finančna direkcija jc skrbela za indi- 
rektne davke in državni monopol ter opravljala 
inšpekcijo. V delovno področje direkcije je so- 
dilo tudi finančno razsodišče. 

Leta 1850 SO ustanovili rudarsko in gozdno 
direkcijo za Štajersko, Koroško in Hrvaško s 
sedežem v Gradcu. Podrejeni so ji bili rudarski, 
"pravniški in gozdarski uradi, nadrejeno pa ji je 
bilo ministrstvo za poljedelstvo in rudarstvo.4^ 

V istem letu so bile ustanovljene tudi poštne 
direkcije, ki so bile podrejene ministrstvu za 
trgovino. Poštna direkcija v Gradcu je obsegala 
Štajersko in Koroško, v Trstu pa Kranjsko in 
Primorje.44 

Na Dunaju so leta 1882 ustanovili direkcijo 
za obratovanje državnih železnic,45 ki ji jc bil 
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39 

Odrcdha ministrstva /a notranje zadeve 17.6. I860; Si. 155. 
LG» 1861/13. 

40 

41 

LG» 1861/13. 
Z letom I KM) so prešle naloge deželnih gradbenih direkcij na 
deželna upravna oblastva (lo so ¡/.vedli 1862). 
Za upravo direktnih davkov so bile lela 1850 v deželah usla- 
novljene  davčne  direkcije.   Hile   so  neposredno  podrejene 
finančnemu ministrstvu. V kronovinah /. deželnimi finančnimi 
direkcijami so davčne direkcije z njimi /družili. Deželnim 
davčnim oblastvom so bili podrejeni davčni uradi (1849. jih je 
hilo na Štajerskem 65, 1856. na Koroškem 28, na Kranjskem 
pa 30). Leta 1854 so se preimenovale v deželne finančne di- 
rekcije, Za Kranjsko je bila pristojna Šlajersko-ilirska deželna 
finančna direkcija. V letu 1864 so oblastva /a upravo direktnih 
in indirektnih davkov /družili in na novo organizirali. 
KG» 1864/64; delovati jc začela 31.5.1 «64. 
Zonlar, Priročniki..., sir. 97-98; 
Peter Ribnikar. Rudarsko glavarstvo IK58-I945 in pomen nje- 
govega arhivskega gradiva za zgodovino, v: Arhivi IV/1-2, 

Ljubljana 1981, str. 53-59. 
Zonlar, Priročniki... sir 98. 
Kol obralno vodstvo na delu Južne železnice je že od lela 18 11 
»ostajala direkcija za obratovanje v Gradcu, 1856. sojo /dru- 
žili z. direkcijo za obratovanje na Dunaju, ki pa je po prodaj. 
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podrejen tudi višji urad za obratovanje državnih 
železnic v Beljaku. Delovno področje direkcije jc 
leta 1884 prešlo na generalno direkcijo avstrij- 
skih državnih železnic. Po ustanovitvi ministr- 
stva za železnice leta 1896 jc generalna direkcija 
prenehala delovali. Direkcije za obratovanje že- 
leznic so preimenovali v direkcije državnih že- 
leznic.46 

Po letu 1861 se jc začela zakonsko inten- 
zivneje urejati tudi avtonomna uprava v deželah. 

Organa deželne avtonomije sta bila deželni 
zbor in deželni odbor. Na čelu deželnega odbora 
jc bil organ, ki ga je imenoval cesar in se jc v 
obravnavanih kronovinah imenoval deželni gla- 
var. Deželni odbor jc moral skrbeti za običajne 
upravne zadeve deželnega premoženja, deželnih 
skladov in deželnih ustanov. Obseg avtonomne 
deželne uprave jc bil tedaj sorazmerno majhen, 
zlasti ker so morali večino deželnih zakonov 
izvajati državni organi. 

Deželne avtonomne organe in njihovo uprav- 
no organizacijo lahko grobo delimo v dve ob- 
dobji. 

Prvo jc bilo med letoma 1848 in 1861, ko naj 
bi ostanki fevdalnih deželnih zborov prerasli v 
nekako stanovsko zastopstvo, vendar se novi 
deželni zbori niso organizirali. Dežele niso do- 
bile predstavništva, kakršno je bilo v državnem 
merilu vsaj kratek čas konstituanta. Tako so v 
resnici vso oblast v deželi izvajali državni na- 
mestniki (Statthalter) s svojim aparatom, dežel- 
nimi vladami (Landesregierung). 

Drugo obdobje urejanja avtonomne uprave se 
začenja šele v letih 1860-61. Cesarska diploma z 
dne 21. oktobra 1860 jc pomenila vrnitev k 
ustavni ureditvi, prinesla je pomembno novost /. 
uvedbo sodelovanja deželnih zborov pri zako- 
nodaji, čeprav se v samih besedilih deželnih 
ustav to načelo ni jasneje izrazilo. S februarskim 
patentom z dne 26. februarja 1861 pa jc habs- 
burška monarhija dobila tisto upravno strukturo, 
ki se jc z majhnimi popravki in dopolnitvami 
ohranila tja do konca obstoja monarhije. Z 
omenjenim patentom so bili odpravljeni deželni 
stanovi, ki so že dolga leta životarili, njihovo 
premoženje in področje dela jc prevzel deželni 
zbor oziroma njegov izvršilni organ - deželni 
odbor. Kot priloga cesarskemu patentu z dne 26. 
februarja 1861 so izšli deželni redi. Med deželne 
zadeve so uvrstili vprašanja s področja kmetij- 
stva, javne stavbe, zgrajene iz deželnih sredstev, 
dobrodelne ustanove, vzdrževane iz deželnih 
sredstev, podrobnejše urejanje občinskih, cerkve- 
nih in šolskih ter vojaških zadev. 

Deželni zbori in odbori z deželnimi glavarji 

državnih železniških prog v lelu 1859 prenehala delovali. 
4"  Zonlar. priročniki..., sir. 98; Ivan Mohorič. Zgodovina železnic 

na Slovenskem, Ljubljana 1968; 
Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, str. 404-408; 
Slovenci v desetletju 1918-1928, Ljubljana 1928, sir. 597-613; 
Enciklopedija, Železnice, sir. 356-357. 
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na čelu so sestavljali poseben sektor zakonodaje 
in uprave v deželi. Imeli so samoupravni značaj, 
čeprav bolj v skromni meri. Organizacijo in delo 
Deželnega zbora in odbora za Kranjsko47 sta 
določala Deželni red za vojvodino Kranjsko48 in 
Deželnozborski volilni red za vojvodino 
Kranjsko.49 Natančneje pa sta urejala poslovanje 
zbora in odbora Opravilni red deželnega zbora 
vojvodstva Kranjskega50 ter Opravilni red dežel- 
nega odbora.Sl 

Državni temeljni zakon z dne 21. decembra 
1867 ni prinesel sprememb pri organizaciji de- 
želnih zastopstev, le pristojnosti so bile nekoliko 
spremenjene. Na podlagi zakona z dne 25. maja 
1868 SO postali nosilci deželne avtonomije tudi 
deželni šolski sveti, cerkvena oblaslva pa so 
izgubila dotedanjo vlogo.52 

Poleg tega so obstajala še posebna avtonomna 
oblaslva, ki so začela delovati šele po letu 1867 - 
večina v sedemdesetih letih 19. stoletja, kot n. pr. 
šolski sveti, krajevni cestni odbori in zdravstveni 
sveti. 

Leta 1869 je bil sprejet tretji šolski zakon, ki 
je pomenil pravo revolucijo v razvoju šolstva v 
avstrijskih deželah. Cerkev je izgubila dotedanjo 
vlogo pri vodenju in nadzorovanju šol. Za vod- 
stvo in nadzor nad vzgojo so bili ustanovljeni 
šolski sveti. Nekateri njihovi člani so bili ime- 
novani, nekateri pa voljeni. Svojo funkcijo so 
opravljali brezplačno. V letih 1848-1868, pred 
ustanovitvijo šolskih svetov je tovrstno delo 
opravljalo Deželno šolsko oblastvo v Ljubljani. 
Namesto Študijske dvorne komisije je začelo na 
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O Deželnem /boru za Kranjsko, deželnih financah in premo- 
ženju 1er Nameni pisarniškem poslovanju urada deželnega od- 
bora je bilo ž.c mnogo napisanega tako v Kroniki kol ludi V 
Arhivih, zato bo v leni prispevku ne bo govora o samem de- 
želnem odboru, njegovem delovanju, uradih in uradnikih. 
Jelka Melik, Kranjske deželne finance. Kronika 21/1973, sir. 
160-165; Deželno glavarstvo in deželni odborniki na Kranj- 
skem 1X6I-19I8, Zgodovinski časopis 28/1974, sir. 85-93; 
Skladi kranjskega deželnega premoženja. Kronika 24/1976, 
Mr. 165-171. 
S. S., Deželni /bor in odbor za Kranjsko, Arhivi X1/I-2, Lju- 
bljana 1988, sir. 67-7(1; Gradivo Kranjskega deželnega odbora 
in Icio  1918, Arhivi X11I/1-2, Ljubljana  1990, sir. 95-100; 
Deželni /bor in odbor /a Kranjsko, Arhivi XVI/1-2, Ljubljana 
1993. sir. 124-127. 
Deželni red za vojvodino Kranjsko: 
RGB. 1X61/2(1(26. februar 1861); 
RGB, 1X73/40 in 41 (2. april 1873); 
LGB, 1908/4 (26. avgust 1908). 
Deželnozborski volilni red za vojvodino Kranjsko: 
LGB, 189X/40 (5. november IX9X); 
LGB, 1908/15 (26.avgust 1908). 
Opravilni red deželnega /bora vojvodine Kranjske je bil i/dan 
na podlagi deželno/borskih sklepov, in sieer 28. in 29. janu- 
arja 1863, nato 3. oktobra 1868 in zadnji 26. avgusta 1908. 
Oba Opravilna reda deželnega odbora sla bila izdana ludi na 
podlagi deželno/borskih sklepov, in sicer prvi 11. in 13. febru- 
arja 1863 (Obravnave 2, 13 in 14 seja) in drugi 11. decembra 
1909 (Obravnave 47). 
Teksl je povzel DO knjigi J. Zonlar. Priročniki..., str. 95-96. 

Dunaju za področje šolstva 23. 3. 1848 delovali 
Ministrstvo za uk in bogočaslje, ki je ob pomoči 
komisije za šolsko reformo izpeljalo le-lo. Ko- 
misija za šolsko reformo je začela delo 5. 4. 1948 
in ga končala sredi maja 1848. Cesarski ukaz o 
ustanavljanju in sestavi deželnih šolskih oblastev 
je bil sprejet 24. 10. 1849" in 27. 6. 1850.54 Na 
Kranjskem je 1. 11. 185055 začelo delovali šol- 
sko oblastvo, za znanstveno in pedagoško 
vodstvo osnovnih šol, realk in gimnazij pa so bili 
imenovani šolski nadzorniki. Šolski nadzorniki 
so imeli samo posvetovalno pravico. Njihova 
funkcija je bila zgolj strokovna. Vsi člani dežel- 
ne šolske oblasti so bili med seboj enakopravni 
in neposredno podrejeni deželnemu predstojniku. 

Že leta 1853 so naloge šolskih oblastev, z 
namenom, da bi koncentrirali deželno upravo, 
prešle na splošna upravna oblaslva. Leta 18545'' 
so bila deželna šolska oblaslva kot samostojne 
sekcije deželnih oblasti odpravljena in deželni 
šolski nadzorniki so bili odslej strokovni sveto- 
valci deželne vlade. Tako je bilo vse pripravljeno 
za konkordat, ki je bil podpisan 18. 8. 1855. Na 
podlagi le-tega so nadzor nad vzgojo v osnovnih 
šolah in učiteljiščih prevzela cerkvena oblaslva 
in la nadzor opravljala do sprejetja zakona o 
temeljnih določbah glede razmerja šole do 
Cerkve z dne 25. 5. 1868.57 Na podlagi tega 
zakona so poslali nosilci nekakšne deželne avto- 
nomije ludi deželni šolski sveti, organi za višji 
nadzor nad vzgojo in ljudskimi šolami. Cerkvena 
oblaslva so s tem izgubila dotedanjo vlogo. Na 
podlagi deželnega zakona o šolskem nadzorstvu 
z. dne 25. 2. 1870 je bil ustanovljen Deželni šol- 
ski svet za Kranjsko58 kol najvišja šolska nad- 
zorna oblast v deželi. Podrejeni so mu bili 
okrajni šolski sveti, šole in vzgojni zavodi za 
učitelje ljudskih šol, javne in privatne šole na 
stopnji gimnazij, realnih gimnazij in realk ter vse 
tiste učne ustanove, ki so bile neposredno pod- 
rejene Ministrstvu za uk in bogočaslje. 

Člani šolskega svela so bili delno imenovani 
in delno voljeni. Sedem članov šolskega svela je 
imenoval cesar na predlog ministra za uk in bo- 
gočaslje: enega iz vrst deželne vlade, dva dežel- 
na nadzornika, dva duhovnika (katoliški, evan- 
geličanski) in dva predstavnika učiteljskega sta- 
nu. Voljeni so bili le trije člani, in sicer je dva 
člana volil deželni odbor, enega pa občinski svet 
deželnega glavnega mesta. Funkcijo predsednika 
je opravljal vsakokratni deželni glavar ali njegov 
namestnik. 

Deželni šolski svet je nadzoroval delo okraj- 
nih in krajevnih šolskih svetov ter vodil učite- 

53 RGB 1849/432. 
54 LGB 1850/330. 
55 LGB 1X50/474. 
56 
57 

RGB 1X54/221. 
RGB 1868/48. 

• s  O Šiajerskcm šolskem svetu je pisala Ivanka Zajc-Cizelj v 
Arhivih XVII/1-2. 1994, sir. 6•-73. 
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ljišča; potrjeval je direktorje in učitelje na sred- 
njih šolah, ki so jih vzdrževale občine; dajal je 
strokovno mnenje o učnih načrtih, ličilih in 
učbenikih za srednje in strokovne šole; Mini- 
strstvu za uk in bogočastje je podajal letna po- 
ročila o stanju vsega šolstva; v primeru pritožb je 
odločal proti odločitvam okrajnih šolskih svetov. 

Zadeve deželnih šolskih svetov je po razpadu 
Avstro-Ogrske prevzel Višji šolski svet. 

Šolstvo so tudi na lokalni stopnji izločili iz, 
splošne uprave. Za vsak okraj so ustanovili 
okrajni šolski svet in za vsako šolsko občino 
krajevni šolski svet. 

Okrajno glavarstvo v svojem območju ni 
imelo protiuteži v neki avtonomni skupnosti. 
Okrajna zastopstva59 so postavili le na Štajer- 
skem (1868), vendar pa ta niso delovala v okviru 
"Pravnih, marveč sodnih okrajev, in niso imela 
kakšnega večjega pomena. Na Koroškem, Kranj- 
skem in v Istri pa so ustanovili le avtonomne 
okrajne cestne odbore.6" 

Kot smo omenili, so bili leta 1879 na pod- 
ročju zdravstva ustanovljeni zdravstveni sveti, 
Pred tem pa so bila za zdravstvene zadeve pri- 
stojna deželna upravna oblastva. Deželno 
sanitetno komisijo v Ljubljani so ustanovili leta 
185()'>i k()t strokovni posvetovalni organ Namcst- 
ništva v Ljubljani. Delovala je pri vsakokratnem 
deželnem upravnem organu vse do leta 1870, ko 
Je na podlagi zakona z dne 30. 4. 187062 in na 
Podlagi oznanila deželnega predsednika za 
Kranjsko 13. 9. 187063 začel delovati Zdrav- 
stveni svet za Kranjsko. 

Občine so za reševanje nalog s področja 
zdravništva okviru upravnih okrajev (na Štajer- 
skem in Kranjskem v okviru sodnih okrajev) 
oblikovale skupna zdravstvena okrajna zastop- 
stva.« 

Komisiji, ki sta pravzaprav s svojim delo- 
vanjem vplivali na izboljšanje kakovosti zem- 
ljišča s tem, da je ena skrbela za izsuševanje 
Ljubljanskega barja, druga pa za pogozdovanje 
Krasa, sta bili voljeni in sta se imenovali Glavni 
odbor za obdelovanje (kulturo) Barja ter Ko- 
misija za pogozdovanje Krasa. 

Prvo večje uspešno izsuševanje na območju 
Ljubljanskega barja je v letih 1762 do 1769 
izvedel Zorn, upravitelj tobačne tovarne. Poro- 
čilo o začetkih osuševanja Ljubljanskega barja je 
yzbudilo pozornost dunajske vlade in ta je leta 
1769 dala izdelati podrobno poročilo o stanju 
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Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, sir. 4. 
"Okrajne (sreske) samouprave niso bile nikdar ustanovljene. 
Pač pa predstavljajo neko okrajno samoupravo okrajni cestni 
odbori, okrajni kmetijski odbori in združene zdravstvene ob- 
čine." 

Žontar, Priročniki. .. sir. 102-103. 
RGB ISS0/403 in LGB 1X49/26. 
KGB 1X70/68. 
LGB 1X70/31. 
contar, Priročniki..., str. 103. 

Barja in o možnostih za njegovo izsušitev. Načrt 
o poglobitvi struge reke Ljubljanice in o izkopu 
posebnega kanala med Gradom in Golovcem je 
izdelal Gabriel Gruber. Prekop so začeli graditi 
1772., končali pa 1780. Učinek kanala pa ni bil 
tak, kot so pričakovali, ker je bil preozek in 
preplitek. 

Več kot trideset let je preteklo, preden so se 
osuševanja Barja znova lotili. Po kongresu 
vladarjev svete alianse v Ljubljani je dunajska 
vlada temu vprašanju znova posvetila pozornost. 
Delo so začeli 22. 9. 1825. Gubernij je L 7. 1826 
sestavil posebno osuševalno komisijo za vodstvo 
teh hidrotehniških del na Barju. Najpomembneje 
je bilo razširiti in poglobili strugo Ljubljanice in 
Gruberjevega prekopa ter izkopati jarke na Barju 
za odlok vode. Leta 1829 so bila glavna osu- 
ševalna dela končana. 

V naslednjih letih pa so se pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, premajhna skrb pa je bila tudi 
za trajno vzdrževanje obstoječih kanalov in 
jarkov. Znova so se pojavljale velike poplave. Po 
letu 1857 so se na temelju novega načrta mini- 
strskega svetnika Antona Beycrja začela nova 
osuševalna dela. Poglobili so strugi Ljubljanice 
in Gruberjevega kanala ter kanale na Barju. Ta 
dela so bila končana leta 1867. 

Po deželnem zakonu z dne 23. 8. 1877 je bila 
Lokalna komisija za osuševanje Barja odprav- 
ljena, z. zakonom z dne 13. 7. 1878 pa je bil 
ustanovljen Glavni odbor za obdelovanje (kul- 
turo) Barja kot avtonomni organ.65 

Na podlagi zakona z dne 9. 3. 188566 o 
pogozdovanju Krasa je deželni predsednik za 
Kranjsko 10. 2. 1886 izdal razglas o volitvah v 
Komisijo za pogozdovanje Krasa. Volilna okraja 
za komisijo sta bila Postojna in Logatec z občino 
Žiri. Voljeni so imeli petletno mandatno dobo. 

Na podlagi zgoraj omenjenega zakona in po 
ukazu ministrstva za poljedelstvo z dne 26. 4. 
1886 je bil 11. 5. 1886•7 objavljen "opravilni 
red" Komisije za pogozdovanje Krasa. Sestav- 
ljena je bila iz. predsednika, ki ga je imenoval 
minister za poljedelstvo izmed zastopnikov de- 
želne vlade, dveh zastopnikov okrajnih oblastev 
Postojne in Logatca, deželnega gozdnega nad- 
zornika, poslanca deželnega zbora in iz štirih 
zaupnih mož, ki so jih izvolile kraške občine. 
Svoj sedež je imela v Ljubljani. Vso komisijo 
(širša komisija) so sklicevali le, ko je bil ob- 
ravnavan ves pogozdovalni okoliš, sicer pa je 
predsednik poklical na sestanek le delegate z 
določenega področja (ožja komisija). Širša ko- 
misija se je navadno sestajala vsake tri mesece, 
ožja pa le po potrebi. Na sejah so pisali za- 

Potocnik K., Cultivicrung des Laibacher Morastes, Ljubljana 
ÍXXO; Mugo U„ Historial osuševalnih del na Ljubljanskem 
barju, Ljubljana 1957, Melik Anton, Kolonizacija Ljubljan- 
skega barja, Ljubljana 1927. 

66 LGB 1XX5/12. 
67 LGB 1XX6/10. 
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pisnike, sklepi komisije so morali biti sprejeti z 
glasovanjem. Zapisovanje tekočih spisov je bilo 
prepuščeno deželnemu gozdnemu nadzorniku in 
ta jih je tudi hranil. Pri političnem deželnem 
oblastvu so bili ti navadno prepisani v čistopis. 

Za posebna dela, kot SO risanje načrtov, je 
predsednik lahko proti plačilu najel strokov- 
njake. Gozdni kataster je vodil deželni gozdni 
nadzornik, ki je vodil tudi evidenco opravljenega 
dela. Komisija je morala vsako leto sestaviti 
proračun in ga predložiti deželnemu odboru in 
poljedelskemu ministrstvu, ta organa pa sta na 
njegovi podlagi dodelila določeno podporo ko- 
misiji. 

Deželni nadzornik je vodil gozdno-tehnično 
dokumentacijo in nadzoroval delovanje preosta- 
lih organov. Vsako leto je moral komisiji pred- 
ložiti proračune o stroških posameznih del, o 
potrebah po rastlinah, skrbeti je moral za dre- 
vesnice. Določeni zneski so bili komisiji naka- 
zani iz državnih in deželnih sredstev. Za račune o 
stroških in dohodkih pogozdovalnega zaklada so 
vodili dnevnik in glavno knjigo po predpisih, ki 
so veljali za javne blagajne. Vodstvo blagaj- 
niškega dnevnika in glavne knjige, pa tudi 
pregledovanje računov deželnega gozdnega nad- 
zornika je prevzela deželna blagajna oziroma 
deželno računovodstvo. 

Posebnost druge polovice 19. stoletja je zem- 
ljiška odveza, s katero so se ukvarjale deželne in 
okrajne komisije za zemljiško odvezo ter direk- 
cija zemljiškoodveznega sklada. Kot je bilo že v 
uvodu omenjeno, je bilo edino delo, ki ga je 
opravila konslituanta leta 1848, to, daje sprejela 
sklep o zemljiški odvezi. Odpravo podložniških 
razmerij je državni zbor dokončno sprejel s 
patentom 6. 9. 1848, s katerim sc je prenehalo 
razlikovanje med kmečko in gosposko zemljo 
(rustikalno in dominikalno). Natančnejša dolo- 
čila o izvedbi le odprave (zemljiški odvezi) je 
vseboval patent z dne 4. 3. 1849. Navodila za 
Kranjsko je izdalo Ministrstvo za notranje za- 
deve 12. 9. 1849, in sicer v soglasju z Mini- 
strstvom za pravosodje ter Ministrstvom za 
finance. Na podlagi teh navodil so ustanovili 
deželne komisije za zemljiško odvezo z name- 
nom, da razbremenijo zemljišča denarnih in na- 
turalnih dajatev, tlake in desetine. Deželna ko- 
misija za zemljiško odvezo na Kranjskem je 
začela poslovati 17. 11. 1849. 

Vodil jo je poseben komisar ministrstva (kbt 
predsednik). Pod vodstvom deželne komisije so 
delovale še posebej ustanovljene okrajne komi- 
sije. V letu 1850 so morali po ministrski uredbi z 
dne 12. 9. 1849 vse zemljiške gosposke in upra- 
vičenci priglasiti zemljiškoodveznim deželnim 
komisarjem vse svoje urbarijalne dohodke, ki so 
bili po primerni odškodnini odpravljeni. Komi- 
sije so bile sestavljene za vsako deželo in za vsak 
okraj posebej; polovico članov so volile gos- 
poske, polovico pa podložniki, tako da so bile 
pravice obeh strani ustrezno zastopane. 

Za likvidacijo odškodninskih zahtevkov je 
sprva delovala državna blagajna za zemljiško 
odvezo v Ljubljani, od 1851. dalje pa Direkcija 
zemljiškoodveznega sklada za Kranjsko.68 Ta je 
posle finančne likvidacije vodila vse do leta 
1861, ko jih je prevzel deželni odbor. Direkcija 
zemljiškoodveznega sklada za Kranjsko, ki je 
bila ustanovljena 26. 10. 1851, je začela redno 
poslovati že naslednji mesec, podrejena paje bila 
neposredno Ministrstvu za notranje zadeve. Kot 
samostojna višja deželna oblast je poslovala do 
1. 7. 1860, ko sojo priključili deželni vladi, s 1. 
9. 1861 pa deželnemu odboru. S tem je prenehala 
delovali kot samostojno oblastvo.69 

Paient o zemljiški odvezi je sicer načelno 
predvidel odpravo ali regulacijo pravic. Vendar 
je podrobnejša navodila prinesel šele patent "o 
regulaciji in odvezi drvarskih, pašnih in gozdno- 
proizvodnih pravic do pridobivanja nekih služ- 
nostnih in skupnih posestnih in hasnovalnih pra- 
vic" z dne 5. 7. 1853.70 Nekatere izrecno naštele 
pravice je bilo treba odpraviti ali na novo urediti. 
Za izvedbo odprave ali regulacije so uvedli po- 
sebne krajevne ali deželne komisije, ki so pre- 
nehale delovati proti koncu 19. stoletja. Komisije 
so skušale ugotoviti vsebino pravice, zlasti jih je 
zanimala pravica do gozdne paše. Na območjih, 
ki bi bila lahko uporabljena za industrijske na- 
mene, so skušali namreč te pašne pravice od- 
praviti. Sicer pa so pri pašnih pravicah na manj 
pomembnem predelu uvedli nekako solastništvo 
prejšnjih upravičencev.71 

Deželna komisija za odkup in uravnavo 
zemljiških bremen za Kranjsko pa je delovala od 
leta 1853 dalje. Z ministrskim razglasom z. dne 5. 
5. 1860 je bila priključena deželni vladi, toda 
svojo organizacijsko strukturo je še naprej ob- 
držala. 

V začetku sedemdesetih let je gospodarski 
konjukturi sledila ležka agrarna kriza. Posebni 
agrarni zakoni naj bi izboljšali gospodarski 
položaj kmetov. Po cesarskem patentu 185372 so 

Ustanovitveni dekret deželne komisije za zemljiško odvezo je 
}.c določil, da se morajo izoblikovati konkretni predlogi za 
ustanovitev zemljiškoodveznega sklada. V ta namen je bil že 
marca 1850 kot provizorij ustanovljen poseben odsek pri 
deželni komisiji. Smernice /a organizacijo zemljiškoodvez- 
nega sklada je predpisal paient 11.4. ISSI. Tehnično navodilo 
o izvajanju patentu pa je vsebovalo navodilo Ministrstva za 
notranje zadeve in Ministrstva financ 4. 9. I SS i. ki je določalo 
ludi način odplačila anuitet za zavezance. Predviden je bil 20- 
Icini amortizacijski rok. 
Zontar, Priročniki..., .str. 94; 
Vilfan, sir. 486-487; 
Pregled I960, str. 68-69. 

7(1   Vilfan, str. 486-487; 
Zontar, Priročniki... str.; 
Pregled I860, Mr. 67-68. 

71   Pregled I960, str. 69; 
Zontar, Priročniki .... str. 94; 
Vilfan, str. 486-487. 

69 

72 RGH 1853/130. 
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nastale nove servitutne skupnosti, ki pa niso bile ZUSAMMHNPASSUNG 
urejene. Leta 188373 sprejeli tri okvirne agrarne 
zakone, s katerimi naj bi razrešili ta razmerja.74 

Ti zakoni so omogočili ustanovitev državnih in 
deželnih organov, tako imenovanih agrarnih ob- 
lasti za razdelitev in ureditev skupnega zem- 
ljišča. Te oblasti so začele urejali zemljiške 
strukture in agrarne premoženjske razmere. De- 
lile so se na okrajne in deželne komisije, najvišja 
Pa je bila komisija za agrarne operacije pri 
Ministrstvu za kmetijstvo. Komisije so imele 
nalogo izvesti nadrobno delitev in ureditev 
skupnih zemljišč povsod tam, kjer to še ni bilo 
izvedeno. Na Kranjskem so v obdobju od leta 
1X89 do leta 1918 na prvi stopnji delovali trije 
okrajni komisarji za agrarne operacije, in sicer v 
Ljubljani, Posloini in Novem mestu.'5 

Po letu 1918", ko je bila ustanovljena Narodna 
vlada kot vrhovno oblaslvo v Sloveniji, ni bilo 
več ločitve med državno in avtonomno upravo 
(enotirni sistem). Narodna vlada je prevzela 
vrhovno vodstvo in nadzorstvo vseh avtonomnih 
oblastev Sloveniji, razpustila je kranjski deželni 
odbor in postavila komisijo za začasno vodstvo 
ter likvidacijo deželne uprave. Za Štajersko je 
bila ustanovljena komisija za likvidacijo 
štajerske deželne uprave v Celju. 

Scic v zakonu o oblastni in sreski samo- 
upravi, ki je predvidel oblastno samoupravo, se 
jc znova vzpostavil dvotirni sistem, ki ga je 
Poznala že avstro-ogrska državna uprava. Leta 
1927 so se ustanovile oblastne samouprave 
(avtonomije), potem ko so bile dne 23. januarja 
1927 volitve članov oblastnih skupščin. Lju- 
bljanska in mariborska oblastna samouprava sta 
delno začeli delovati že leta 1927, delno pa leta 
1928. Oblast jc bila samoupravna enota in pravna 
oseba po javnem in zasebnem pravu. Organa 
oblastne samouprave sta bila oblastna skupščina 
in oblastni odbor, ki mu jc predsedoval pred- 
sednik oblastnega odbora. Ljubljanski oblastni 
samoupravi je bila izročena lastnina nekdanje 
dežele Kranjske, mariborski pa nekdanje dežele 
Štajerske. Na področje delovanja oblastne samo- 
uprave so bili preneseni zlasti vsi kmetijski. 
Socialni in zdravstveni zavodi. Obc sta razvili 
živahno delovanje na gospodarskem, socialnem 
in kulturnem polju.76 

DU' VHRWALTUNGSSTRUKTUR IN KRAIN NACH 
1848 

Der Beitrag setzt sich mit der Organisation der 
Landes- sowie der lokalen staatlichen und autonomen 
Verwaltung in Krain auseinander, und zwar in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Habs- 
burgermonaichic durch die Reorganisation der Staats- 
verwaltung jene Vcrwaltungsstruktur erhielt, die bis zu 
ihrem Zerfall fortbestand, lis handelt sich um eine Zeit, 
wo in Wien die neuerrichteten Ministerien und das 
Parlament, auf Landesebene die Stalthaltcrcicn bzw. 
Landesregierungen, auf lokaler Ebene die Bezirke ihre 
Arbeit aufnahmen. Die autonomen Organe des Landes 
waren durch Landtage und Landesausschüsse reprä- 
sentiert, die lokalen durch Gemeinden. Für diese Zeit war 
also kennzeichnend, daß sich außer dem Staatsapparat, 
der die Länder im Namen der Wiener Regierung und der 
Ministerien verwaltete, auch die sogenannte Landes- 
autonomie entwickelte. 

SUMMARY 

ADMINISTRATIVE DIVISION  IN CARNIOLA AF- 
TER 1848 

The article deals with the organisation of provincial 
and local state and autonomous administration in 
Carniola in the second half of the 19th century, when 
alter the reorganisation of the national administrative 
bodies, the Hapsburg monarchy established the adminis- 
trative structure which was preserved until its collapse. 
In this period, the newly established ministries and par- 
liament started to operate in Vienna, the deputies or pro- 
vincial governments were organised at the provincial 
level, and circles or districts were established at the local 
level. The provincial autonomous bodies were repre- 
sented by provincial boards, and the local bodies by 
municipalities. In short, the period is characterised by the 
formation of a stale apparatus which administered prov- 
inces on behalf of the government and ministries in Vi- 
enna, as well as by the development of the so-called 
provincial autonomy. 

73 
74 

75 

76 

RGB 1883/94. 
V lelu 1900 jc bil sprejel zakon, ki jc skušal odpravili ra/ko- 
sanosi kmečkih posestev. 
Vsi li zakoni pa niso rešili težave, /aloje bil lela 1911 sprejel 
nov zakon (LGB. 1912/2), ki naj bi odpravil vse pomanj- 
kljivosti glede Mare ureditve pravic. 
Vladimir Sunčič, Komisije /a agrarne operacije 1885-1945, 1. 
del: A-K, Ljubljana 1991, sir. 5-6. /Inventar AS/. 
Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, sir. 3-4. 
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Skupna arhivska dediščina v luči zgodovinskega nasledstva 
Republike Slovenije* 
VLADIMIR KOLOSA 

I. Opredelitev teoretičnih in praktičnih vidi- 
kov pojmu "skupnu arhivska dediščina" 

Ideja, da arhivska dcdi.ščina zaradi medse- 
bojnih kulturnih in civilizacijskih vplivov in 
zaradi ozemeljskih sprememb držav v preteklosti 
ni pomembna le za državo, v kateri jc nastala ali 
jc v nekem obdobju navzoča, ampak jc njen po- 
men mnogo širši, se jc začela v Evropi razvijali 
že na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Že takrat so 
arhivarji nekaterih najnaprednejših evropskih ar- 
hivov pod vplivom splošnega razvoja družbo- 
slovnih ved, zlasti zgodovinopisja, začeli razmiš- 
ljati, kako bi s strokovnega arhivističnega vidika 
zagotovili možnost uporabe le dediščine na med- 
narodni ravni. Zavedali so se, da jc ta cilj mo- 
goče doseči le Z meddržavnim oz. mednarodnim 
sodelovanjem arhivistov pri oblikovanju in 
sprejetju skupnih strokovnih načel, postopkov in 
tehnike za vse faze arhivskega dela, kar bi 
omogočilo medsebojno primerljivost arhivov in s 
tem nastanek "skupne arhivske dediščine". Zato 
je bil že leta 1910, ob svetovni razstavi v Bruslju, 
organiziran prvi mednarodni arhivski kongres. 
Žal pa jc zaradi prve svetovne vojne in njenih 
posledic v Bruslju načrtovano mednarodno ar- 
hivsko sodelovanje pozneje za nekaj desetletij 
zastalo. Eden izmed vzrokov je bil tudi ta, da ni 
bilo neke stalne mednarodne strokovne organi- 
zacije, ki bi za to skrbela. Taka organizacija, 
Mednarodni arhivski svet (MAS), jc bila usta- 
novljena šele po drugi svetovni vojni. Eden iz- 
med pomembnih pobudnikov za njeno ustano- 
vitev je bil ameriški arhivist Solon J. Buck; 
poudarjal jc, da jc svetovna arhivska dediščina 
enotna in da bi bila izguba katerega koli njenega 
dela izguba za vse človeštvo. 

Referai je bil pripravljen za Mednarodno arhivsko konferenci) 
držav srednje in vzhodne Evrope z generalno temo "Skupna 
arhivska dediščina drŽav in narodov srednje in v/hodne 
Evrope". Konferenco je organizirala Generalna direkcija 
državnih arhivov Poljske in je potekala od 22. do 24. oklobra 
1997 v Golavvicah pri Varšavi. Referai je bil objavljen .skupaj / 
drugimi v publikaciji The Common Archival Heritage of 
Slates and Nations of Central and Estem Europe (Materials of 
the International Conference, Golawice, Poland. October 22- 
24, 1997, edited by Wladyslaw Stepniak). Wars/awa I99X, 
pod naslovom "Common Archival Heritage in the Light of 
Historical Succession by the Republic of Slovenia". Ker sta v 
Sloveniji le dva izvoda navedene publikacije in ker ocenju- 
jemo, da je referat zanimiv tudi /a slovenske bralce, ga ob- 
javljamo tudi v slovenščini. 

Šele MAS je s svojim sodelovanjem na šte- 
vilnih strokovnih področjih dosegel, da so danes 
povsod po svetu sprejeta nekatera temeljna stro- 
kovna načela, ki so bila v državah, vodilnih na 
področju razvoja arhivske teorije in prakse, 
utemeljena že od konca prejšnjega stoletja naprej 
(načelo provenience, ločene hrambe, prvotne 
ureditve, nedotakljivosti evidenc). V veliki meri 
mu je uspelo poenotiti načela valorizacije, po- 
pisovanja in dostopnosti za uporabo. 

Ker pa so arhivi zrcalo družbe, ki se nenehno 
razvija, se spreminjajo vzporedno z njo, zato je 
treba strokovna načela arhivskega dela ves čas 
posodabljati. 

S pravnega vidika lastništva jc vprašanje 
skupne arhivske dediščine postalo aktualncjšc 
šele po prvi svetovni vojni, predvsem kol po- 
sledica razpada avstro-ogrske monarhije na več 
držav, ki jim jc bil priznan stalus pravnih na- 
slednic, torej tudi pravica do nekdaj skupnih 
arhivov. Reševanje tega vprašanja jc domena 
mednarodnega prava oziroma meddržavnih in 
mednarodnih sporazumov. Teh jc do danes v 
svetovnem merilu znanih več kot 200 in pra- 
viloma predvidevajo tudi delitev arhivov države 
predhodnice med države naslednice, seveda ob 
upoštevanju strokovnih arhivističnih načel pro- 
venience in integritete arhivskih fondov. V 
praksi to pomeni, da jc treba državam nasled- 
nicam izročiti le tisto arhivsko gradivo, ki jc 
nastalo na njihovem ozemlju in bilo pozneje z 
njega odpeljano. Izjema od tega načela paje tisto 
arhivsko gradivo, ki novi državi omogoča iz- 
vrševanje nanjo prenesenih pooblastil, odgovor- 
nosti in pristojnosti, in ga ji jc torej treba izročiti 
po načelu funkcionalne pertinence, čeprav jc ta v 
nasprotju z načeli provenience in integritete 
arhivskih fondov. 

V vseh primerih, ko jc neki fond del arhivske 
dediščine dveh ali več držav in ga ni mogoče 
deliti, ne da bi bile uničene njegova pravna, 
upravna in zgodovinska vrednost, pa mednarodni 
pravni akti svetujejo, naj fond ostane v kraju, v 
katerem je nastal, in ga imamo za sestavni del 
nacionalne kulturne dediščine države, v kateri jc 
navzoč. Ta država jc v celoti odgovorna za va- 
rovanje in strokovno obdelavo kot lastnica in kot 
čuvarka takega fonda. Preostalim državam na- 
slednicam pa jc treba glede dostopnosti in upo- 
rabe zagotoviti enake pravice, kot jih ima drŽava, 
ki tak fond hrani, hkrati pa tudi pravico do 
soodločanja pri njegovi strokovni obdelavi (zlasti 
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v primerih, ko bi hotela država hraniteljica 
uničiti kak del fonda, ki zanjo nima velikega 
pomena) in pravico do najugodnejših pogojev za 
evidentiranje in kopiranje tistih delov fonda, ki 
imajo za neko državo naslednico poseben po- 
men. 

Skupna arhivska dediščina so torej Usti 
arhivski fondi in zbirke, ki so provenienčne, 
nedeljive organske celote in vsebujejo doku- 
mente, ki imajo prvorazredni pomen za zgo- 
dovino vsaj dveh držav, ali dokumente, po- 
trebne za nepretrgano poslovanje njunih ura- 
dov. Taki fondi in zbirke so nastali z delo- 
vanjem: 

a) državnih uradov (centralnih, deželnih ipd.), 
ki so izvajali politično in sodno oblast (oze- 
meljska pristojnost uradov obeh vej oblasti na 
deželni ravni je bila večkrat različna) na ozemlju, 
kasneje razdeljenem med dve državi ali več; 

b) cerkvenih (škofijskih ali višjih) uradov, ki 
so bili v preteklosti pristojni za ozemlje več 
držav (njihova ozemlja se v preteklosti niso po- 
krivala s političnimi mejami); 

_ c) gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, poli- 
tičnih in drugih organizacij, ki so delovale v več 
državah, ali opravljale svojo dejavnost na 
mednarodni ravni; 

d) oseb in rodbin, delujočih v več državah, ter 
svetnih in cerkvenih zemljiških gospodov, ki so 
'meli posest in zalo tudi oblast na ozemlju več 
držav. 

4 Oris problematike zgodovinskega nasled- 
stva držav in narodov srednje in vzhodne 
Evrope v luči nastanka skupne arhivske de- 
diščine 

Daleč najpomembnejši del skupne arhivske 
dediščine držav in narodov srednje in vzhodne 
Evrope je arhivsko gradivo, navedeno pod točko 
jO, ki je postalo "skupno" s spremembami dr- 
žavnih' meja na tem prostoru že od srednjega 
veka naprej. V kontekstu arhivske dediščine so 
se pomembnejše spremembe zgodile od 16. sto- 
'etja in zlasti od srede 18. stoletja dalje, ko so 
nastale absolutistične države s svojimi državnimi 
"radi. Spremembe meja so bile predvsem posle- 
dice vojn, pa tudi rodbinskih zve/, in z njimi 
Povezanih dednih pogodb evropskih vladarskih 
rodbin. Med največje spremembe državnih meja 
S()dijo tiste, ki so nastale ob delitvah Poljske in 
ob postopnem umiku Turčije iz Podonavja (in 
Prodiranju habsburške monarhije v ta prostor) ter 
2 Balkana (z ustanovitvijo nacionalnih držav po 
berlinskem kongresu), v našem stoletju pa sta 
Politični zemljevid tega dela Evrope močno 
spremenili obe balkanski in obe svetovni vojni. 
V zadnjem desetletju so tri večnacionalne države 
na tem prostoru propadle zaradi razkroja ko- 
munističnih družbenopolitičnih režimov brez vo- 
jaških posredovanj drugih držav. 

Zc samo podatek, da so bile okrog leta 1870 

na vsem ozemlju srednje in vzhodne Evrope (pri 
tem mislim na prostor od zahodnih meja Nemčije 
in habsburške monarhije, upoštevam pa tudi 
Balkanski polotok) le štiri suverene države (po- 
leg že naštetih dveh še Rusija in Turčija), da jih 
je bilo po prvi svetovni vojni že 15, po drugi spel 
le 12, danes pa jih je kar 24, je dovolj zgovoren. 
Z vidika skupne arhivske dediščine je zlasti po- 
membno, da je bilo ozemlje številnih današnjih 
držav v preteklosti razdeljeno med več nekdanjih 
držav. Tako so okrog leta 1870 centralni državni 
uradi na Dunaju izvajali popolno oblast na 
ozemlju, na katerem so danes poleg Avstrije še 
Češka, Slovenija, deli Poljske, Ukrajine in Hr- 
vaške, v nekaterih funkcijah pa tudi na ozemlju 
današnje Madžarske, Slovaške, nad preostalo 
Hrvaško ter deli Jugoslavije in Romunije; ber- 
linski centralni državni uradi so bili pristojni za 
ozemlje današnje Nemčije, del Poljske in celo 
del današnje Rusije, pelerburški za današnjo 
Rusijo, Ukrajino, Bclorusijo, tri baltske države, 
Moldavijo in velik del Poljske, carigrajski pa za 
današnjo Turčijo, Bolgarijo, Makedonijo, Bosno 
in Hercegovino, Albanijo, večino Jugoslavije 1er 
za dele Grčije in Romunije. Če bi naredili tak 
pregled za leti 1860 ali 1880, bi bil politični 
zemljevid srednje in vzhodne Evrope precej 
drugačen. 

Skupne arhivske dediščine najmanj dveh 
današnjih držav pa niso ustvarili le centralni 
uradi nekdanjih držav, ampak tudi nižji uradi, v 
primerih, ko so bile nekoč enotne upravno- 
administralivnc regije pozneje razdeljene med 
vsaj dve državi. Navajam tri take primere, ki 
zadevajo Slovenijo: 

1.) Mesto Gradec (Graz) v današnji Avstriji je 
bilo od srednjega veka dajjc upravno-admi- 
nistralivno središče dežele Štajerske v okviru 
habsburške monarhije, ob razpadu monarhije leta 
1918 pa sla dve tretjini ozemlja dežele ostali v 
Republiki Avstriji, tretjina pa je bila priključena 
Jugoslaviji inje danes sestavni del Slovenije. 

2.) V obdobju restavracije po Napoleonovih 
vojnah je bila historična dežela Koroška za nekaj 
desetletij upravno razdeljena; del dežele je bil 
priključen Notranjeavstrijskemu guberniju, ki je 
imel svoje urade v Gradcu (danes v Avstriji), 
drugi del pa Ilirskemu guberniju z uradi v Lju- 
bljani (danes v Sloveniji). 

3.) Celo arhivi najnižjih državnih uradov so 
lahko skupna dediščina dveh držav: n. pr. 
ozemlje nekdanjega političnega okraja (Bezirks- 
Hauptmannschaft) Radgona (Radkersburg) se 
danes nahaja v Avstriji in Sloveniji. 

Če ob tem upoštevamo še skupno arhivsko 
dediščino, nastalo s poslovanjem sodnih in cerk- 
venih oblaslev 1er drugih ustvarjalcev (zglede 
navajam pri pregledu problematike zgodovin- 
skega nasledstva Republike Slovenije), imamo 
pred seboj vso širino obravnavane problematike. 
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III. Oris problematike zgodovinskega nasled- 
stva Republike Slovenije z arhivskega vidika 

Slovenci vse do leta 1991 nismo imeli su- 
verene nacionalne države. Današnje državno 
ozemlje je bilo vedno le sestavni del držav, tudi 
več držav sočasno, ki so imele središča politične 
oblasti zunaj Slovenije. Zato smo pri 
raziskovanju svoje zgodovine močno odvisni od 
"skupne arhivske dediščine". 

Večina ozemlja Slovenije je do konca 18. 
stoletja sodila pod habsburško monarhijo z 
osrednjimi uradi na Dunaju (v prvem obdobju 
delno tudi v Innsbruck!] in v Gradcu), manjši del 
pa pod Beneško republiko s središčem v 
Benetkah. V Napoleonovem času je prišla dobra 
polovica ozemlja v Ilirske province (z glavnim 
mestom Ljubljano), podrejene francoskim mini- 
strstvom v Parizu, slaba polovica pa je ostala pod 
habsburški) suverenostjo. Po Napoleonovem po- 
razu so Habsburžani postali vrhovni gospodarji 
na vsem ozemlju Slovenije, saj so že v 16. 
stoletju, ko so postali ogrski kralji, pridobili tudi 
njen skrajni vzhodni del, ki je bil v sestavu 
Ogrske. Po razpadu avstro-ogrske monarhije leta 
1918 sta bili dve tretjine ozemlja Slovenije 
priključene novo nastali Državi Slovencev, Hrva- 
tov in Srbov z osrednjo vlado v Zagrebu, ki sc je 
nato združila s Kraljevino Srbijo v Jugoslavijo, 
tretjina pa Italiji. Leta 1941 je bila vsa Slovenija 
okupirana in tudi upravno-polilično razdeljena 
med Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Po drugi 
svetovni vojni je Slovenija postala federalna 
enota nove Jugoslavije. Zahodni del ozemlja, ki 
je po prvi svetovni vojni pripadel Italiji, ji je bil 
priključen šele po mirovni pogodbi leta 1947 
oziroma razdelitvi Svobodnega tržaškega ozem- 
lja leta 1954. 

Arhivska dediščina za Slovenijo, ki so jo 
ustvarili deželni upravni uradi, je še bolj raz- 
pršena. Po številnih spremembah meja dežel in 
pristojnosti njihovih uradov, te so potekale ves 
čas, je bila Slovenija v zadnjem obdobju pred 
razpadom avstro-ogrske monarhije razdeljena 
med štiri dežele (Kranjska, .Štajerska, Koroška, 
avstrijsko Ilirsko primorje) in dve županiji (Že- 
lezno in Žalsko). Danes so v Sloveniji samo 
arhivi uradov dežele Kranjske. Na področju 
sodstva Kranjska in Koroška v omenjenem ob- 
dobju nista imeli uradov na ravni dežele, ampak 
sta bili podrejeni Višjemu deželnemu sodišču v 
Gradcu. Na področju cerkvene uprave so tedaj na 
ozemlju Slovenije delovale ljubljanska, lavan- 
tinska, koprska, tržaška, goriška, celovška, sc- 
kovska in szombathelyjska škofija (samo prve tri 
so imele sedeže v Sloveniji). 

Iz tega pregleda je razvidno, da je zelo po- 
membno arhivsko gradivo za zgodovino Slove- 
nije predvsem v teh arhivih zunaj Republike 
Slovenije: Avstrijskem državnem arhivu (Öster- 
reichisches Staatsarchiv) na Dunaju, Štajerskem 
deželnem    arhivu    (Sleiermärkisches    Landes- 

archiv) v Gradcu, Koroškem deželnem arhivu 
(Kärntner Landesarchiv) v Celovcu, Centralnem 
državnem arhivu (Archivio centrale dello Stato) 
v Rimu, državnih arhivih v Benetkah (Archivio 
di Stato di Venezia), Trstu (Archivio di Stato di 
Trieste) in Gorici (Archivio di Stato di Gorizia), 
Madžarskem nacionalnem arhivu (Magyar Ors- 
zágos Levéltár) v Budimpešti, Arhivu železne 
županije (Vas Megyei Levéltár) v Szom- 
bathelyju, Arhivu žalske županije (Zala Megyei 
Levéltár) v Zalaegerszegu, Nacionalnem arhivu 
(Archives nationales) v Parizu, Zveznem arhivu 
(Bundesarchiv) v Koblcnzu, Hrvaškem držav- 
nem arhivu v Zagrebu in vseh arhivih nekdanje 
jugoslovanske federacije v Beogradu (Arhiv 
Jugoslavije, Arhiv zveznega sekretariata za zu- 
nanje zadeve. Arhiv zveznega sekretariata za 
notranje zadeve in Arhiv vojnozgodovinskega 
inštituta). Za cerkveno zgodovino pa poleg 
Vatikanskega tajnega arhiva (Archivio Segreto 
Vaticano) hranijo pomembne dokumente zlasti 
škofijski arhivi v Gradcu (Diözesanarchiv Graz), 
Celovcu (Archiv der Diözese Gurk), Trstu, 
Gorici in Szombathelyu (Szombathelyi Püspöki 
Levéltár). Za starejše obdobje so pomembni še: 
arhiv oglejskega palriarhata v škofijskem arhivu 
v Vidmu (Udine), arhiv salzburške nadškofijc 
(Konsislorialarchiv Salzburg) ter arhiva freisin- 
ških (Archiv des Erzbistums München und 
Freising v Münchnu in Staatsarchiv München) in 
briksenških škofov (Škofijski arhiv v Brixnu), ki 
sta imela na ozemlju Slovenije veliko zemljiško 
posest. Tudi arhivi številnih plemiških rodbin, ki 
so imele svojo posest v Sloveniji, so danes v 
tujini (npr. arhiv Auerspergov na Dunaju, Her- 
bersleinov v Gradcu). 

IV. Praktično reševanje problema skupne 
arhivske dediščine, pomembne za Slovenijo 

Reševanja vprašanja velike razpršenosti ar- 
hivskega gradiva kot najpomembnejšega vira za 
zgodovino Slovenije in Slovencev so se zgo- 
dovinarji načrtno lotili v zadnjih desetletjih 19. 
stoletja, ko so pod vplivom panslavizma priprav- 
ljali temelje za pisanje zgodovine slovenskega 
naroda kot celote (pred tem so, razen A. T. 
Linharta ob koncu 18. stoletja, obravnavali le 
zgodovino posameznih dežel). Začeli so siste- 
matično evidentirati in zbirali vire za spozna- 
vanje starejših obdobij slovenske preteklosti (in 
tudi objavljati podatke o njih), v deželnih, 
mestnih, cerkvenih in drugih arhivih, ki so bili 
tedaj v veliki večini znotraj avstro-ogrske mo- 
narhije. Po nastanku Jugoslavije je skoraj vse 
najpomembnejše arhivsko gradivo za slovensko 
zgodovino ostalo zunaj njenih meja, predvsem v 
Avstriji, kar je otežilo njihovo proučevanje. O 
usodi arhivov razpadle monarhije so odločali 
mirovne pogodbe in sporazumi med naslcd- 
stvenimi državami. Za Slovenijo je bil najpo- 
membnejši Arhivski sporazum med Jugoslavijo 
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in Avstrijo, sklenjen leta 1923. Sporazum je 
temeljil na načelu provenience, upošteval pa je 
tudi načelo funkcionalne pertinence, kar pomeni, 
da sc je Avstrija obvezala izročiti Jugoslaviji ne 
le liste arhive, ki so nastali na ozemlju Jugo- 
slavije in so bili pozneje prepeljani na ozemlje 
Avstrije, ampak tudi tiste dele arhivov cen- 
tralnih, pokrajinskih in drugih uradov, nastalih 
na avstrijskem ozemlju v zadnjih 30-ih letih 
obstoja habsburške monarhije, ki so bili po- 
membni za administracijo jugoslovanske nasled- 
stvenc države. Podobna sporazuma je po drugi 
svetovni vojni Jugoslavija sklenila tudi z Mad- 
žarsko in Italijo. Sporazum z. Avstrijo je bil po 
številnih zapletih zadovoljivo uresničen šele po 
Več kot 60 letih, vprašanje vrnitve arhivskega 
gradiva iz Italije pa še danes ni povsem rešeno, 
yprasanje praviee do nasledstva arhivov zveznih 
institucij nekdanje Jugoslavije pa se zaradi 
različnih izhodišč držav naslednie še niti ni prav 
začelo reševati. 

Iz razlogov, navedenih v prvem poglavju, pa 
velike večine arhivskega gradiva eentralnih in- 
stitucij neke države ni mogoče razdeliti med 
njene nasledniec, saj so te institucije ustvarjale 
predvsem dokumente, pomembne za državo kol 
J-'eloto, torej enako pomembne za vse naslednice. 
Tildi reproduciranje ne omogoča, da bi vsaka 
naslednica vsaj v kopijah imela za svojo zgo- 
dovino pomembno arhivsko gradivo, saj bi to v 
Praksi pomenilo izdelavo kopij celotnih arhivov 
"srednjih ustanov države predhodnice za vsako 
naslednico posebej. To pa zaradi časovnih in 
finančnih težav ni izvedljivo. 

Velik del za Slovenijo zelo pomembnega ar- 
hivskega gradiva bo torej vza vselej ostal v tujini. 
Jo gradivo so doslej pri svojem delu uporabljali 
Zc številni slovenski zgodovinarji, a žal v večini 
Primerov le za raziskovanje posameznih področij, 
za katera so se specializirali. Sistematično 
raziskovanje najpomembnejših tujih arhivov in 
evidentiranje gradiva, pomembnega za zgodovino 
Slovenije in Slovencev, pa so začeli šele arhivisti. 
Ti so to svojo nalogo zapisali že leta 1966 v 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih. Do leta 
' -'74, ko so pripravili posebno posvetovanje o 
tern vprašanju, so na podlagi informacij zgodo- 
vinarjev, ki so v okviru univerze, inštitutov, 
muzejev in tudi arhivov že delali v tujih arhivih, 
'•brali precej podatkov o tem gradivu. Vendar 
Podatki posameznih zgodovinarjev zaradi nji- 
hovih različnih pristopov niso bili uporabni za 
druge, niti primerljivi med seboj. Zato so na 
omenjenem posvetovanju sprejeli nekatera načela 
Za sistematično, kompleksno evidentiranje, ter jih 
Pozneje še nekoliko dopolnili: 

1.) Prednost pri evidentiranju imajo arhivi v 
Avstriji, Italiji, Madžarski in Zvezni republiki 
Jugoslaviji. 

2.) Nosilci evidentiranja so Arhiv (Republike) 
Slovenije in regionalni zgodovinski arhivi. Re- 
publiški arhiv vodi zbirno evidenco za vse arhive. 

3.) Evidentiranje se začne s pregledom po- 
pisov arhivskega gradiva, ki so jih izdelali nje- 
govi imetniki, najprej na ravni fondov (pregled 
takih popisov naj bi, če je mogoče, opravili že 
doma) in nato hierarhično do popisov na nivoju 
zadev, šele nato se, če je treba, preide na 
evidentiranje neposredno po arhivskem gradivu. 

4.) Podlaga za vsako evidentiranje je fond, 
kar pomeni, da je treba evidentirati gradivo v 
celotnem fondu. Evidentirano gradivo v fondu 
se, če je treba, popiše po podfondih, serijah ali 
posameznih dokumentih. 

5.) O evidentiranju se vodi dokumentacija. Ta 
vsebuje naziv imetnika fonda, ime fonda, čas 
nastanka in obseg gradiva, podatke o vseh popisih 
in drugih pripomočkih za uporabo gradiva, o 
sistemu ureditve fonda in o pogojih za uporabo, 
signature evidentiranih delov fonda s kratkimi 
povzetki vsebine in označbo evidentiranih delov 
fondov, predlaganih za kopiranje, ime osebe, kije 
evidentirala, in datum evidentiranja. 

Dolgoročni program evidentiranja, ki poteka 
še danes, paje bil sprejet šele v začetku 80-ih let, 
na podlagi Zakona o naravni in kulturni dediščini 
iz leta 1981. Bolj ali manj nepretrgano poteka 
evidentiranje v nekaterih avstrijskih, italijanskih 
in madžarskih arhivih, v Vatikanu, v zadnjih 
letih pa tudi v Londonu, Parizu in Pragi. Rezul- 
tati dosedanjega evidentiranja v Centralnem 
državnem arhivu v Rimu, Osrednjem državnem 
arhivu CSR v Pragi in Štajerskem deželnem 
arhivu v Gradcu so bili objavljeni v posebnih 
publikacijah. 

Evidentiranje, kakršno opravljajo slovenski 
arhivi v tujih arhivih, nima namena odvračati 
zgodovinarjev in drugih raziskovalcev od nepo- 
sredne uporabe arhivskega gradiva. Nasprotno, z 
informacijami, pridobljenimi na ta način, za vse 
enako uporabnimi in dostopnimi, jim delo le 
olajšuje. 

V. Predlogi /a reševanje vprašanj skupne 
arhivske dediščine na podlagi slovenskih iz- 
kušenj in smernic Mednarodnega arhivskega 
sveta 

Iz; razlogov, navedenih v poglavju o proble- 
matiki zgodovinskega nasledstva Republike 
Slovenije, v Sloveniji zelo podpiramo vsako po- 
budo, vsak projekt, ki bi na mednarodni ravni 
pripomogel k lažjemu dostopu do skupne 
arhivske dediščine. Pravni pogoji dostopnosti 
(izenačenje pravic domačih in tujih uporabnikov, 
skrajševanje rokov dostopnosti, skrajševanje časa 
od naročila do prejema gradiva) so se v zadnjih 
desetletjih zelo izboljšali, tudi po velikih zaslu- 
gah Mednarodnega arhivskega sveta in njegovih 
priporočil. V duhu teh priporočil je bil na primer 
leta 1993 dosežen sporazum o reciprociteti glede 
uporabe arhivskih fondov v Avstrijskem držav- 
nem arhivu na Dunaju in v slovenskih državnih 
arhivih. Premalo pa je bilo doslej storjenega na 
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čislo strokovnem področju medsebojnega infor- 
miranja, obveščanja o tem, v katerih arhivskih 
institucijah se skupna dediščina hrani, na katere 
države se nanaša, kolikšen je njen obseg, kdaj je 
nastala in kakšne podatke vsebuje. MAS-ov 
Vodnik po virih za zgodovino narodov je bil 
doslej narejen le za države, ki so bile v pre- 
teklosti pod oblastjo evropskih kolonialnih sil. 
Vsega spoštovanja vredno delo pa ima po- 
manjkljivost, da posamezni arhivi niso navedli 
podatkov za vse sestavne dele, ki naj bi jih 
vodnik vseboval, in da so sestavni deli (elementi 
popisa) navedeni po različnih metodologijah, to 
pa zmanjšuje preglednost in medsebojno primer- 
ljivost podatkov. Pomanjkljivost je posledica 
različnih pristopov k izdelavi popisov arhivskega 
gradiva v posameznih arhivskih institucijah, iz 
katerih so te črpale podatke za vodnik. 

Vodilni strokovnjaki pri MAS-u so morda 
tudi na podlagi izkušenj pri pripravi tega vodnika 
ugotovili, da je potrebno poenotiti različna na- 
čela, postopke in tehniko arhivskega popiso- 
vanja, saj je le na ta način mogoče zagotoviti 
izdelavo med seboj primerljivih, uporabnih in 
razumljivih popisov, ki bodo olajšali iskanje in 
medsebojno izmenjavo informacij o arhiv- 
skem gradivu ter omogočili rabo enotnih 
normativnih podatkov in združevanje popisov iz, 
različnih arhivov v enoten informacijski sistem. 

Za tisto arhivsko gradivo, ki vsebuje skupno 
arhivsko dediščino več držav ali narodov, so 
prizadevanja MAS-a za mednarodno poenotenje 
popisovanja še posebno pomembna. Doslej je 
največji dosežek teh prizadevanj izdelava prvih 
mednarodnih pravil v arhivski stroki. Splošnih 
mednarodnih pravil za popisovanje arhivskega 
gradiva (General international standard archival 
description - ISAD(G)), ki so bila objavljena v 
angleščini leta 1994. Pravila so zasnovana tako, 
da omogočajo popisovanje arhivskega gradiva 
hierarhično, na različnih ravneh, od fonda kot 
celote preko podfonda, serije, podserije do posa- 
mezne zadeve ali dokumenta. Predvidevajo 26 
elementov popisa, ki so razdeljeni v šest skupin. 
Prvo skupino sestavljajo elementi, ki omogočajo 
identifikacijo enote popisa (Unit of description), 
naslov enote popisa (Title), čas nastanka gradiva 
v njej (Date of creation), raven popisa (Level of 
description) in količino gradiva v enoti popisa. 
Druga skupina elementov zagotavlja podatke, o 
ustvarjalcu enote popisa (Creator) in o njeni zgo- 
dovini, tretja o njeni vsebini in načinu ureditve, 
četrta o pogojih njene dostopnosti in uporabe (v 
to skupino sodijo tudi podatki o vseh informa- 
cijskih pripomočkih), peta o povezavah s sorod- 
nim gradivom, v šesti skupini pa naj bi bile 
opombe. 

Za potrebe mednarodne izmenjave informacij 
o arhivskem gradivu naj bi po mnenju avtorjev 
pravil zadoščalo že samo nekaj elementov: sig- 
natura (ta vključuje tudi oznako države in imet- 
nika), naslov, čas nastanka in fizični obseg enote 

popisa, naziv ustvarjalca popisne enote, če ni 
vsebovan v njenem naslovu, in oznaka ravni po- 
pisa. 

Popisovanje po enotnih mednarodnih pravilih 
bo resnično omogočeno šele z njihovo vklju- 
čitvijo v strokovne normative posameznih držav, 
zalo jih bo še prej treba prevesti v nacionalne 
jezike. (Slovenski prevod je izšel lela 1998.) To 
bo zahtevna naloga, saj nimamo mednarodno 
standardiziranega strokovnega terminološkega 
slovarja. 

Glede na ogromne količine arhivskega gra- 
diva, ki vsebuje skupno dediščino držav in 
narodov srednje in vzhodne Evrope, bi se morali, 
če bi želeli v primerno dolgem obdobju dobiti 
enotno bazo podatkov o tem gradivu, pa tudi 
zaradi njene preglednosti, omejiti na popise na 
ravni fonda (že pri tem bo veliko težav, saj 
pojem fonda žal še do danes ni mednarodno 
standardiziran). Izhajati bi morali iz že obsto- 
ječih vodnikov po fondih posameznih arhivskih 
institucij, izbrali iz njih fonde, ki predstavljajo 
skupno dediščino, priredili njihove popise med- 
narodnim pravilom in poskrbeli za njihovo 
izmenjavo. Poleg elementov, ki jih za potrebe 
mednarodne izmenjave informacij priporočajo 
avtorji mednarodnih pravil, bi bilo zelo koristno 
upoštevali vsaj še tele: 1.) povzetek vsebine 
popisne enote (fonda) z navedbo držav, na katere 
se nanaša; vsebina je temeljni element, na pod- 
lagi katerega je mogoča presoja o pomenu fonda 
za zgodovino neke države, 2.) podatki o načinu 
uredilve fonda in o lem, na kakšni ravni je 
popisan, 3.) podatki o vseh pripomočkih, ki vse- 
bujejo informacije o vsebini fonda, ter 4.) 
podatki o omejitvah dostopnosti in uporabe. Po- 
skrbeti bi bilo treba tudi za izmenjavo pripo- 
močkov, navedenih v tretji točki, ali vsaj za 
izmenjavo informacij, ki jih vsebujejo. 

Tako zasnovana enotna baza podatkov bi s 
strokovnega vidika zelo olajšala iskanje virov za 
nacionalno zgodovino predvsem majhnim in 
mladim državam, nasprotno pa bi morali največ 
naporov v nastanek take baze vložiti arhivisti v 
velikih in starih državah oziroma v državah, ki 
danes hranijo njihove arhive. V Sloveniji imamo 
na primer zelo malo arhivskega gradiva skupne 
dediščine in lahko v kratkem obdobju pripravimo 
elemente za enotno bazo podatkov, v Rusiji 
denimo bo to nalogo leže opraviti. Če bi želeli, 
da bi bili v bazi vsi podatki za srednje- in 
vzhodnoevropski prostor, skupaj z jugovzhodno 
Evropo, bi morali v projekt pritegnili tudi 
Avstrijo, lc-ta hrani veliko skupne arhivske 
dediščine Češke, Poljske, Ukrajine, Slovenije in 
Hrvaške, ter Turčijo. 

Popisi arhivskega gradiva, namenjeni enotni 
bazi podatkov, bi morali biti na vsak način 
vneseni v računalnik. Sann» računalniško podprta 
baza je lahko učinkovita, splošno dostopna in 
omogoča horizontalne (združevanje popisov iz 
različnih arhivov) in vertikalne povezave (od 
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popisa fonda prek dostopa k popisom na nižjih 
ravneh do dostopa k posameznim dokumentom 
ob pomoči skeniranja). 

VI. Skupna arhivska dediščina v arhivih Re- 
publike Slovenije 

Iz razlogov, navedenih v tretjem poglavju, je 
v Sloveniji relativno malo arhivskih fondov, ki 
vsebujejo zelo pomembno gradivo za zgodovino 
drugih držav. Z nekaj izjemami so vsi v Arhivu 
Republike Slovenije v Ljubljani. Največ takega 
gradiva vsebujejo starejši upravni fondi, nastali 
P1"' poslovanju uradov dežele Kranjske. Najpo- 
membnejši fondi, ki vsebujejo skupno arhivsko 
dediščino, kot je opredeljena v prvem poglavju, 
so tile: 

1.) Vieedomski urad za Kranjsko (Vizc- 
domamt für Krain), Ljubljana, gradivo od 1492 
do 1747, obseg 40,5 metra. Viccdom je bil 
Upravnik deželnoknežjega imetja v deželi 
Kranjski, ki je v 15. in 16. stoletju obsegala tudi 
dele ozemlja današnje Italije (Devinsko gos- 
postvo, mesto Trst) in Hrvaške (Pazinsko grofijo 
v osrednji Istri, ta je sodila h Kranjski vse do 
začetka 19. stoletja, in mesto Reko). Fond se- 
stavljajo tri serije. Prva serija (splošni spisi) je 
glede na vieedomove pristojnosti razdeljena na 
Sun oddelke: 1.) cerkvene zadeve - ceclesiastiea 
(vicedom je imel na deželnoknežjem imetju 
nekatere pravice na cerkvenem področju); 2.) 
kameralne ali urbarialne zadeve - cameralia sive 
Urbarialia; 3.) zadeve javne uprave - publico- 
Politiea; 4. mitninske zadeve. Od pripomočkov 
Z;i uporabo je za prvi oddelek na razpolago tiskan 
Popis na ravni zadev v šestih knjigah, za 
Preostale tri pa rokopisni seznam združenih za- 
dev ¡z sredine 18. stoletja, ki je bil za tretji in 
c'etrti oddelek pred nekaj leti dopolnjen in 
opremljen s krajevnim, osebnim in stvarnim in- 
deksom. Druga serija obsega vieedomove za- 
P'snike sej deželnega zbora (Landtag), tretja pa 
sodne spise vicedomskega sodišča. Za obe sta na 
râZpolago le starejša seznama zadev. 

2. Deželni stanovi za Kranjsko (Landesstände 
'dr Krain), Ljubljana. Gradivo od 1493 do 1861, 
obseg 203 metre. Deželni zbor, najpomembnejši 
Stanovski organ, ki so ga sestavljali zastopniki 
deželnega plemstva, pozneje tudi dcželnokncžjih 
mest in trgov, je bil nosilec deželne uprave na 
Vseh javnih področjih (davki, regrutaeija, zako- 
nodaja, sodstvo, šolstvo, verske in zdravstvene 
Zadeve, kovanje denarja...). Fond je danes glede 
n;| različne sisteme prvotne ureditve razdeljen na 
»uri časovna obdobja. Najstarejši del (od 1493 
do 1782) je po številnih preureditvah danes ure- 
jen po /adevah, svobodno formiranih v 2. 
Polovici 19. stoletja. Edini uporabni pripomoček 
Za orientacijo po gradivu je kartotečni indeks k 
zadevam. Za gradivo preostalih treh časovnih 
obdobij je ohranjena prvotna ureditev, gradivo pa 
lahko iščemo o pomoči rcgistralurnih načrtov in 

delovodnikov z ustreznimi kazali. Skupno kul- 
turno dediščino predstavlja glede na obseg 
deželnega ozemlja, kot je naveden pri fondu 
Vieedomski urad za Kranjsko, gradivo prvega, 
delno tudi drugega in tretjega časovnega obdobja 
(doleta 1820). 

3. Reprezentanca in komora za Kranjsko 
(Repräsentation und Cammer für Krain), Lju- 
bljana. Gradivo od 1747 do 1763, obseg 28 
metrov. Temu uradu, zadolženemu za uvedbo in 
urejanje centralizirane državne uprave na 
Kranjskem, so bili sprva podrejeni tudi mesto 
Trst in Goriška z Gradiško v današnji Italiji in 
Reka z avstrijskim Primorjem na Hrvaškem. 
Ohranjena je prvotna ureditev fonda, gradivo 
iščemo ob pomoči delovodnikov in kazal. 

4. Gubcrnij v Ljubljani. Gradivo od 1784 do 
1849, obseg 532 metrov. Fond sestavlja več 
podfondov, ki so nastali kot posledica številnih 
reorganizacij deželne uprave v obdobju od 
jožefinskih reform do srede 19. stoletja. Kot 
skupna kulturna dediščina sta pomembna zlasti 
dva: Združeno deželno glavarstvo za Kranjsko in 
Goriško (Vereinigte Landeshauptmannschaft für 
Krain und Görz), Ljubljana (1803-1809), ki 
vsebuje gradivo za italijanski tlel Goriške, ter 
Ilirski gubcrnij (Illyrisches Gubemium), Lju- 
bljana (1816-1849), ki je poleg Kranjske obsegal 
tudi južni del današnje avstrijske Koroške. Pre- 
ostali podfondi vsebujejo le gradivo za Kranjsko, 
torej do leta 1820 tudi za hrvaško osrednjo Istro. 
Ohranjeni so seznami spisov, ki so jih ob reor- 
ganizaciji deželne uprave leta 1820 za potrebe 
administracije odstopili Guberniju v Trstu (spisi, 
zadevajoči le notranjo Istro) in leta 1849 Na- 
mcslništvu (Statthalterei) v Celovcu (spisi, zade- 
vajoči le južni del avstrijske Koroške). Vse 
drugo gradivo z delovodniki in kazali je ostalo v 
Ljubljani. 

5. Glavni intendant Ilirskih provinc (Intendant 
General d' Illyrie), Ljubljana. Gradivo od 1809 
do 1813, obseg devet metrov. Ilirske province, ki 
jih je ustanovil Napoleon zaradi celinske zapore, 
so poleg ozemlja Kranjske obsegale tudi mesto 
Trst v Italiji, manjši del avstrijske Koroške in 
velik del Hrvaške. Podrejene so bile francoski 
vladi. Glavni intendant je vodil vsa področja 
javne uprave na celotnem ozemlju provinc in je 
imel položaj ministra. Fondu so priključeni tudi 
drobci gradiva intendantov posameznih provinc. 
Urejen in popisan je po zadevah, popis je 
objavljen v posebni publikaciji. 

6. Deželno predsedstvo za Kranjsko (Landes- 
präsidium für Krain), Ljubljana. Gradivo od 
1791 do 1918, obseg 190 metrov. Fond sestav- 
ljajo spisi o zadevah, ki so bile v pristojnosti 
pisarne predsednika najvišjega državnega uprav- 
nega urada na Kranjskem (Deželno glavarstvo, 
Gubcrnij, Namcstništvo, Deželna vlada), zlasti o 
političnih gibanjih in strankah, manifestacijah in 
javnih prireditvah ter o cenzuri. Skupno kulturno 
dediščino vsebuje v tistem delu gradiva, ki je 
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nastal v obdobju delovanja Združenega dežel- 
nega glavarstva za Kranjsko ter Goriško in 
Ilirskega gubernija. Za orientacijo po gradivu so 
na razpolago delovodniki z indeksi in seznami po 
zadevah. 
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/.USAMMHNBASSUNG 

IMS GEMEINSAME ARCHIVERBE IM HIN'BLICK 
AUF DEN NACHFOLGESTAAT SLOWENIEN 

Beim Verfassen des vorliegenden Beitrags berück- 
sichtigte der Autor die Empfehlungen der Organisatoren 
der Internationalen Archivkonferenz '1er mittel- und 
osteuropäischen ¡Mittler und gliederte ihn dement- 
sprechend in sechs Kapitel auf. Im ersten Kapitel 
definiert er die theoretischen und praktischen Aspekte 
des Begriffs "gemeinsames Archiverbe", im zweiten unii 
dritten führt er die historischen Gründe für dessen 
Entstehung an unter besonderer Berücksichtigung Slo- 
weniens, im vierten schildert er die bisherige Lösung der 
Problematik des gemeinsamen, für Slowenien be- 
deutenden Archiverbes, das sich im Ausland befindet. Im 
fünften Kapitel macht er aufgrund der slowenischen 
Erfahrungen und Empfehlungen des Internationalen 
Archivrates einige Vorschlage zur Losung dieser Proble- 
matik, im sechsten führt er Angaben über das gemein- 
same Archiverbe an. das in slowenischen Archiven auf- 
bewahrt wird und lui andere Staaten von Bedeutung ist. 
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SUMMARY 

COMMON ARCHIVAL HERITAGE IN THE LIGHT 
OF HISTORICAL SUCCESSION BY THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA 

In preparing this contribution the author has followed 
the recommendations of the organizers of International 
Conferences on Archives of the States of Central and 
Lastern Europe and has divided it into six sections. The 
first section deals with the theoretical and practical as- 
pects of the term 'common archival heritage', the second 

and third sections present the historical rcsons for its 
formation, with special emphasis on Slovenia, the fourth 
describes the existing methods of solving problems re- 
lated to joint archival heritage of significance for Slovene 
history and located abroad, the fifth section proposes 
some solutions to such problems on the basis of Slovene 
experiences and the recommendations of the Interna- 
tional Archive Council, and the sixth seclion provides 
some basic data on common archival heritage kept by 
archives in Slovenia which is of significance for other 
countries. 

Bo/idar Jakac pri slikanju v /alivu Golden Gale pri San Franciscu, 1959, Zbirka diapozitivov 
Božidarja Jake a AS-143, šk. 77/4, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije 
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UDK 912.43(497-12)" 17" 

Dolenjska v luči jožefinskih merjenj 
STANE GRANDA 

Med zgodovinskimi publikacijami, ki vzbu- 
jajo v zadnjem času precejšnje zanimanje širše 
javnosti, sodi brez dvoma serija Slovenija na 
vojaškem zemljevidu 1783-1787. ' Naslov je ne- 
koliko zavajajoč ali bolje komercialen. Slovenija 
se po dosedanjem vedenju namreč prvič omenja 
šele 1816. leta, v tisku paje bila prvič omenjena 
šele leta 1844 v znani pesmi Ivana Vcsela-Ko- 
seskega. Pravo vsebino knjige daje nemški na- 
slov Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 
für das Gebiet der Republik Slowenien. Prav bi 
bilo, da bi bil tudi v nemškem naslovu poudarjen 
vojaški značaj tako kart kot komentarja, sicer so 
pričakovanja prevelika. Publikacijo, ki sestoji iz 
dveh delov: kart in tekstovnih opisov, izdajata 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti ter Arhiv Republike 
Slovenije, iz gotice jo prepisujejo in iz nemškega 
jezika prevajajo delavci Arhiva Republike Slo- 
venije, za urejanje publikacije in skrb za vsa 
organizacijska vprašanja pa je pristojen Vincenc 
Rajšp. V letu 1999 bo izšel že peti zvezek, kar je 
ne glede na številne možne pripombe k delu, 
gotovo izjemno. 

Čeprav je na zemljevide teh vojaških merjenj 
že 1901. leta opozoril Fran Orožen,2 je sodobno 
poznavanje omenjenega gradiva povezano z ime- 
nom Eme Umek. Taje nanj opozorila 1985. leta3 

in iz njega objavila tudi opis Ljubljane z oko- 
lico.4 Kolikor je podpisanemu znano, je njena 
tudi prvotna ideja o potrebnosti izdaje.5 Načrto- 
vana je bila priprava v okviru Znanstvenega 
inštituta Filozofske fakultete, vendar je kasneje 
delo prevzel Vincenc Rajšp. Čeprav je Ema 
Umek že v svojem članku izrecno opozorila, da 
je bistvo gradiva, ki ga je v nckcm smislu na 
novo odkrila, v merjenju dežel, je bilo v stro- 
kovnih krogih pogosto slišati, da je tO gradivo 
pravzaprav jožefinski kataster. To omenjam 
predvsem zato, da bi opozoril na slabo pozna- 
vanje davčne problematike pri zgodovinarjih, 
tematike, ki je vendarle ljudi vedno gulila. Pro- 
blem ni zgoij slovenski, ampak širši. Izrabljam 
priložnost, da opozorim na pripoved pokojnega 

'     Glej ocene Ignacija Vojela v Zgodovinskem časopisu 50. 1996, 
sir. 457-459; 51. 1997 sir. 2X7-2XX, 52, 1998, Mr. 292-296. 

2 C) zemljevidih slovenskih pokrajin. Zbornik SM 3, 1901, sir. 
23.51. 

3 Ljubljana / okolico v luči jozefinskih deželnih merjenj. Arhivi 
X, 19X5, sir. 91-94. 
Kavno lam. 

•s     Podrobneje glej: Mojca Grabnar, Slovensko ozemlje na vo- 
jaškem Zemljevidu ii druge polovice IX. stoletja, Sekcije 201- 
205. Arhivi 17. 1994, str. 159-160. 

dr. Pavleta Blaznika. Skupaj z Emo Umek je bil 
član ekspertne skupine za izvajanje arhivskega 
sporazuma med Avstrijo in Jugoslavijo iz leta 
1923, ki naj bi uresničila določila o restituciji 
arhivskega gradiva. Ko je na eni izmed sej prišlo 
v ospredje vprašanje jožefinskega katastra se je 
pokazalo, da ga ne avstrijski ne naši eksperti, ki 
so to oznako dobili povsem upravičeno, prav- 
zaprav ne poznajo. Tedaj je nastopila Ema Umek 
in navzočim pojasnila, kaj sploh je predmet 
razgovora. "Bili smo kot šolarčki", je končal svo- 
jo pripoved pokojni Blaznik. Na to dejstvo opo- 
zarjam predvsem zato, ker "raziskovalci" po- 
gosto preveč podcenjujemo znanje arhivistov, ti 
so pa preskromni. Ta lastnost še kako velja tudi 
za Emo Umek. 

Tako karte kot komentar k njim so nastali 
zaradi vojaških potreb. V ospredju zanimanja so 
bile možnosti vojaškega prevoza, z njim pove- 
zanega prenočevanja vojakov, pa tudi premikov 
in varovanja oziroma nadzora prometnic z 
arlilerijo. Popolna podrejenost izdelave kart in 
opisov krajev oziroma komentarja h kartam vo- 
jaškim vidikom poraja pri bralcu številna vpra- 
šanja, na katere pa bo zaman iskal odgovore v 
publikaciji. Vsekakor je veliko boljši in po- 
membnejši njen kartografski del. 

Ozemlje, ki so ga avstrijski oficirji kartirali, 
je bilo razdeljeno na sekcije, ki so identične s 
posameznimi kartami. Komentarje k njim so 
pisali posebej in so zbrani v posebni knjigi. Ti se 
navadno nanašajo na več vasi ali zaselkov sku- 
paj. Najprej so našteti kraji, sledi jim oddaljenost 
od bližnjih večjih krajev, podatki o trdnih stav- 
bah, vodah, poteh, hribih, gozdovih in pripombah 
zemjemercev. Dolenjsko obravnavata prvi dve 
knjigi, vendar ne v celoti. Ureditev je namreč ne- 
koliko nenavadna, saj sla v njih tudi Notranjska 
in celo delček Štajerske, manjka pa delček Do- 
lenjske. Precej težav je tudi s podatki o posa- 
meznih krajih. Opisovalci so jih namreč zdru- 
ževali na dokaj nenavaden način. Tako so na 
primer v okolici Soteske skupaj obravnavana tale 
naselja: Drcnje, Soteska, Gorenje in Dolenje 
Polje, Gorenje in Dolenje Gradišče, Podhosta, 
Meniška vas, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, 
Obrh, Sela pri Dolenjskih Toplicah. To otežuje 
razumevanje nekaterih podrobnosti. Čeprav so 
pri izdelavi lega izjemno zahtevnega dela sode- 
lovali vojaki oziroma častniki nadporočniki Her- 
mann, Mcgcs in Werlhenpreis, podporočnika 
Storch in Biiday in zastavnik Holzbauer, kar 
pomeni, da bi morali biti opisi vsaj načelno zelo 
poenoteni, ker je to ena vojaških značilnosti, so 
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med njimi precejšnje razlike. Opisi so tudi precej 
odvisni od trenutne osebne nagnjenosti. Tako je 
pri zapisu o Novi Štifti zapisano: "Cerkev v Novi 
Štifti je trdno, lepo izdelano poslopje. Je nek- 
danja božja pot, ki so jo od daleč obiskovali." 
Glede na to, daje na Dolenjskem še precej enako 
ali celo bolj znanih božjih poti, na primer Vesela 
ali Žalostna gora, bi pričakovali kaj podobnega 
ludi drugod, vendar zaman. 

Iz prve knjige smo upoštevali te sekcije: 221, 
222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 246, 247, 260, iz druge pa 
191, 201, 202, 203, 204, 213, 215, 216, 220. 

Splošni vtis o Dolenjski, ki ga dobi bralec iz 
opisov h kartam, je dokaj skromen. Glede na to, 
da so danes svojevrstni ponos naših krajev in 
ljudi gozdovi, je bilo njihovo stanje ob koncu 18. 
stoletja žalostno. Seveda jih v tistem času še niso 
gojili kot na primer že v naslednjem stoletju pri 
knezih Auerspergih, vendar se ni mogoče rešiti 
vtisa zanemarjenosti. V oči in po telesu vas 
bodejo nizki, slabo raščeni, zaradi grmovja in 
druge podrasti neprehodni gozdovi. Izjema so 
tisti više ležeči, ki so bili skrajno težko ali skoraj 
nedostopni. Za gozdove na Gorjancih pravi, da 
so marsikje neprehodni, podobno oceno so za- 
služili tudi tisti okoli Štangc. Podatki o mladih 
gozdovih nam posredno sporočajo o golosekih, 
ki so morali biti še dokaj pogosti. Prevladovali so 
listavci, iglasti gozdovi so bili velika redkost in 
nanje ponekod opozarjajo kot na posebnost. 
vzrok za tako stanje je moral biti na prvem 
•nestu splošen odnos do gozda, na drugem pa 
seveda takraten način agrarnega gospodarstva, ki 
Jc gozd masovno uporabljalo tudi za pašo. Nena- 
zadnje je bil gozd takrat še v primarnem stanju, v 
takem stanju pa so na našem ozemlju prevlado- 
vali listavci. O konkretni kakovosti lesa poročajo 
•z Dolenje vasi pri Ribnici, ko pravijo, da jc tisti 
slabše kakovosti primeren za sodarje in druge 
Potrebe, mišljena jc seveda suha roba in ne pravo 
sodarslvo. Z roba dobrepoljske doline naj bi že 
vozili deske v Trst, to pa je tudi edini tovrstni 
Podatek. Okoli Loškega Potoka so v obrav- 
navanem času izsekavali. 

Podobo o dolenjski mizeriji dopolnjujejo tudi 
Podatki o cestah. Dobra in vselej uporabna je bila 
Poštna in komercialna, ki je povezovala Lju- 
bljano s Karlovcem. Na nekaterih odsekih je bila 
zadovoljiva, vsaj poleti in v suhih obdobjih tudi 
•ista, ki je iz Novega mesta vodila proti Zagrebu, 
Podobna, vendar že precej slabša, je bila tista po 
Mircnski dolini. Zadovoljiva je bila ocena ceste 
°d Žužemberka do Stične, ki bi jo bilo mogoče z 
majhnimi stroški usposobiti za vožnjo srednje 
•cž.kih vozov. Ob izkopavanju arheologov v 
jvančni Gorici za zdaj že podrto bencinsko črpal- 
ko smo jo lahko nekaj metrov tudi videli. Iz- 
jemno slabe so bile prometne povezave Kočev- 
skega. Cesta skozi Ribnico je bila slaba, za prave 
tovorne vozove neuporabna, primerna za tovorne 
konje in ježo, ob deževjih in poplavah pa so 

morali ubirati rezervne možnosti. Tudi iz Bele 
krajine na Kočevsko slaba pot. Poglavitno pro- 
metno sredstvo je bil konj, pa še tega jc bilo 
treba, kol marsikje drugje v hribovitem svetu in 
soteskah oziroma grapah, občasno razjahati. Tudi 
Kolpo je bilo najpreprosteje prebresti ali celo s 
konji preplavati, saj so bili mostovi slabi in 
redki. Razmeroma slabe prometne razmere so 
bile tudi na poteh v gričevnatem svetu jugo- 
vzhodno od Ljubljane, med Savo, cesto proti 
Karlovcu in Mircnsko dolino, kjer so morali upo- 
rabljati še enoosne vozove. Slabo vzdrževanje 
komunikacij so poslabševale še vremenske teža- 
ve, saj so povzročale, da je bil ob malo večjem 
deževju velik del Dolenjske neprevozen. Očitno 
cestna tlaka ne samo ni bila učinkovita, ampak jc 
morda marsikje tudi niso uporabljali. Drugače si 
skoraj ni mogoče razlagati pripombe, da bi bilo 
mogoče nekatere cestne odseke že z manjšimi 
stroški izboljšati. V še slabšem stanju so bile 
vaške poti, najslabše pa tiste, ki so vodile med 
vinograde. Po kakovosti so bile na podeželju 
boljše le liste, ki so vodile h gradu. Te so imele 
privaten značaj. Opaziti je nekakšno zakonitost, 
da so bili v okolici dobro vzdrževanega gradu (n. 
pr. Soteska) ali kraja (Mirna, Mokronog) tudi 
dobro vzdrževane ceste in mostovi. Dokaj neraz- 
vcseljivc podatke najdemo tudi o mostovih. Bilo 
jih je precej manj kol danes. Logično bi bilo, da 
so bili zalo boljši, vendar temu ni tako. Pre- 
vladovali so leseni. Številni izmed njih so bili v 
slabem stanju, ali kvečjemu primerni za lažje 
tovorne vozove. Izjema je bil seveda novomeški 
čez Krko, ker je bil del strateško, gospodarsko in 
poštno izjemno pomembne prometnice. Tudi 
kostanjeviških mostov opisovalec ne kritizira, 
sicer pa zanje nima dobre besede. Boljši so bili 
kamniti. Takih je bilo malo. Čez Krko, kot vse 
kaže, samo eden, in še lo pri vasi Krka, to jc v 
bližini izvira. V Mirenski dolini omenjajo le ene- 
ga od obeh lepotcev, ki še danes stojita, čeprav 
sta skoraj gotovo bila že takral oba. Naj na tem 
mestu še posebej poudarimo, da opisovalci vo- 
jaškega pomena te ceste, bila jc pomembna za 
vojaške premike v italijanske dežele in v ta na- 
men sta bila oba kamnita mostova verjetno tudi 
zgrajena, sploh ne poudarjajo. Kamniti mostovi 
so bili tudi v Črnomlju. Tudi brodovi čez Krko, 
Kolpo in Savo niso bili kaj prida. Za ležke to- 
vorne vozove ni bil nobeden primeren, lažje paje 
bilo marsikje mogoče prepeljati. Povsem očitno 
je, da so bili v višjih vodnih stanjih tudi nekatere 
reke in večji potoki neprehodna prometna ovira. 
Kljub pogostim čerem, brzicam in sipinam je 
bila gotovo za promet še najboljša Sava, in po 
njej so prevažali predvsem žilo in vino. 

Vojaški kartografi so morali bili posebno 
pozorni na Irdne stavbe. Te so bile skoraj brez 
izjeme cerkve, manj to velja za župnišča. Prav iz. 
pozornosti, ki jo oficirji namenjajo "božjim hra- 
mom", lahko sklepamo o njihovem odnosu do 
Cerkve in vere, saj vojaške oblasti očitno niso 
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pomišljale, kadar je bilo te "božje hrame" treba 
nameniti v povsem profane in celo vojaške na- 
mene. Očitno jim misel na to, da bi jih uporabili 
za vojaške namene, celo obstreljevali bi iz njih, 
niso bile prav nič nenavadnega. Toliko opevana 
/ve/a med "tronom in oltarjem", ki naj bi bila 
ena značilnosti državne tvorbe Habsburžanov, je 
bila močna le politično, ne pa versko. V tem 
smislu pa ne moremo omenjali obeh cisterc, ki 
sla bili v lem času očitno že prazni. Možnosti 
njune profane uporabe ni mogoče šteti med zlo- 
rabe verskih stavb. Tako kostanjeviško kol sliško 
je bilo mogoče uporabiti /clo koristno v vojaške 
namene, bodisi kol skladišča bodisi kot začasne 
kasarne. V Stično naj bi bilo mogoče namestiti 
dva bataljona vojakov. Fortifikacijska šibkost 
omenjenih cisterc pa je bila v tem, da ju je bilo 
mogoče z bližnjih višin z artilerijo držati v šahu. 
Plctcrjc so bile očitno v preslabem stanju, da bi 
zaslužile pozornost. Sentjernejsko župnišče jih je 
spominjalo na grad. Iz njih naj bi v preteklosti 
nastale tudi nekatere cerkve (Loški Potok). 

Milnice so bile, s silno redkimi izjemami, 
očitno solidno in dokaj trdno grajene. 

Zelo različni so podatki o gradovih. Že na 
prvi pogled nas preseneti terminologija: plemiški 
dvorec, plemiško poslopje (Prcdgrad), podežel- 
ski dvorec, gradič, grad - stavba, ki spominja na 
stanovanjsko stavbo, in celo trinadstropna stano- 
vanjska hiša s prizidano kapelo (Rupcrč vrh). S 
kakšnim spoštovanjem kartografov in opisoval- 
cev ravno niso navdajali. Številni so se jim zdeli 
za vojaške potrebe neprimerni, vsi pa ranljivi 
pred artilerijo. Prav neverjetno je, kakšen pou- 
darek ji je dan. Prav ob tem poudarjanju njene 
pomembnosti lahko šele bolj dojamemo velike 
sposobnosti, uspehe in časti Jurija Vege. Dobri 
gradovi so bili: Soteska z. dobrimi konjskimi 
hlevi, Gracarjev Turn, Pogance, čeprav so majh- 
ne, Hmeljnik, Grm, ki bi ga po potrebi spre- 
menili v bolnišnica skladišča za živila ali 
konjeniško kasarno, Žužemberk, težko dostopen 
Orlnck, ribniški grad, Mokrice, Koslel, z dobro 
lego za obrambo in le enim vhodom, Pobrežjc, 
Bogenšperk, Mirna, Boš tanj, Mokronog, Trebnje 
- grad ni imel le stolpa na vsakem vogalu, ampak 
v enem traktu še en višji stolp, očitno ostanek 
prvotnega stolpaslega gradu, ki so mu prizidali 
stanovanjski del -, in še nekateri. Kol vidimo, 
kakšnega izjemnega vojaškega pomena gradovi 
niso imeli, saj jim ni bilo nič nerodno namenili 
jih za popolnoma negrajske funkcije. Funkcija 
vojaške bolnišnice je še dobra. Gomila in Boš- 
tajn pa bi bila primerna za skladišča. Nekateri so 
se opisovalcem zdeli vsaj primerni za manjša 
poveljstva: Gorenja vas, Strclac. Nekaterim so 
možnost uporabe za vojaške namene odpisali: 
Mokro polje nima možnosti za obrambo, Vrhovo 
je bilo majhno in se je sesedalo, Rakovnik ni bil 
dograjen. Dob je bil takrat tovarna usnja, sicer pa 
se je sesedal in podobno. O nekaterih ni karak- 
teristik: Luknja, Graben (velik stolp z debelim 

zidovjem) Zalog, Bajnof, Krupa, Škrljevo. Za 
Mehovo pravi, da je star, ne pove pa, da je že v 
ruševinah. Ruševine starega gradu na Bregu pri 
Ribnici, ki je bil v ruševinah, bi uporabil kar za 
gradbeni material. Opisovalci redko omenjajo 
pristave (Dobrava, Podium, nad Čreležem...). 
Zanimivo, da pri- Novem mestu ne omenja 
kapiteljske na Marolu, območja od koder je bilo 
z artilerijo možno kontrolirali velik del mesta, 
predvsem pa tudi na novo zgrajeno kasarno. 

Glede odnosa do cerkva smo nekaj že po- 
vedali. Po večini so Irdne zidane stavbe. Na 
Kočevskem je veliko kapel. Le ena ali dve cerkvi 
sla omenjeni kol leseni. Nekatere so imele še 
obzidja iz časov, ko so bile taborske cerkve. 
Fortifikacijske stavbe iz časov turških vpadov so 
bile še marsikje ohranjene, na primer Hinje, Stari 
Log, Soteska. Za Šenruperstko cerkev pravi, da 
je obzidana z. visokim obzidjem, ni pa opazil, da 
je celo naselje neke vrste trdnjava. Podobna 
opazka manjka tudi za Trcbclno. Marsikje so bile 
obrambne slavbe že v slabem stanju: Primskovo 
ima razpadajoče obzidje, ki je imelo nekoč rón- 
dele in stolpe; Stari tabor pri Črmošnjicah. Cer- 
kev na Pahi (šentjurska?) naj bi bila zapuščena. 
Na Kočevskem omenja razmeroma veliko kapel, 
kar pa kaže predvsem na velikost tamkajšnjih 
cerkvic. Podobno kot za cerkve velja tudi za 
župnišča. Večinoma so bila dobro zidana, neka- 
tera - kot že omenjeni sentjernejsko in topliško - 
so ga celo navdušili, pri Gorenjem Mokronogu 
pa se je bal, da se bo pravkar zrušilo. Prav po- 
datki o gradovih, pristavah in taborih, tistega v 
bližini Taborske jame ne omenja, nas navajajo na 
mnenje, da so bili popisovalci zelo različno 
razpoloženi, da so se včasih dokaj potrudili, 
včasih pa so se naslonili kar na ljudsko pripoved, 
ali pa sploh niso spraševali. 

V dolenjskih vaseh so prevladovale lesene in 
ne ravno ugledne stavbe. Njihovi opisovalci jim 
namenjajo razmeroma malo pozornosti, zato pa 
so poudarili nekaj izjem. Več kamnitih in solid- 
nejših kmečkih hiš je bilo na ribniško-kočevskem 
območju, navdušile so ga stavbe okoli Šmarja, v 
bližini Debcnca in hlevi v okolici Mirne, kjer naj 
bi imele vasi kot gradovi dobre hleve. 

Glede na to, da so zlasti oficirji na potovanjih 
zahtevali razmeroma visok stanovanjski stan- 
dard, bi pričakovali natančnejše opise trgov in 
mest. Opisa Lilije ni, omenjena je le kot trg.6 

Kartografa, nadporočnika Werlhenpreisa so zani- 
mali predvsem Sava, nekaj potokov in gradovi. 
Ker je bila Litija zelo pomembna zaradi plovbe 
po Savi in je moralo bili v njej precej obrtnikov 
(graditelji čolnov, vrvarne), tako ali drugače po- 
vezanih z plovbo, je tak odnos nerazumljiv. Na- 
sploh velja zapisati, da opis te sekcije tudi obli- 
kovno odstopa od drugih. Hiše v trgu Radeče so 
bile majhne, delno lesene, delno zidane. Hlevov 
je bilo malo, vendar za pontonirje dovolj pro- 

Sekcija 191. 
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štora. Tudi pri tem trgu ni omembe o njegovi 
navezanosti na plovbo po Savi. Mokronog je 
opisovalca, tudi zaradi razmeroma dobrih oko- 
liških cest, med našimi trgi še najbolj navdušil. 
Vsekakor bolj, kot bi ga zdaj. Srednjeveški stolp, 
ki še danes kraljuje sredi trga in domačini ne 
vedo najbolje, kaj bi z njim, čeprav jih po požigu 
gradu še edini spominja na srednjeveško slavo, 
"/načuje kot stanovanjski. Opazil je njegove 
debele zidove. V Ribnici so bile vse hiše iz. 
kamna. Obzidje je še imela. Za Koste! avtor 
«pisa ni vedel, da je trg. Očitno sta bila v očeh 
vojaških kartografov Ribnica in Mokronog naj- 
odličnejša dolenjska trga. 

Tudi opis dolenjskih mest ni popoln. Besedila 
o Krškem ni, ker je urednik 217. sekcijo, v kateri 
naj bi verjetno bil, prihranil za eno naslednjih 
knjig. Zanimivo, da to mesto ni vrisano tudi na 
Pregledni karti, ki je del vsakega zvezka. Odlo- 
čitev urednika je glede na to, da večina te sekcije 
•sega na Štajersko, logična, vendar za prikaz. 
Dolenjske precej nenavadna in bi jo bilo treba 
posebej pojasniti. V Kostanjevici je bilo poleg 
cerkve le nekaj solidnih hiš. Drugo je bilo leseno 
'n zato jo je bilo mogoče hitro in v celoti požgali. 
V Novem mestu je na opisovalce naredil vtis 
Kapitelj s cerkvijo in proštijo, opazili so še fran- 
čiškanski in kapucinski samostan, novo vojaš- 
nico, nekaj hiš in dva gradiča v Kandiji, ki takrat 
»e nista bila del mesta. Kočevje je imelo kamnite 
niše, obzidje pa je propadalo. Zelo pa je po- 
darjena trdnost žitne kašče, ki jo je obdajala 
zclezna ograja. Posebne pozornosti je bila de- 
ležna tudi črnomaljska žitna kašča, ki je ležala 
Zunaj mesta. Tako tu kot v Metliki je opisovalec 
Poudaril stavbe nemškega viteškega reda. Sicer 
Je bil tudi tu največji del mestnih stavb kamnit. 
Metliško obzidje je še stalo, čeprav ga je več 
nekaj meščanov uporabilo za zadnje stene no- 
vogradenj. Na več mestih je bilo že predrto in 
torej ni več služilo svojemu namenu. Višnjc- 
gorske hiše so bile majhne, le nekatere so od- 
stopale od povprečja. Pogrešal je hleve, rešitev 
2a morebitne vojaške potrebe je videl v obeh 
gradovih, dvorcu in njihovih pristavah. Obzidje, 
k' je na karti vrisano, v besedilu ni omenjeno. 
Zdi se, zlasti to lahko domnevamo zaradi pri- 
pombe h Kostanjevici, da avstrijska vojska do 
dolenjskih mest ni imela nobenega odnosa. Svojo 
nekdanjo fortifikacijsko vlogo, mesta Krško, Ko- 
čevje in Višnja Gora so prav zaradi obrambnih 
funkcij ta stains dobila, so že davno izgubila in 
So v tem času v nekem smislu, z. izjemo prvega, 
Odmirala. Novo mesto je imelo k sreči vsaj sedež 
okrožja, gimnazijo, kapitelj, frančiškanski in 
kapucinski samostan, preostala, razen Krškega, 
P;i so bila mesta predvsem po zavesti njihovih 
Prebivalcev in nekaterih obrtnikov meščanskega 
značaja, ki pa jih je bilo mogoče najti tudi na 
Podeželju. Trebnje, na primer, je v tem času 
•nielo tudi meščanskega krojača. 

Cc  odmislimo  gospodarski   pomen  cest   1er 

Del ceste med Žužemberkom in Stično na Mrzlem 
polju pri Ivančni gorici. Hila je najboljša na 
Dolenjskem poleg one, ki je povezovala Ljubljano 
z Novim mestom. Lepo so vidni njen levi utrjeni 
rob kot tudi ostala struktura cestišča ter sledovi 
kolesnic. Cesto so odkrili arheologi Narodnega 
muzeja ob izkopavanju od julija do novembra 
1998 pod vodstvom Draga Svoljšaka. Fotografija 
je iz fototeke Arheološkega oddelka Narodnega 
muzeja, neg. 32352, fotograf Drago SvoljSak, 

mline in žage, vsega tega ne gre podcenjevati, je 
o samem gospodarstvu razmeroma malo besed. 
Še najpopolnejši je zapis k Fužinam ob Krki. 
Opisovalec pravi, da so lam zelo znamenite 
fužine in da večina prebivalcev živi od njih, ker 
dovažajo les in oglje. Prav zaradi tamkajšnje 
železarske dejavnosti naj bi v širši okolici kraja 
prevladovalo grmovje. Pomemben je podatek o 
mlinu za papir pod Zlebnikom pri Radečah. Do- 
dajmo še, da omenja neko tovarno v dolini 
Višnjicc pri Višnji Gori. Verjetno se podatek 
nananša na tamkajšnjo tekstilno dejavnost. Ome- 
nili smo že pripombo o suhi robi okoli Dolenje 
vasi pri Ribnici, izdelavo desk in njihovo prodajo 
v Trst 1er usnjarno v dobskem gradu. Omenja še 
dobro grajeno kopališče z. gostilno v Dolenjskih 
Toplicah in cnonadstropno zidano gostilno v 
Brsljinu pri Novem mestu, to je verjetno pred leti 
podrli "Langerjev grad", ki je morala biti v 
tistem času furmanska gostilna z možnostjo pri- 
preganja prek težavnih Kačjih rid. Pogrešamo 
podatke o žužemberski industriji,7 ki je bila 
takrat ob vsem loku Krke najpomembnejša, ome- 
njena ni niti industrija okoli Smartnega in Lilije, 

Majda Pucelj, zgodovina Žužemberka in okolice. Suhokranjski 
zbornik    1997,   sir.   55-65.   Glej   nuli   Obil,   papirnica   in 
gostinstvo. I/ zapiskov Alojza Zupanca. Ravno tam, sir. 66-70. 
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islo velja za kopanje železa okoli Turjaka. 
Povsem je izpuščen tudi človeški element, saj 

ni podatkov o prebivalstvu. O živini, kol vemo, 
so imeli podatke zbrane drugod. 

Vsekakor je tekstovni del publikacije dokaj 
nesistematičen in nezanesljiv in se ne le stati- 
stično, ampak tudi v številnih drugih primerih 
nanj ni mogoče zanesti. To lahko poleg že ome- 
njenih primerov še posebej opazimo pri dolenjski 
metropoli. Opis in podoba Novega mesta sta ne le 
v besedilu, ampak na karti precej površna, manj- 
kajo cerkve, saj sta na karti le dve, kapucinski 
samostan je napačno narisan, obzidja in tudi vislic 
pri Novem mestu opisovalec ne omenja. 

Ker je v tekstovnem delu publikacije objav- 
ljeno tako nemško izvirno besedilo kot tudi pre- 
vod, transliteriranjc je gotovo najzahtevnejše 
delo pri publikaciji, o prevodu ne bomo izgub- 
ljali besed, opozarjamo pa le na nujnost nenehne 
primerjave z nemškim izvirnikom. Napak je 
namreč kar nekaj, med najhujšimi je lista, pri 
kateri je kraj Klošter v Beli krajini preveden v 
samostan, vendar pa se pri delih s lako količino 
podatkov napakam ni mogoče izogniti, če ne 
hodimo na teren ali ne pritegnemo domačinov. 
Vsekakor le pripombe ne razumeti kot kritiko, 
ampak je zgolj opozorilo uporabniku. Znova 
velja poudariti, da so karte veliko natančnejše in 
pomembnejše kot besedilo - zanj je celo mogoče 
postaviti vprašanje, ali je bilo v njegovo publi- 
ciranje smiselno vložiti toliko dela. Zdi se, da se- 
je pomanjkljivosti opisov krajev zavedal tudi 
urednik in jih skušal rešili z. opombami k pre- 
gledu toponimov posameznih kart, pri čemer je 
upošteval tudi originalne kopije kart. V njih 
opozarja predvsem na številne mline, žage, na- 
tančnejši so podatki o brodovih, mostovih, mo- 
riščih (Ribnica, Lož, Kostcl, Kovača vas pri 
Predgrađu), skratka na številne podatke, ki na 
kartah so, ni pa jih na zemljevidih. Ob tem pa bi 
le rad poudaril, da tudi karte niso brez napak. Na 
Vinjcm vrhu pri Smarjeti cerkev sv. Jožefa ni 
imela dveh stolpov, ampak sta bili tam dve 
cerkvi, podobno kol na Stopnem. Domnevam, da 
je kartograf na svoji osnovni risbi to slabo 
označil in je zato pri končnem oblikovanju karte 
nastala napaka. Pogrešamo tudi sv. Janeza na 
Malem Vinjeni vrhu. 

O tem, da je kartografski del jožefinskih mer- 
jenjenj zelo pomemben vir, ne kaže izgubljati 
besed. Tudi tesktovni del je dragocen zaradi 
podatkov o cestah, njihovi kakovosti in širini, 
zlasti pa vodah, pa naj bodo to reke, potoki, 
ribniki ali viri pitne vode. Koristno jih lahko 
uporabljajo tudi gozdarji in zlasti hidrologi, saj 
so podatki o vodah med najbolj popolnimi. Vod- 
ni viri niso le našteti, ampak zvemo veliko tudi o 
njihovi muhavosti, moči ob visokih stanjih voda, 
strugah in zlasti poplavljanjih. Zgodovinar 18. 
stoletja jih bo brez dvoma koristno uporabil, v 
nobenem primeru pa ne morejo nadomestiti po- 
datkov jožefinskega katastra, kljub zapletenemu 

načinu njegove uporabe. Ti ostajajo najkorist- 
nejši vir za študij našega ozemlja v 18. stoletju. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DOLENJSKA IM LICHTK DER JOSEPHINISCHEN 
LANDESAUFNAHME 

In den letzten Jahren fand die Publikation Josephl- 
nische Landesaufnahme 1763-17N7 für das Gebiet der 
Republik Slowenien ein breiles Pehu in der sluwenisehen 
Öffentlichkeil. Sie wird vom Wissenschafts- und For- 
schungszentrum der Slowenischen Akademie der 
Wissenschaften und Künsic und vom Archiv der 
Republik Slowenien herausgegeben. Die Transliteration 
und Übersel/.ung wurde von den Mitarbeitern des 
Archivs übernommen, die redaktionelle Arbeit der ein- 
zelnen Hände, die sowohl Karlen als auch Kommentar 
enthalten, wird von Vincenc Rajšp geleilet. Die Karlen 
Stellen zweifelsohne den besseren Teil dieses 
außerordentlichen Unternehmens des josephinischen 
Zeitalters dar. die Kommentare entsprechen jedoch nicht 
der Erwartung. Kostbar sind dagegen vor allem Angaben 
über die Kommunikationswege, Gewiisser, Burgen, 
Schlösser und anderen festen Gebäuden. Ps fehlen 
Angaben über Gewerbeläligkeilen, die auch für das 
Militär von Bedeutung waren. 

Das Bild von Dolenjska (Unlerkrain). das die Karlen 
und Beschreibungen vermitteln, ist sehr unerfreulich. 
Viele Wälder befinden sich in schlechtem Zustand und 
sind unwegsam, liine Ausnahme bilden die Straße 
Ljubljana-Novo mesto-Karlovac und einige Straßen- 
abschnitte zwischen Novo mesto und Zagreb. 

SUMMARY 

THH   DOLIiNJSKA   RliGION   IN   THE   LIGHT   OF 
LAND SURVEYS IN THIi PERIOD OF" JOSEPII II 

In the last four years, the Slovene public has quite 
enthusiastically accepted the publication Slovenia on 
Military Maps from 1763 to 1787 (Josephinische 
Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebiel Der Republik 
Slowenien) published by the Scientific Research Centre 
of the Slovene Academy of Sciences and Arts and the 
Archives of Ihe Republic of Slovenia. The publication is 
transliterated and translated by the Archives' workers. 
The head of Ihe project is Vincenc Rajšp, who also edits 
the individual volumes containing the maps as well as 
the commentaries. Undoubtedly, the maps are the better 
part of this extraordinary project of Ihe period of Joseph 
II, while ihe commentaries do not fulfil our expectations. 
The value of the work lies primarily in the information it 
provides on transport, rivers, castles, and buildings, but 
fails to provide enough information on the trades which 
were also important for Ihe army. 

The image of Ihe Dolenjska region as presented by 
the maps and lexl was rallier bleak, as many forests were 
in a very poor slale of maintenance and impassable, Ihe 
only exception being the route Ljubljana - Nov Meets - 
Karlovce and certain sections of Ihe road from Novo 
Mesto to Zagreb. 
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UDK 930.251.01(497.4) 

Arhivsko gradivo in njegovi ustvarjalci 
JANEZ KOPAČ 

A. Uvod 

Vsaka arhivska ustanova mora vložiti kar 
največ strokovnega truda v pridobivanje kako- 
vostnega arhivskega gradiva. K takemu ravnanju 
Jo poleg kroničnega pomanjkanja skladiščnih 
prostorov silijo številne pomembne naloge, ki 
omogočajo normalno poslovanje države, pa tudi 
dejstvo, da si arhiv le s kakovostnim arhivskim 
gradivom, ki ga varuje in posreduje v raziskave, 
ustvarja svoj družbeni pomen. 

Slovenska arhivistika ima kakovostno izde- 
lano teorijo valorizacije ustvarjalcev dokumen- 
tarnega in arhivskega gradiva 1er teorijo valo- 
rizacije arhivskega gradiva.1 Kljub temu pa se 
moramo v arhivih ves čas zavedati, da s svojimi 
strokovnimi odločitvami določamo sedanje, zlasti 
Pa prihodnje zgodovinske raziskave. Področja 
znanstvenega proučevanja preteklosti se skozi čas 
spreminjajo. Bila so obdobja, v katerih so se 
Zgodovinarji posvečali velikim družbenim spre- 
membam, pa tudi obdobja, v katerih je bilo 
Preučevanje bolj usmerjeno k vsakdanjemu živ- 
ljenju, kar je zahtevalo drugačne vrste zgodovin- 
skih virov. Trdili smemo, da ni strokovnjaka na 
svctu, ki bi znal in upal napovedali, katera bodo 
Področja proučevanja zgodovinske znanosti čez 
sto in več let in na ta način determinirati vsebine 
arhivskega gradiva. Če pa se v arhivistiki odlo- 
čimo, da so nekateri ustvarjalci nepomembni, 
"odisi za kraj, v katerem delujejo, bodisi širše. 
Potem gradiva o njih v arhivu ne bo, ustvarjalci pa 
s° izgubljeni za prihodnja proučevanja, pa čeprav 
Se tolažimo, da se bo posredno gradivo o njih 
našlo kje drugje. Enako je tudi z dokumenti ali 
skupinami dokumentov, za katere se v arhivski 
valorizaciji odločimo, da nimajo značaja kullur- 
Ilcga spomenika. To ne pomeni, naj pred pre- 
jemanjem arhivskega gradiva v arhiv ne 
Valoriziramo ustvarjalcev in njihovega gradiva, 
anipak da moramo biti pri teh občutljivih opra- 
Vllih zelo previdni in natančni. Nikakor ni do- 
pustno sprejemali prehitrih odločitev, ki bi jih 
opravičevali s horizontalno in vertikalno preple- 
lcnosljo neposrednih in posrednih dokumentov. 
*~e bi se taka prepletenost pojavila, pa ta otežuje 
Proučevanje, v lakih primerih povezano z obiski 

Vladimir Žumer: Valorizacija dokumentarnega gradiva /a zgo- 
dovino, znanost in kulturo, Ljubljana 1995, seznam literature 
je naveden V opombah; Marija Kos: Teorija in praksa vred- 
notenja dokumentarnega gradiva s področja gospodarstva. 
Arhivi, glasilo arhivskega društva Slovenije, letnik XX. Lju- 
bljana I997,str. 160-161. 

različnih arhivskih ustanov. Zlasti lokalno zgo- 
dovinopisje si lega ne želi. 

Velika nevarnost prehitrih in zalo lahko ludi 
slabo premišljenih valorizacijskih opredelitev do 
ustvarjalcev in njihovega arhivskega gradiva je 
tudi tedaj, kadar se srečujemo s preveliko koli- 
čino informacij. V takih primerih se kaj radi za- 
našamo, da se bo gradivo o dejavnosti tega ali 
onega ustvarjalca že nekje ohranilo, vendar pa se 
pogosto ne ohrani nikjer. To do neke mere 
dokazuje ohranjenost arhivskega gradiva o več- 
letnem delovanju samoupravnih interesnih 
skupnosti, zlasti tistih, ki so skrbele za gospo- 
darske dejavnosti. 

H. Valorizacija ustvarjalcev arhivskega 
gradiva 

Kljub kriterijem za valorizacijo ustvarjalcev 
arhivskega gradiva2 in izkušnjam iz. osemdesetih 
jet, se stvarno in geografsko pristojna arhivska 
ustanova srečuje s protislovjem v določilih 8., 9. 
in 14. člena zakona o arhivskem gradivu in 
arhivih.3 Prva dva člena določata pristojnosti 
Arhiva Republike Slovenije in regionalnih slo- 
venskih arhivov 1er morebitnih arhivov lokalnih 
skupnosti. Po določilih prvega odstavka 8. člena 
"Arhiv Republike Slovenije varuje javno ar- 
hivsko gradivo državnih organov, izvajalcev 
javnih pooblaslil oziroma javnih služb, ki jih 
zagotavlja država. Banke Slovenije 1er državnih 
in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, 
ki jih ustanovi država oziroma, ki delujejo za 
območje celotne države." Skoraj enako se glasi 
prvi odstavek 9. člena - ta opredeljuje javno 
arhivsko gradivo, ki ga morajo varovati slo- 
venski regionalni arhivi na območjih njihovega 
geografskega delovanja. Dodano je še, da 
regionalni arhivi varujejo tudi arhivsko gradivo 
"organizacijskih enot državnih organov", kar 
pomeni pristojnost za varovanje arhivskega gra- 
diva centralizirano organiziranih državnih orga- 
nov, ki s svojimi službami in organi delujejo na 
območjih regionalnih arhivov. Take službe in 
organe imatjo n. pr. davčna uprava in inšpekcije. 
Razumljivo je, da 9. člen ne vsebuje določila o 
varovanju arhivskega gradiva Banke Slovenije. 
Posplošeno 8. in 9. člen določata, da so arhivske 
ustanove v Republiki Sloveniji pristojne za va- 
rovanje arhivskega gradiva javnopravnih oseh. 

Vladimir Žumer: n. d., sir. 102-107. 
Zakon o arhivskem gradivu  in arhivih, Ur.  I.  RS, šl.  20- 
1140/97 popravek Ur. I. RS, St. 32/97. 
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Valorizacija ustvarjalcev v tem primeru pomeni, 
da so valorizirane vse javnopravne osebe v Slo- 
veniji, zato je odveč 14. člen zakona, ki povzroča 
le zmedo in nejasnosti. Glede na določila 8. in 9. 
člena je povsem nepotrebno, da "minister izda 
seznam pravnih oseb ter njihovih organi- 
zacijskih enot, za katere so pristojni Arhiv 
Republike Slovenije, posamezni regionalni arhivi 
in arhivi lokalnih skupnosti, kadar so ti usta- 
novljeni." Določilo 14. člena bi bilo skladno z 8. 
in 9. členom le v primeru, če pojem "pravna 
oseba", ki je uporabljen v tem členu, zajemal tudi 
n. pr. delniške družbe, družbe z omejeno odgo- 
vornostjo in podobne lastniške asociacije ter 
ustanove in društva, ki jih področna zakonodaja 
označuje kot "pravne osebe zasebnega prava".4 

To bi pomenilo poseganje v določanje ustvar- 
jalcev zasebnega arhivskega gradiva. Varovanje 
in nastanek zasebnega arhivskega gradiva pa 
zakon ureja na drugačen način, kakor varovanje 
javnega arhivskega gradiva, zalo ne more biti 
drugače, kot da izraz "pravne osebe" v ome- 
njenem členu označuje samo javnopravne osebe. 

Kljub opisanemu neskladju menim, da bi v 
praksi moralo bili izpolnjeno določilo 14. člena. 
Ustvarjalcev s področja javnopravnega delovanja 
je toliko, da nad njimi skoraj ni pregleda, zato bi 
izpolnitev 14. člena, s katerim bi seznam določal 
vse ustvarjalec, pri katerih nastaja javno arhivsko 
gradivo, arhivom omogočil preglednost, sistema- 
tiko nad ustvarjalci in povezave za nazaj (n. pr. 
pri šolah itd.) Sprotno izpolnjevanje določila 14. 
člena pa bi pomenilo tudi redno obveščanje 
arhivov z razpuščenimi in novo nastalimi 
ustvarjalci (n. pr. ob upravnih reformah, uprav- 
nih spremembah, razpustitvah in ustanovitvah 
skladov, ustanov, šol itd.), kar bi bilo zelo dobro. 
Ni čudno, da Vladimir Žumer meni, da je 
določilo 14. člena iluzorno in nerealno, saj 
seznam vseh javnopravnih oseb v Sloveniji "... z 
velikimi težavami vodi le Urad Vlade RS za 
statistiko v tako imenovanem registru organi- 
zacij...". Ni pa dovolj natančna njegova formu- 
lacija, naj bi arhivi "...po pravilniku o odbiranju 
in izročanju javnega arhivskega gradiva vodili le 
seznam ... s pripadajočo predpisano dokumen- 
tacijo ... tistih izbranih (pomembnejših) javno- 
pravnih oseb, od katerih so ali bodo dejansko 
prevzemali arhivsko gradivo...". Po mojem 
mnenju je kriterij pomembnosti ustvarjalca zelo, 
relativen, preveč splošen in subjektiven, da bi ga 
imeli za edinega pri valorizaciji javnopravnih 
oseb. Brez valorizacije pa tudi ni mogoče 
določili javnopravnih oseb, od katerih bo arhiv 
prevzemal arhivsko gradivo, kot je zapisano v 
drugem delu stavka.* Kljub Žumrovem mneju. 

da je izvedba 14. člena ob strogem upoštevalnju 
določila 8. in 9. člena zakona nerealna, je nujno, 
da minister za kulturo izda valoriziran seznam 
javnopravnih oseb, od katerih bodo arhivi pre- 
vzemali arhivsko gradivo, sicer bosta neskladje 
med arhivi in zmeda pri valorizaciji ustvarjalcev 
popolna. 

Za pridobivanje kakovostnega arhivskega 
gladiva od ustvarjalcev je poleg zahteve, da 
mora za dokumentarno gradivo javnopravne ose- 
be skrbeti oseba z dokončano srednjo izobrazbo6 

zelo pomembno določilo drugega odstavka 21. 
člena arhivskega zakona, le da bi ga morali 
arhivi bolj uporabljati. Zahteva, da morajo jav- 
nopravne osebe za izvajanje nalog pridobivanja 
arhivskega gradiva "...določiti enega od delavcev 
na vodilnem položaju, ki je odgovoren za 
izvajanje teh obveznosti" med drugim pomeni 
tudi, da mora imenovani vodilni delavec po- 
skrbeti, da ima javnopravna oseba primerne 
pogoje za vzpostavitev kakovostne zbirke doku- 
mentarnega gradiva (usklajeno z določili 
materialnega varstva gradiva), da ima delavec, ki 
skrbi za dokumentarno gradivo, primerne de- 
lovne razmere (ne najslabšo klet ali prostor na 
podstrehi, da prostor, kjer se hrani stalna zbirka 
dokumentarnega gradiva, ne postane ropotarnica, 
kar se često dogaja, itd.), in da delavcu, ki dela z 
dokumentarnim gradivom, organizacijsko poma- 
ga pri vzpostavitvi sistema urejanja dokumen- 
tarnega gradiva (prevzame vodenje izdelave 
organizacijskega predpisa s shemo ureditve in 
roki hranjenja, ki je dobra podlaga za izdelavo 
pisnega navodila za odbiranje arhivskega 
gradiva) in pri vzdrževanju urejenosti tega 
gradiva. To zlasti pomeni, da omogoči osebi, ki 
ima na skrbi stalno zbirko dokumentarnega gra- 
diva, da v primerih, ko prevzema dokumentarno 
gradivo iz. tekoče zbirke in je neurejeno, ne- 
popisano in tehnično nezadovoljivo opremljeno, 
da to gradivo lahko zavrne, z. zahtevo, da ga v 
tekoči zbirki (v pisarnah) primerno pripravijo za 
nadaljnje hranjenje v stalni zbirki dokumentar- 
nega gradiva. Ta dejstva so zelo pomembna za 
sprotno delo v stalni zbirki (n. pr. dviganje in 
vračanje spisov in s tem vzdrževanje urejenosti 
gradiva, odgovornost za prevzeto gradivo itd.). 

4     Zakon  o ustanovah.  Ur.  I.  RS,  si.  60-2788/95, Zakon  o 
društvih. Ur. I. RS. št. 60-2789/95. 
Vladimir Žumer: Novi arhivski podzakonski akti, Zbornik 
referatov za IX. Zborovanje Arhivskega dlrušlva Slovenije v 
Postojni, Postojna 1999, str. 75. 

3. in 4. odstavek zakona o Arhivskem gradivu in arhivih, Ur. I. 
RS, št. 20-1140/97, Pavilnik o strokovni usposobljenosti de- 
lavcev javnopravnih oseb, ki delajo / dokumentarnim gra- 
divom. Ur. I. RS, št. 59-2813/99; Nekateri ustvarjalci si 
pomagajo tudi /. osebami, ki nimajo predpisane izobrazbe, kar 
je seveda bolje, kot da delavca, ki dela z dokumentarnim 
gradivom nimajo. Pojavi pa se vprašanje, ali naj komisija za 
preiskus .strokovne usposobljenosti kandidata z neprimerno 
izobrazbo odkloni. Prepričan sem. da to ne bi bila dobra 
rešitev. Zlasti manjše javnopravne osebe, n. pr. šole, pa opra- 
vila v stalni zbirki dokumentarnega gradiva kombinirajo s 
tajniškimi, kar je seveda tudi bolje kot nič, vendar i/kušnje 
kažejo, da to ni dobra rešitev, saj tajnice veliko raje opravljajo 
dela v svoji pisarni kot v prostorih stalne /bilke dokumen- 
tarnega gradiva. 
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zlasti pa za izvedbo kakovostnega in tudi rela- 
tivno hitrega odbiranja arhivskega i/, dokumen- 
tarnega gradiva na podlagi pisnih navodil pri- 
stojnega arhiva. O tem, daje to določilo novost v 
•slovenski arhivski zakonodaji in da jc zelo 
pomembno, se strinja tudi Vladimir Žumcr v že 
omenjenem referatu na posvetovanju v Postojni. 

Na seminarjih za delavce, ki delajo z do- 
kumentarnim gradivom, udeleženci kar pogosto 
opozarjajo, da bi bilo treba zgoraj opisane 
zahteve primerno pojasniti njihovim nadrejenim 
v obliki funkcionalnega sprotnega izobraževanja. 
Menim, da jc treba resno razmisliti o teh pobu- 
dah in tudi tako izboljšati kakovostno odbiranja 
arhivskega iz dokumentarnega gradiva kol pri- 
pravo za prevzem arhivskega gradiva v pristojni 
arhiv. 

G. Priprava za odbiranje arhivskega gradiva 
•z dokumentarnega gradiva 

Pravno podlago za pridobitev javnega arhiv- 
skega gradiva v pristojno arhivsko ustanovo 
določa 24. člen zakona, postopek priprave od- 
biranja, odbiranje in izročitev arhivskega gradiva 
Pa je opredeljen v pravilniku o odbiranju in 
izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu.7 H 
kakovostnejšemu odbiranju arhivskega gradiva 
Pri ustvarjalcih pa svoj delež prispeva tudi 
•Zvedba pravilnika o strokovni usposobljenosti 
delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z doku- 
mentarnim gradivom.8 

a) Organizacijski predpis o hranjenju in 
razvrščanju dokumentarnega gradiva 

Ni si mogoče zamislili kakovostnega odbi- 
ranja arhivskega iz dokumentarnega gradiva brez 
urejenega pisarniškega poslovanja, ki ga navadno 
konkretizira organizacijski predpis o hranjenju in 
razvrščanju dokumentarnega gradiva javnoprav- 
ne osebe. Na ta način nastane osnovna evidenca 
o dokumentarnem gradivu, le-to pa mora jav- 
nopravna oseba po 4. členu pravilnika o od- 
biranju in izročanju javnega arhivskega gradiva 
Posredovati pristojni arhivski ustanovi. Organi- 
zacijski predpis, zlasti pa klasifikacijski načrt 
odlaganja dokumentarnega gradiva kot njegov 
sestavni del, mora gradivo spremljali vse od 
Začetka pa do konca, to jc od prihoda k 
ustvarjalcu oziroma nastanka, prek tekoče zbirke, 
vcs čas njegovega hranjenja v stalni zbirki, do 
Prevzema arhivskega gradiva v pristojni arhiv 
oziroma uničenja dokumentarnega gradiva, ki so 
niu potekli roki hranjenja. Zato je temelj za 
izdelavo pisnega navodila, ki ga mora pripravili 
Pristojni arhiv za odbiranje arhivskega gradiva. 

hkrati pa zagotavlja tudi izpolnitev temeljnega 
arhivističnega načela prvotne ureditve v arhiv 
prevzetega gradiva. 

Pisarniško poslovanje z vsebinskim načrtom 
razvrščanja dokumentarnega gradiva ima naj- 
daljšo tradicijo na področju uprave. Želeti jc, da 
se predpisi o ravnanju z. dokumentarnim gra- 
divom ne bi preveč pogosto spreminjali, zlasti z 
zamenjavo klasifikacijskih znakov in preraz- 
poreditvami klasifikacijskih skupin za razvr- 
ščanje, kar se na žalost navadno dogaja po 
obsežnejših upravnih reformah. Hvalevredna jc 
zato 52. točka navodila za izvajanje uredbe o 
pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih 
organov do dokumentarnega gradiva, ki dovo- 
ljuje take spremembe le v najbolj nujnih pri- 
merih.1-1 Take spremembe naredijo veliko ne- 
všečnosti pri odbiranju arhivskega gradiva, zlasti 
kadar ga odbiramo za daljše obdobje ali ga sku- 
šamo povezati z vsebinskimi sklopi že pre- 
vzetega gradiva istega ustvarjalca (n.pr. uprav- 
nega organa, občine itd.). 

V Sloveniji za celotno področje javne uprave, 
za organe lokalne skupnosti in teoretično tudi za 
javne zavode in javna podjetja od konca leta 
1994 velja nova uredba o pisarniškem poslovanju 
in dolžnostih upravnih organov do dokumen- 
tarnega gradiva,'" ki jo konkretizira navodilo o 
izvajanju uredbe o pisarniškem poslovanju in 
dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega 
gradiva." V 16. členu uredbe je določeno, da se 
evidenca dokumentarnega in arhivskega gradiva 
pri javnopravnih ustvarjalcih vodi po vsebinskem 
načelu, "...načrt klasifikacijskih znakov pa določi 
minister ali predstojnik upravnega organa...". 46. 
in 51. točka navodila za izvajanje uredbe ponu- 
jata tudi možnost, da upravni organi sami za 
svoje področje dela izdelajo svoje lastne, po- 
drobnejše načrte "...klasifikacijskih znakov..." 
(46. točka) oz. "...načrt signimih znakov..." (51. 
točka) na podlagi akta o notranji organizaciji in 
sistemizacije delovnih mest. 

Na podlagi navedenih predpisov o pisar- 
niškem poslovanju jc bilo doslej, kot jc meni 
znano, napravljenih nekaj poskusov klasifi- 
kacijskih znakov. Leta 1995 je bil pri Ministrstvu 
za notranje zadeve izdelan osnutek z. naslovom 
"Okvirni načrt klasifikacijskih znakov", na- 
menjen državni upravi v celoti. Leta 1997 pa so 
pri Vladni službi za lokalno samoupravo skupaj z 

Pravilnik ii odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva 
arhivu. Ur. I. RS, št. 59-2814/99. 
Pravilnik o strokovni uspobljenosli delavcev, ki delaj« /. do- 
kumentarnim gradivom. Ur. I. RS šl. 59-2813/99. 

Glej opombo št, 11. 
Uredba o pisarniškem poslovanju in dolžnosti upravnih or- 
ganov do dokumentarnega gradiva. Ur. 1. RS, ši. 72-2596/94, 
popravek št. •2-2••7/•4. 
Navodilo o izvajanju uredbe o pisarniškem poslovanju in o 
dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva. Ur. 
I. RS šl. 41-1936/95, Martin Lorbar: Ravnanje Z /apisi. Pisar- 
niško poslovanje, Ljubljana 1997 - komentar k uredbi o pisar- 
niškem poslovanju in navodilu /a izvedba uredbe o pisar- 
niškem poslovanju in dolžnosti upravnih organov do doku- 
mentarnega gradiva. 
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Arhivom Republike Slovenije in Mednarodnim 
inštitutom arhivskih znanosti pri Pokrajinskem 
arhivu Maribor pripravili besedilo, ki nosi naslov 
"Klasifikacijski načrt z roki hranjenja doku- 
mentarnega gradiva lokalnih skupnosti". Na 
žalost mi ni znano, kako sta besedili zaživeli v 
vsakdanjem življenju. Na vsak način pa bi ju bilo 
treba na podlagi morebitnih pripomb ustvarjalcev 
dodelati in formalizirati v Uradnem listu Re- 
publike Slovenije. K izdelavi predpisov o 
hranjenju dokumentarnega gradiva je na podlagi 
51. točke uredbe o izvajanju navodila o pisar- 
niškem poslovanju pristopilo tudi še nekaj 
republiških upravnih organov in upravnih enot 
(npr. Davčna uprava Republike Slovenije, 
upravni enoti Jesenice in Kranj). 

Pregled omenjenih osnutkov klasifikacijskih 
načrtov za shranjevanje dokumentarnega in ar- 
hivskega gradiva navaja na misel, da bi bilo treba 
nekatere vsebinske sklope (skupine) opredeliti 
tudi z. opisom kategorij gradiva, ki tako skupino 
sestavljajo. Na ta način bi se izognili dilemam 
pri razvrščanju dokumentov v vsebinske skupine, 
S katerimi se srečujejo tako v sprejemnih 
pisarnah, kot tudi delavci, ki imajo na skrbi 
tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva. 
Olajšano bo tudi odbiranje arhivskega gradiva, 
saj pogosto ni potrebno kot arhivsko gradivo 
opredeliti ali kot nepomembno zavreči cele 
klasifikacijske skupine oziroma podskupine. 
Razumljivo pa je, da je konkretizacija po vrstah 
gradiva znotraj vsebinskih sklopov laže izved- 
ljiva, pri klasifikacijskih načrtih posameznih 
upravnih organov in služb ter npr. upravnih enot. 
Zlasti za upravne enote je nujno potrebno, da 
pristojno ministrstvo zanje čim hitreje izdela 
načrt shranjevanja spisov, ker se v nasprotnem 
ne bo mogoče izognili zmedi pri pripravi navodil 
za odbiranje njihovega arhivskega gradiva in 
neenotnosti prevzetega odbranega gradiva. 

Čeprav uredba o pisarniškem poslovanju in o 
dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega 
gradiva na podlagi tretjega odstavka 1. člena 
velja tudi za javne zavode in javna podjetja, pa lo 
področje javnega delovanja države močno po- 
greša organizacijske predpise za hranjenje in 
razvrščanje dokumentarnega in arhivskega 
gradiva. Izkušnje s seminarjev za delavec, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom, n. pr. s 
področja šolstva, kažejo, da si take interne- 
predpise želijo, saj področna zakonodaja določa 
le vrsto dokumentacije in včasih še njihove roke 
hranjenja. Zaradi pomembnosti šolske doku- 
mentacije bi se Ministrstvo za šolstvo moralo 
potruditi in za šole, od osnovnih do visokih, 
pripraviti predpise o hranjenju dokumentacije, 
skupaj s klasifikacijskim načrtom za razvrščanje 
dokumentov. Glede na to, da področni šolski 
predpisi, zlasti za osnovno šolstvo, kar dobro 
opredeljujejo strokovno dokumentacijo (slabše je 
za srednje šolstvo, zelo slabo pa za visoko), sem 
prepričan, da je izdelava organizacijskega pred- 

pisa za šolstvo mogoča in razmeroma hitro 
izvedljiva. Nujno potrebno pa je dokumentacijo 
n. pr. šol (velja tudi za druge javne zavode) 
razdeliti na upravno, finančno računovodsko in 
strokovno dokumentacijo. Prva dva sklopa opre- 
deljujejo splošni predpisi, tretji sklop pa pod- 
ročna zakonodaja. 

Najslabše je za organizacijske predpise skupaj 
s klasifikacijskimi načini razvrščanja dokumen- 
tarnega in arhivskega gradiva poskrbljeno pri 
javnih podjetjih. Menim pa, da bi bilo na tem 
področju mogoče napravili veliko več za ohra- 
njenost in kakovostno odbiranje arhivskega gra- 
diva, saj je teh podjetij v primerjavi s številom 
nekdanjih delovnih organizacij veliko manj. Zato 
bi se morale pristojne arhivske ustanove /. njimi 
ukvarjati zelo intenzivno, tudi pri pripravi pred- 
pisov o hranjenju njihovega dokumentarnega 
gradiva. K vsakemu javnemu podjetju paje treba 
pristopiti samostojno, proučili predmet poslo- 
vanja in na osnovi organizacijske sheme izdelati 
predpis o hranjenju in razvrščanju njegovega 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

b) Roki hranjenja dokumeiitariiexa gradiva 

Ena od pomembnih zahtev za kakovostno 
odbiranje arhivskega gradiva in njegov prečiščen 
dotok v pristojni arhiv je tudi, da organizacijski 
predpis za hranjenje in razvrščanje dokumen- 
tarnega gradiva pri razvrstitvi dokumentov vse- 
buje roke hranjenja dokumentarnega gradiva. Po 
določilu 54. člena uredbe o pisarniškem poslo- 
vanju je za javnopravne osebe za določitev rokov 
hranjenja pristojen "...minister ali predstojnik 
upravnega organa v skladu s predpisi in na 
podlagi izkustvenih predvidevanj, koliko časa je 
posamezno dokumentarno gradivo pomembno za 
delo upravnega organa". Na žalost to vprašanje 
ni razdelano v navodilu za izvedbo uredbe, le-to 
se z roki hranjenja le tehnično ukvarja v točkah 
od 78. do 81. Z določili, zapisanimi v 3. členu 
pravilnika o strokovni usposobljenosti delavcev 
javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 
gradivom, pa so tudi arhivskim ustanovam 
naložene naloge, da ustvarjalcem pomagajo z 
znanji, ki zadevajo določitev rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva. Priznati je treba, da so 
prav roki hranjenja eden poglavitnih motivov za 
udeležbo na seminarjih za strokovno usposab- 
ljanje delavcev, ki skrbijo za dokumentarno 
gradivo. Ti delavci so na seminarjih pogosto 
razočarani nad informacijami na to temo. 

V poglavju o rokih hranjenja dokumentarnega 
gradiva je treba opozoriti tudi na terminološko 
nerodnost. Ta je zaposlenim v arhivih razum- 
ljiva, skoraj popolnoma pa je nerazumljiva pred- 
stavnikom ustvarjalcev dokumentarnega in ar- 
hivskega gradiva. Ne poznajo namreč razlike 
med arhivskim gradivom in gradivom, ki ga je 
potrebno hraniti trajno. Šele nekoliko podrob- 
nejša razlaga o arhivskem gradivu kot zgodo- 
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vinskem viru in kulturnem spomeniku ter gra- 
divu, ki ima samo tako imenovano "operativno 
trajno vrednost", pojasni ra/.Iiko med obema ča- 
sovnima opredelitvama, čeprav se zelo pogosto 
medsebojno pokrivata. V prihodnje bi bilo go- 
tovo koristno ta dva pojma bolj diferencirati. 

Med omenjenimi osnutki klasifikacijskih 
načrtov roke hranjenja opredeljuje le tisti, ki ga 
je novembra 1997 skupaj z Arhivom Republike 
Slovenije in Mednarodnim inštitutom arhivskih 
znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor pri- 
pravila Vladna služba za lokalno samoupravo. 
vsebuje jih tudi osnutek klasifikacijskega načrta, 
Ki ga je marca 1999 pripravila Upravna enota 
Jesenice in je povzet po osnutku, ki je izdelan za 
lokalne skupnosti. 

Poglavje o rokih hranjenja je v verigi opravil 
varovanja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
najslabše obdelano. Arhivske ustanove se izgo- 
varjajo, da za to področje niso pristojne (razen za 
določitev arhivskega gradiva), ministri ali 
Predstojniki upravnih organov, ki jih k določitvi 
rokov hranjenja zavezuje 54. člen uredbe o 
Pisarniškem poslovanju, pa se verjetno zavedajo 
Pomembnosti teh odločitev in tega člena uredbe 
"c izpolnjujejo. Zlasti izkustveni kriterij dolo- 
čanja rokov hranjenja je zelo odbijajoč, ker 
Zaradi nepoznavanja zakonodaje, ki delno določa 
r°kc hranjenja, izkustveno določen rok hranjenja 
lahko povzroči nepopravljivo poslovno ali kako 
drugo škodo. 

K manjšim prostorskim zahtevam za stalne 
zbirke dokumentarnega gradiva bi veliko 
Pripomogla tudi bolj življenjska zakonodaja 
glede pravne veljave mikrolllmaiija in skeniranja 
dela dokumentarnega gradiva, ki ima jasno 
določen rok hranjenja in ne bo nikoli imelo 
značaja arhivskega gradiva, ki bi ga bilo mogoče 
Po reproduciranju uničili. Za ustvarjalce doku- 
mentarnega gradiva je skoraj nepomemben tudi 
5/. člen uredbe o pisarniškem poslovanju, ki to- 
vrstno reproduciranje dokumentov dovoljuje, a 
8a z zadnjim odstavkom pravzaprav spet povsem 
omejuje. Odstavek se namreč glasi: "Izvirniki 
dokumentarnega gradiva, ki so posneti na 
rnikrofilm, optično magnetne in laserske diske 
ter druga sredstva, se smejo uničiti, če to 
dovoljujejo posebni predpisi." Posebni predpisi 
Pa o takih možnostih, zlasti o možnem uničenju 
tako reproduciranega originalnega gradiva, na- 
vadno nič ne določajo. Delno vprašanje mo- 
dernega reproduciranja dokumentarnega gradiva 
rešuje zakon o splošnem upravnem postopku iz 
leta 1986, ki to problematiko obravnava v 159. in 
164. členu. Pa tudi pri njem drugi del 164. člena 
dopušča možnost dokazovanja razlikovanja 
rcProduciranega dokumenta od originalnega. Res 
Pa je, da ima ta zakon široko področje delovanja, 
Vsc od uprave pa do ustanov, ki svoje delo 
opravljajo na podlagi javnih pooblastil.12 So- 

dobno reproduciranje dokumentarnega gradiva 
dopuščajo še nekateri predpisi, nič pa ne opre- 
deljujejo, kaj se naj zgodi z originalnim doku- 
mentarnim gradivom, ki je bilo posnelo in nima 
značaja arhivskega gradiva. Zelo slabo bi bilo, če 
bi glede na to razlagali, da je dovoljeno vse, kar 
ni prepovedano, kar se lahko dogodi pri tol- 
mačenju besedila zakona o računovodstvu, ki 
velja od avgusta leta 1999 dalje.13 

c) Nekateri predpisi, ki vsebujejo roke 
hranjenja dokumentarnega gradiva 

Kot ugotavljamo, imamo v Sloveniji precej 
predpisov, ki določajo roke hranjenja za posa- 
mezne vrste dokumentarnega gradiva. Najlažji 
pregled nad njimi ponuja publikacija z. naslovom 
Register pravnih predpisov Republike Slovenije, 
ki ga je januarja 1999 objavila založba Uradni list 
Republike Slovenije in zajema vse v Republiki 
Sloveniji do konca leta 1998 veljavne pravne 
predpise, tudi tiste, ki so nastali še pred slovensko 
osamosvojitvijo.1'1 Povsem enako je zasnovan 
register, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slo- 
venija, s to razliko, da izhaja vsako četrtletje in 
spremlja tudi najaktualnejše veljavne predpise. 
Nekoliko obširnejši pregled zakonskih predpisov, 
ki določajo roke hranjenja, najdemo tudi v študiji 
Vladimirja Žumra: Arhiviranje dokumentarnega 
in arhivskega gradiva državnih upravnih organov 
in organov lokalnih skupnosti.1'' 

V nadaljevanju navajam nekaj slovenskih 
predpisov, ki določajo minimalne roke hranjenja 
dokumentarnega gradiva. 
- Pravilnik o odbiranju in izročanju javnega 

arhivskega gradiva. Ur. 1. RS, št. 59-2814/99; 
(V prilogi k pravilniku je objavljen seznam 
dokumentarnega gradiva, za katerega se šteje, 
daje praviloma vedno arhivsko gradivo.) 

Uredba o pisarniškem poslovanju in o 
dolžnostih upravnih organov do dokumen- 
tarnega gradiva. Ur. 1. RS, št. 72-2596/94; (V 
53. členu je določeno dokumentarno gradivo, 
ki gaje treba hraniti trajno.) 

'- Dovolj ilustrativna je primerjava med 24.členom zakona o 
računovodstvu i/ leta 1989 (Ur. 1. SFRJ. 5t 12-119/89) in 30. 
členom /akona o računovodstvu i/ lela 1999 (Ur. I. RS, šl. 23- 

1••2/99) Zakon i/ lela 19X9 dovoljuje, da se tiranijo "... 
knjigovodske listine.., v izvirniku ali prenesene na enega 
izmed nosilcev podatkov avtomatske in mikrofilmske obde- 
lave." S leni določilom je dopuščena možnost hranjenja knji- 
govodskih listin na nepapirni podlagi. Zaman lako dovoljenje 
iščemo v 30. členu zakona o računovodstvu i/ leta 1999. ki 
reproduciranja na moderne medije ne prepoveduje in 
ustvarjalce pušča v velikih dvomih, ali smejo originalno knji- 
govodsko dokumentacijo po reproduciranju uničili 
Register  pravnih  predpisov   Republike   Slovenije,   Ljubljana 

15 
1999. 

•2   - 
Zakon splošnem upravnem poslopku. Ur. I SFRJ šl. 47-690/86. 

Vladimir Zunier: Arhiviranje dokumentarnega in arhivskega 
gradiva državnih upravnih organov in organov lokalnih .skup- 
nosti. Ljubljana 1997 - rokopis. 
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Pravilnik o izvrševanju /akona o osebnih 
izkaznicah, Ur. 1. SRS, št. 16-897/81, Ur. 1. 
RS, št. 43-1872/98 
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ur. 1. RS, 
št. 59-2792/99(10. člen) 
Pravilnik o zbirkah podatkov. Ur. 1. RS, št. 
26-1575/96 (Pravilnik določa hrambo to- 
vrstnih podatkov, ne določa pa rokov hra- 
njenja.) 
Zakon o graditvi objektov. Ur. 1. SRS, št. 34- 
1605/84, Zakon o spremembah in dopolnitvah 
/akona o gradnji objektov, Ur. 1. RS, šl. 59- 
3393/96 
Zakon o računovodstvu, Ur. 1. RS, šl. 23- 
1032/99(30. člen) 
Zakon o davčnem postopku. Ur. 1. RS, št. 18- 
1062/96(27. člen) 
Zakon o davčni službi. Ur. 1. RS, št. 18- 
1063/96(53. člen) 
Pravilnik o načinu in vodenju davčnih evi- 
denc. Ur. 1. RS, št. 33-2118/96 (16. člen) 
Odredba o poslovnih knjigah in drugih 
davčnih evidencah. Ur. 1. RS, šl. 77-4113/96 
(Roke hranjenja je Ireba povzeti po 16. členu 
pravilnika o načinu in vodenju davčnih 
evidenc.) 
Zakon o evidencah na področju dela. Ur. 1. 
SFRJ, šl. 17-306/90 (8., 13., 40. in 46. člen; 
Zakon je namenjen vsem pravnim osebam, ki 
zaposlujejo, in Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje.) 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc 
s področja zaposlovanja. Ur. 1. RS, št. 17- 
877/99 (9. člen; Pravilnik je namenjen Za- 
vodu Republike Slovenije za zaposlovanje.) 
Pravilnik o evidencah in prijavah s področja 
varstva pri delu. Ur. 1. SRS, št. 1-1/84, 
spremembe in dopolnitve: Ur. 1. SRS, št. 18- 
900/87, šl. 35-1869/88; Navodilo o evidencah 
in poročilih s področja varstva pri delu, Ur. 1. 
SRS, št. 32-1536/80 (V nobenem izmed pra- 
vilnikov, pa tudi v navodilu niso navedeni 
roki hranjenja.) 
Zakon o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz. pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Ur. 1. RS, št. 45- 
2164/95 (55. in 58. člen; Zakon je namenjen 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje Republike Slovenije.) 
Zakon o evidencah na področju zdravstva. Ur, 
1. SFRJ, št. 22-393/78 
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih. Ur. 1. RS, 
št. 41-2338/97(10. člen) 
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli. Ur. 
1. RS, šl. 29-1838/96 (11. člen) Pravilnik o 
spremembi pravilnika o dokumentaciji v 
osnovni šoli. Ur. 1. RS, št. 11-515/99 
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni 
šoli. Ur. 1. RS, št. 64-3096/99 (16. člen) 
Pravilnik o pedagoški dokumentaciji in evi- 
dencah v usmerjenem izobraževanju. Ur. I. 
SRS, št. 5-266/81, spremembe in dopolnitve: 

Ur.  1.,  šl.   10-542/88,  št.  6-318/90,  št.  81- 
2957/94 in šl. 7-1/95 

- Navodilo o hranjenju maluritelne dokumen- 
tacije, Ur. 1. RS, št. 3-204/97 (I. in V. točka) 

- Zakon o visokem šolstvu. Ur. 1. RS, št. 67- 
2465/93) 

- Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah. 
Ur. 1. RS, št. 24-223/72 (3. člen) 
Vladimir Žumer v omenjeni študiji z. na- 

slovom Arhiviranje dokumentarnega in arhiv- 
skega gradiva državnih upravnih organov in 
organov lokalnih skupnosti navaja še nekatere 
predpise, ki določajo zastaralne roke ali določajo 
druge pogoje, zaradi katerih je treba gradivo 
hraniti določeno dobo, kot na primer: 
- Zakon o obligacijskih razmerjih. Ur. 1. SFRJ, 

št. 29-462/78 
- Kazenski zakonik Republike Slovenije, Ur. 1. 

RS, št. 63-2167/94 
- Zakon o splošnem upravnem postopku. Ur. 1. 

SFRJ, št. 47-690/86 
- Zakon o delovnih razmerjih, Ur. 1. RS, šl. 14- 

696/90 
- Carinski zakon, Ur. 1. RS, šl. 1 -3/95 

Pregled   dela   zakonodaje,   ki   določa   roke 
hranjenja je treba sistematično dopolnjevali, s 
proučevanjem zakonodaje za nazaj in ludi s 
sprotnim spremljanjem zakonskih predpisov v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

XUSAMMKN1-AS.SUNG 

ARCHIVOLTI- UND ARCHIVGUTBILDNER 

Archivische Institutionen erlangen Bedeutung unii 
Ansehen clureh Aufbewahrung und Vermittlung von 
bedeutendem Arehivgut. Aus diesem Grunde kommt im 
Rahmen der archivischen Tätigkeiten zunächst der 
Selektion der Arehivgutbildner und der fachkompetenten 
Aussonderung des Arehivguts außerordentliche Be- 
deutung zu. Im Beilrag wird auf Unvollkonimenheiten 
und Unklarheiten der bestehenden Archivgesetzgebung 
in bezug auf die Selektion der Arehivgutbildner 
hingewiesen, was in den folgenden Jahren grolle 
Verwirrung in der slowenischen archivischen Praxis 
herbeiführen könnte. Für eine fachkompetente Aus- 
sonderung von Arehivgut, die nach Möglichkeil von 
Regislraturbildnern selbst unter Anweisung des zu- 
ständigen Arehivs vorgenommen werden sollte, ist ein 
Organisationsplan (System der Geschäftsführung) der 
Ablage von Registratur- und damit auch von Arehivgut, 
und zwar vom Exhibit bis zur ständigen Sammlung des 
RcgistralurgUtS, von außerordentlicher Bedeutung. Der 
Organisationsplan sollte auch Bestandteil einer internen 
Ordnung zur Handhabung des Registraturguts des 
Registraturgutbildners sein. Für eine optimale Ordnung 
von Registraturgui sind auch die Aufbewahrungsfristen 
einzelner Teile des Registraturgutes von außer- 
ordentlicher Bedeutung. Leider ist in Slowenien keine 
systematische  Übersieht  über zahlreiche  Vorschriften 
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vorhanden, die unmittelbar oder mittelbar die Auf- 
bewahrungsfristen festsetzen. Am linde des Beitrags 
wird versucht, eine erste, unvollständige Übersicht über 
die zur Zeit in Slowenien geltenden Vorschriften über die 
Aufbewahrungsfristen zu geben. In diesem Zusammen- 
hang ist jedoch unabdingbar, die einschlägige Gesetz- 
gebung zu verfolgen. 

•SUMMARY 

ARCHIVAL RECORDS AND THEIR CREATORS 

Hie significance and reputations of archival institu- 
ions are based on keeping and transferring quality archi- 
val materials. Thus, the appraisal of creators and the 
quality selection of archival records form amongst 
documentary records are very important pre-phases. The 
article draws attention to the ambiguity and vagueness of 
the current archival legislature with regard to the crea- 
tors' appraisal, which might cause a great deal of confu- 

sion in Slovene archival practice. The organisational plan 
(i.e. the system of document management in offices) for 
shelving documentary and thus also archival materials 
upon transfer from the reception office to the permanent 
collection of documentary materials is of great impor- 
tance for the qualitative selection of archival records, 
which, if possible, should be carried out by the creators 
and, of course, according to the instructions of competent 
archives. The organisational plan should also be a part of 
the internal regulation book on handling creators' docu- 
mentary records. The deadlines for keeping parts of ma- 
terials are of the utmost importance in keeping documen- 
tary records properly arranged. Unfortunately, a sys- 
tematic survey of numerous regulations pertaining di- 
rectly or indirectly to record-keeping deadlines is not 
available in Slovenia. In order to illustrate the point, the 
last part of the article consists of an incomplete survey of 
the regulations in effect at the moment concerning the 
deadlines of record-keeping. Keeping track of the legis- 
lation passed in this field is also essential for the proper 
maintenance of records. 
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Častniki dinge letalske enote, fotografirani pred večjim hangerjem na ajdovskem letališču, 
najverjetneje pozimi med letoma 1916 in 1917. 

"Med nebom in zemljo", zloženka Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, november 1998. 
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Arhivi in kazenska sodišča 
JELKA MEL1K 

UDK 930.253:343 

Arhivi so ustanove najnovejšega časa. Njihov 
vstop v svet in pravi položaj v družbi se prav- 
zaprav šele začenja. Razmišljanja in trditve v 
tem sestavku se nanašajo seveda le na tako ime- 
novane zgodovinske arhive, ki hranijo javno 
arhivsko gradivo. Pomen in vloga arhivov v neki 
družbeni skupnosti, državi, sta tesno ali bolje 
neločljivo povezana z vlogo in pomenom, ki ga 
ima v tej isti družbeni skupnosti, državi zgodo- 
vinopisje oziroma zgodovina. Bolj se neka druž- 
ba zaveda pomena zgodovine, svoje preteklosti, 
tem bolj cenjeni in urejeni so arhivi, višja in širša 
strokovna usposobljenost ter večja odgovornost 
se zahteva od arhivistov, večja je skrb za doku- 
mente pri ustvarjalcih arhivskega gradiva. Zgo- 
dovinopisje je doslej naredilo dolgo pot od 
pripovedi do znanosti. Sprva je bila v ospredju 
zanimanja bolj politika, opisovanje pomembnih 
dogodkov in življenja ter uspehov vladarjev, 
pozneje postanejo predmet proučevanja vse bolj 
široke množice, pisana in raznovrstna področja 
življenja. V ospredje vedno bolj stopa iskanje 
širše resnice in prikazovanje celovitejše podobe 
neke družbe, naroda. Vse manj osamljene so 
trditve tistih, ki menijo, da je naloga zgodovine 
predvsem iskati zakonitosti v razvoju človeške 
družbe, odkrivali izvor družbenih in političnih 
pojavov, ki so še danes žgoči, omogočili lažje 
reševanje sodobnih problemov, pomagati dojeti 
smisel tega, kar se dogaja danes.1 Vse pogostejše 
so težnje in v nekaterih strokah tudi že potrebe, 
da bi zgodovina služila politiki drugače, kot je 
bilo v navadi doslej, ko jo je le ta uporabljala 
predvsem za opravičilo, za dokaz o pravilnosti 
svojega ravnanja, za vzpodbudo pri svojih za- 
htevah.2 Naravoslovje se pri iskanju resnice po- 
služuje poskusov, družboslovje si more v la na- 
men pomagati s primeri iz preteklosti. Tako zgo- 
dovinopisje pa, ki ne želi ustvarjati mitov za 
potrebe posameznikov, skupin, organizacij ali 
strank, temveč iskali resnico, potrebuje arhive, ki 
odbirajo, hranijo in ponujajo podatke o pretek- 
losti, pisne vire.-1 

Človek ni le biološko, temveč je tudi kulturno 
bitje. Kot kulturno bilje je zgodovinsko bilje in 

Primerjaj: Janko Plelerski, Uranku Božič: Politična in socialna 
zgodovina Jugoslavijo. Maribor 1975, sir. 9.; France Dolman 

Zgodovina učiteljica?, v Poslednja revolucija. Ljubljana 19X2. 

sir. 61. 
Primerjaj Bogo Gralcnaucr, Svetovna zgodovina,  Ljubljana 

1981, Uvod. str. XX1X-XXXIII. 
Več o lem glej:  Historical  Research on Crime and Criminal 

Justice, Strasbourg I9S4. 

kol lako ima tudi zgodovinsko zavest. Vsak rod 
predaja svoja dognanja naprej in prihodnji rodovi 
jih sprejemajo prek vzgoje 1er razvijajo naprej. 
Narod brez zgodovine in zgodovinske zavesti 
zato ne more biti kulturen narod.4 Arhivi posre- 
dujejo znanje, vedenje in izkušnje preteklih rodov 
v sedanjost in prav tako znanje, vedenje in 
izkušnje sedanjosti prihodnjim rodovom. Seveda 
v tej dejavnosti niso edini. Številne družbene 
ustanove in posamezniki vsak na svoj način in na 
svojem področju opravljajo to nalogo. V čem je 
posebnost in izjemnost arhivov? Le ta naj bi bila v 
njihovi težnji po celovitosti, splošnosti in zaveza- 
nosti resnici. Od njihove prvolne vloge in službe 
koristim posameznikom do vse bolj zamotane in 
zahtevne naloge služiti koristim čim širše druž- 
bene skupnosti, ohranili preteklost nekega naroda 
v celoti. Arhivi imajo nalogo, da čimbolj zveslo 
odrazijo neko družbo na vseh ravneh bivanja. 
Njihova pristojnost se razteza na vsa področja 
človekove dejavnosti v neki družbi. V ta namen 
morajo arhivi določili in ohraniti najpomembnej- 
še dokumente, ki so v nekem času in prostoru 
nastali kot odraz delovanja, predvsem oblastnih 
organov, organizacij, ustanov in posameznikov. 
Arhiv je lorej lisli temeljni kamen, na katerem je 
mogoče gradili naprej, spoznavati najprej zgodo- 
vino in nato na podlagi zgodovinskih odkritij 
sklepali o sedanjosti 1er iskali odgovore na 
današnje probleme in vprašanja. Arhiv kot vskla- 
diščeni spomin neke družbene skupnosti, kol 
ohranjevalec njene preteklosti, naj bi bil njeno 
čimboljše ogledalo, v katerem mora odsevali lako 
njena svetla stran z vsemi uspehi in odlikami, kot 
tudi njena temna stran z vsemi napakami, slabost- 
mi in zablodami. Arhivisti naj bi torej odbrali 
dokumente, ki bodo vsakokratno družbeno skup- 
nost čimbolje predstavili, njene zgornje, srednje 
in spodnje plasti, njene oblikovalce in tako ime- 
novane male ljudi ter ljudi z dna in obrobja. Višja 
je zavest, da nam pogled na prehojeno pot in 
storjene napake daje možnost, da se jim v prihod- 
nje izognemo, večja bo skrb za zgodovinske vire, 
ki nam lahko tako spoznanje omogočijo. 

Tudi naša, slovenska najnovejša arhivska za- 
konodaja'' podpira zgoraj izraženo mnenje. Za- 
kon o arhivskem gradivu in arhivih namreč do- 
loča, da je arhivsko gradivo listo dokumentarno 
gradivo, "ki je bilo prejelo ali je nastalo pri delu 

Povzeto po Anion Trstenjak, Sko/i prizmo besede, Ljubljana 

1989, Str, H3-K4. 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih z dne   K). 4.   1999, 
Uradni lisi Republike Slovenije 20/1999. 



ARHIVI XXII 1999 Članki in razprave 81 

pravnih oziroma fizičnih oseb in ima trajen po- 
men za znanost in kulturo"6. Iz nadaljnjih členov 
je razvidno, da je najpomembnejše gradivo listo, 
ki nosi naziv "javno arhivsko gradivo". To so 
predvsem odbrani dokumenti organov - državne 
oblasti, organov lokalnih samoupravnih skup- 
nosti ter pravnih oseb, ki izvajajo javna po- 
oblastila oziroma opravljajo javno službo. Na 
arhivistih torej sloni pomembna naloga - dolo- 
čanje spomina neke družbene skupnosti, na ar- 
hivistih državnega arhiva7 - spomina države. Za 
najpomembnejše dokumente so po črki zakona 
določeni zapisi državnih oblastnih organov. Ka- 
teri organi so to? V sodobnih, tako imenovanih 
Pravnih drŽavah jih delimo na tri skupine, na 
Zakonodajne, upravne in sodne. Zakonodajni or- 
gani so najvišji organi oblasti. Njihova temeljna 
naloga je sprejemanje zakonov in drugih pravnih 
aktov, ki oblikujejo za vse obvezen pravni red 
Posamezne države. Le tega sestavljajo ustava, 
Zakoni in drugi pravni predpisi, lzvršilno-upravni 
Organi opravljajo izvršilno in upravno nalogo v 
državi. Ta skupina organov je odgovorna za 
Udejanjanje pravnega reda. Zaradi izvrševanja 
Zakonov in drugih pravnih aktov zakonodajnih 
Organov imajo izvršilni organi izjemno pomemb- 
no vlogo pri odločanju, saj je uresničevanje neke 
odločitve praviloma sprejemanje novih, konkret- 
nejših odločitev, s katerimi prva odločitev šele 
dobi pravo vsebino. Poleg lega imajo izvršilni 
Organi, ki so za svoje delo sieer odgovorni pred- 
stavniškim organom in od njih odvisni, tudi po- 
membno zadolžitev, da nasvetujejo, katere zako- 
nc je Ireba sprejeti. Zakonodajni organi odločajo 
0 Ciljih, izvršilni organi pa o načinih, kako te 
C|lje uresničiti. Sodni organi predstavljajo tretjo 
skupino državnih organov oblasti. Sodno oblast 
•Zvaja sistem državnih organov, ki ga imenujemo 
Pravosodni sistem. V širšem pomenu sodijo v 
Pravosodje tudi organi pravosodne uprave, ki 
skrbijo, da se sodna funkcija države izvaja, da 
"lia sodstvo potrebno osebje in prostore. V 
Ožjem smislu pa štejemo v ta sistem predvsem 
SOdiSca, ki so sieer državne ustanove, a naj bi bili 
Od drugih vej državne oblasti, od legislativne in 
cksekutivne, praviloma neodvisni, vezani le na 
Zakon. Praksa se tej zahtevi seveda le bolj ali 
nianj približuje. Sodišča s svojimi odločitvami 
neposredno posegajo v pravice različnih osebkov 
'• razrešujejo spore, ki med njimi nastanejo. 
Kazenska sodna oblast je del sodne oblasli. Iz- 
Jsujcjojo kazenski sodni organi, ki preiskujejo, 

obravnavajo in sodijo kazenske zadeve. 
Arhivi so doslej daleč največ pozornosti in 

skrbi posvečali drugi veji oblasti, izvršno-uprav- 
nim organom. Sodstvo je bilo bolj ali manj za- 
nemarjeno. Arhivisiom-zgodovinarjem se vloga 

sodišč nekako ni zdela odločilna v življenju 
države, pravnikov pa doslej med arhivisti ni bilo 
veliko, predvsem ne toliko, da bi imeli kakšno 
odločilncjšo besedo.14 Vendar je predvsem delo 
kazenskih sodišč in tožilstev v vsakem času in v 
vsaki družbi zelo pomembno. Kazensko sodstvo 
je namreč izvajalec kazenskega prava, ki kar naj- 
močneje posega v življenje ljudi in ga usmerja. 
Zakaj? Pravo je ena izmed tvorb ljudskega duha 
in sicer lista, ki je plod težnje ljudi za redom v 
medsebojnih odnosih. Pravo je poleg morale in 
običajev eden poglavitnih usmerjevalcev družbe- 
nega življenja. Vedenje in ravnanje ljudi je lahko 
z veljavnim pravom neke države skladno, ali pa 
mu nasprotuje. To drugo vedenje in ravnanje 
imenujemo pravne kršitve. Tiste pravne kršitve, 
ki najmočneje ogrožajo vrednote neke države, so 
razglašene za kazniva dejanja. Kazensko pravo je 
zato nekakšno jedro vsega prava v neki skup- 
nosti, saj varuje in ohranja temeljne vrednote 
neke družbe in s tem omogoča njen obstoj. To so 
v določenem času in prostoru priznane tako 
temeljne vrednote posameznika kot tudi temeljne 
družbene vrednote. Med prve sodijo človekovo 
življenje, telesna nedotakljivost, svoboščine in 
pravice, premoženje in varnost. Med druge šte- 
jejo družbena ureditev, varnost države in njene 
najpomembnejše ustanove. Zavarovane vrednote 
SO delno vrednote, skupne večini ljudi, ki neko 
družbo sestavljajo, delno pa so to zavarovane 
koristi listih, ki imajo v rokah oblast. 

Kazensko pravo v najširšem pomenu obsega: 
materialno kazensko pravo, ki določa najprej 
kazniva dejanja, nato kazni oziroma druge ukre- 
pe zoper storilce teh dejanj in še pogoje za upo- 
rabo kazenskih ukrepov; kazensko formalno ali 
procesno pravo, ki ureja postopek sodišč in dru- 
gih državnih organov ter pravice drugih udele- 
žencev v kazenskih zadevah; kazensko izvršilno 
pravo s pravili za izvršitev kazenskih sankcij in 
organizacijsko pravo s predpisi o oblikovanju ter 
sestavi organov za odkrivanje in kazenski pregon 
kaznivih dejanj 1er sodišč. Kazensko materialno 
pravo so predvsem zapovedi in prepovedi, ki so 
vzete iz obstoječe morale in običajev neke druž- 
be, prav tako pa tudi določeni pravni predpisi, ki 
so nastali zgolj z namenom zaščititi koristi no- 
silcev oblasli v državi oziroma zasledovati poli- 
tične cilje.4 Značilnost Ich pravnih pravil je, da 
poleg zapovedi oziroma prepovedi vsebujejo tudi 
zagroženo pravno posledico ali sankcijo za krši- 
telje oziroma storilce kaznivih dejanj. Te pravne 
posledice so predvsem v odvzemu ali omejitvi 
določenih pravic, kot prostosti, premoženja, te- 
lesne nedotakljivosti. 

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, Uradni lisi Republike 

7    Slovenije 20/1999, £1. 2. 
Danes misi ¡me Arhiv Republike Slovenije in je del Mini- 
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Več o lem Boris Furlan, pojem prava, l'ravni veslnik 1/1921, 
Mr. 13. 
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Dolžnost kazenskih sodišč je, nekoliko po- 
enostavljeno, opravljali kaznovalno pravico drža- 
ve. Kazenski postopek začne teči, ko se pojavi 
utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo deja- 
nje - kršitev kazenskega prava. Med postopkom 
je treba ugotoviti, ali je bilo kaznivo dejanje ludi 
v resnici storjeno, določili storilca in ga kazno- 
vati. Kazensko sodstvo je del sodstva, katerega 
sestavo, pristojnost in način opravljanja njegove 
dejavnosti nekoliko določa že ustava, kjer so 
navadno podana osnovna načela o izvajanju sod- 
ne oblasti nasploh, predvsem pa zakon o kazen- 
skem postopku, zakoni /. določbami o ustroju, 
pristojnosti in načinu delovanja državnih orga- 
nov, ki nastopajo v kazenskem postopku ter 
meddržavnih pogodbah. Seveda so zakoni le del 
kazenskega prava. Pravo vrednost dobijo zakoni 
šele z uporabo, kar še posebej velja za kazensko 
pravo, ki je le kup mrtvih določil, kup mrtvih 
zapovedi, prepovedi in groženj, dokler ga sodni 
organi ne spravijo v življenje.10 Zakonodaja s 
sodno prakso, delom državnih tožilstev, organov 
pravosodne uprave in drugih organov, ki po- 
sredno ali neposredno sodelujejo v kazenskem 
postopku, nam šele skupaj dajejo popolno po- 
dobo kazenskega prava. Kažejo, kaj od tistega, 
kar so določali zakoni, se je v resnici izvajalo, 
kaleri od institutov, ki so jih novi zakoni vpeljali, 
so ludi v resnici delovali, in kako uspešno so 
opravljali svojo nalogo. Šele to skupaj daje pra- 
vilno sliko kulturne stopnje neke družbe. Kazen- 
ski spisi imajo torej neprecenljivo vrcdnosl. 
Odsev družbenih razmer in politike države pa je 
zelo dobro viden tudi v dejanjih, ki kazensko 
zakonodajo kršijo. Kazenski spisi nam kažejo 
tudi življenje samo, ko nam odkrivajo, s kak- 
šnimi kaznivimi dejanji se je sodslvo srečevalo 
in ukvarjalo. Ob prebiranju le teh se pred nami 
kot na odru zvrstijo človeške tragedije, družbene 
drame. Zaslišanja prič in obtožencev nam lahko 
razodenejo marsikaj. Kažejo nam neko družbo z 
njene temne sirani, odstirajo nam področja, ki 
nam jih navadno zgodovinska dela ne podajajo. 
Opozarjajo na življenje "malih" ljudi, in na ne- 
pravičnost 1er nepoštenost "velikih". Seznanjajo 
nas s položajem ljudi, predvsem z njihovimi so- 
cialnimi težavami in moralnim stanjem. Kažejo 
tudi na politične nasprotnike, na delovanje sku- 
pin, ki se ne strinjajo z obstoječi) družbeno ure- 
ditvijo in razgaljajo njene napake, pomanjklji- 
vosti, krivičnosti.1' 

Kazensko pravo na eni strani družbo oblikuje, 
po drugi strani pa jo izraža. V njem odseva njena 
kulturna raven. Metod Dolenc je zapisal: "Tako 
bi pravno življenje človeškega rodu, osobito pa 
vsakega naroda smeli nazivati kristalizacijo so- 

Glej Dušan Djermekov, Psihološki momenai u našem novom 
krivičnom zakonu, Mjesečnik LV/1929, Mr. 401. 
Primerjaj. Fred R. Shapiro, Jane Garry. Trial and error. New 
York Oxford 1998. Str. Vll-Xl. 

cialne kulture poedinih dob..."12 Prav zato pred- 
stavlja področje kazenskega sodstva tako nepo- 
grešljivi del arhiva. Prehojena pol kazenskega 
prava je tako kol razvojna pot človeštva polna 
nazadovanj, padcev in stranpoti. Kljub temu je 
mogoče opaziti pol navzgor k vse večjemu spo- 
štovanju človeka, večji pravičnosti in nenasilju. 
To se kaže predvsem v pojmovanju kaznivega 
dejanja, v odnosu do storilca kaznivega dejanja 
na eni strani in v odnosu do žrtve na drugi, v 
pojmovanju vloge kazni in drugih ukrepov zoper 
krivce kazenskih deliktov. Predvsem zadnjo četr- 
tino 19. stoletja imajo številni pravni teoretiki za 
začetek povsem novega obdobja kazenskega 
prava. Razvoju naravoslovnih ved so sledile 
družboslovne znanosti in tako tudi pravne vede. 
Racionalizem je odstopil mesto empirizmu. Spo- 
znanja antropološke, socialne in ncoklasične šole 
kazenskega prava so v začetku dvajsetega sto- 
letja začele upoštevati prve kazenske zakono- 
daje: norveški kazenski zakon iz. leta 1902, 
španski, danski, poljski. Jugoslovanski je bil celo 
med prvimi, narejen po švicarskem osnutku 
kazenskega zakona. Pomemben je bil premik 
težišča od kaznivega dejanja k storilcu kaznivega 
dejanja, za katerim stojita ideja specialne pre- 
vencije in ideja resocializacije kot cilja kazen- 
skega prava. V ospredje stopijo protektivni, me- 
dicinski in kurativni ukrepi proti storilcem 
kaznivih dejanj kot posledica uveljavitve social- 
no-eličnih vrednot in ciljev. V novem kazenskem 
pravu je poudarjen spor med dvema temeljnima 
vrednostnima usmeritvama - retribucijo in pre- 
vencijo ter pravičnostjo in smotrnostjo, ki se 
končuje z. upoštevanjem obeh. Tako usmerjenost 
kazenskega prava je nujno spremljalo tudi izgra- 
jevanje zelo elastičnega sistema določanja in od- 
merjanja kazni (sankcij) s širokim upoštevanjem 
vseh okoliščin, ki se nanašajo na dejanje in po- 
sebej na njegovega storilca. Tako sc je uvedla 
pogojna obsodba in številne kategorizacije sto- 
rilcev. Pomembno je uvajanje novih sankcij, 
varnostnih in vzgojnih ukrepov. Reformira se 
sistem izvrševanja kazenskih sankcij. Kazni od- 
vzema prostosti se skrajšajo. Veliko sprememb je 
deležno mladinsko kazensko pravo. V nasprotju 
s tem naprednim razvojem kazenskopravne zna- 
nosti in njenega prodora v kazensko zakonodajo 
pa je kazensko pravo lega časa v Evropi zazna- 
movalo tudi kratko medvojno obdobje. Tu mi- 
slimo predvsem na komunizem, pozneje ljudske 
fronte, pa nacizem in fašizem, diktature, strah 
pred revolucijo, ki so povzročili velike spre- 
membe obstoječih kazenskih zakonodaj, kar seje 
zgodilo tudi pri nas. Jugoslavija je dobila v tem 
smislu: zakon o zaščiti javne varnosti in reda v 
državi 1er zakon o državnem sodišču. Vse to 
mora odkrivati arhivsko gradivo. Kljub načelno 
neodvisnemu sodstvu se prek kazenskih sodišč 

12   Melod Dolenc, Kultura in kazensko pravo v luči pravne zgo- 
dovine, 1'ravni Veslnik 1V/|<J24, sir. 130. 
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bolj ali manj vidno izvaja politika. Delovanje le 
veje oblasti določa zakon in v mejah lc-tcga 
odločajo sodniki. Prek kazenskih materialnih 
norm se ustrahujejo politični nasprotniki, prek 
kazenskega postopka pa odstranjujejo ali vsaj 
omejujejo. Ali ni trepet in strah vsakega človeka, 
državljana, največji ob misli, da bo moral stopiti 
pred sodišče, in prav tako njegovo upanje, da bo 
lam našel pravico in varnost? Ali ne presojamo 
krutosti neke vladavine, političnega reda, režima 
prav po sodnih postopkih, s katerimi so one- 
mogočili politične nasprotnike? Neko državo, 
družbeno skupnost ocenjujemo prav po tem, ali 
vladajo v njej red, pravičnost, mir, upoštevanje 
človekovih pravic in vrednot za vse in vsakogar. 

Ne moremo najti dokumentov, ki so že bili 
uničeni, ne moremo se izognili napakam, ki so že 
bile storjene. Lahko pa se izognemo novim uni- 
čenjem, novim napakam. Seveda to ne pomeni, 
da bi morali ohraniti gore papirjev, ki bi morda 
nekoč prišli prav. Ne, prav nasprotno. To pomeni 
skrbno in strokovno utemeljeno določanje 
arhivskega gradiva, izbor dokumentov, ki imajo 
največjo izpovedno moč in takih dokumentov, ki 
Zmorejo že zaradi svoje narave dobro predstaviti 
resnico. To pomeni prizadevanje za široko in 
raznoliko izobrazbo arhivistov. To pomeni za- 
vzemanje, da postane skrb za ohranitev po- 
membnega arhivskega gradiva najprej zahtevana, 
da bo čez čas postala splošno priznana vrednota 
naše družbe in države. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ARCHIVI- UND STRAFGERICHTE 

In den neueren slowcnisehen Arehivgeset/.en wird als 
Archivgut jenes Registralurgut definiert, das bei "Rechts- 
bzw, natürlichen Personen eingegangen oder bei ihrer 
Tätigkeit enstanden und von dauerhaftem Werl für 
Wissenschaft und Kultur ist". Das wiehtigste Schriftgut 
trägt den Titel "öffentliches Archivgut", darunter das 
ausgesonderte .Schriftgut der Staatsbehörden. Bisher 
widmeten die Archive die meiste Aufmerksamkeit und 
Sorge der ausführenden Staatsgewalt. Die juridische 
Gewalt wurde mehr oder weniger vernachlässigt, obwohl 
die Arbeit von Strafgerichten und Staatsanwaltschaften 
zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft von großer 
Bedeutung ist. Von der Strafgerichtsbarkeil wird nämlich 
das Strafrecht ausgeübt, das in entscheidender Weise in 
das Leben der Menschen eingreift und dieses lenkt. Von 
der Strafgerichtsbarkeit wird die Gesellschaft einerseits 
geprägt, andererseits widergespiegelt. In der Straf- 
gerichtsbarkeit wird auch das Kulturniveau erkennbar. 

SUMMARY 

THF. ARCHIVES AND THE CRIMINAL COURTS 

More recent archival legislature defines archival re- 
cords as those documentary records, "which were re- 
ceived or created by the work of legal or natural persons 
and has durable importance for science and culture". The 
most important documents are those which are called the 
"public archival records", and among these, the selected 
documents of stale authorities. Until now. the archives 
have focused their attention primarily on the executive 
and administrative bodies of government, while the ju- 
diciary was more or less neglected. In any period and in 
any society, however, the work of criminal courts and 
public prosecutors is very important as criminal courts 
administer criminal law which has a great impact on the 
lives of people with the guidelines it sets. The criminal 
law of a country both shapes and mirrors its society and 
is a reflection of the level of culture it has achieved. 
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UDK 025.7*04/14" 

Razvoj struktur v srednjeveških rokopisnih vezavah 
JEDERT VODOPIVEC 

Uvod 

Precejšen del srednjeveškega rokopisnega 
gradiva, ki ga hranijo arhivi in knjižnice, je 
nastal v obliki kodeksa, to je v obliki vezane 
knjige, ki je kompleksen, tridimenzionalen ob- 
jekt z mnogoštevilnimi prvinami, mnogo več kol 
samo skupina listov, povezanih v hrbtnem delu 
in zaščitena s platnico. 

Čeprav je pozornost strokovne in laične jav- 
nosti najpogosteje osredotočena na knjižni blok, 
ki zaradi dragocenosti svojega nosilca - per- 
gamenta ali papirja - in zaradi dragocenosti svoje 
naloge - da ohrani zapis, sporočilo - ponavadi 
zasenči vse drugo, je srednjeveška knjiga mogla 
ohranili svojo vsebino pogosto prav zaradi lega, 
ker je knjižni blok bil povezan in zavarovan s 
knjižno vezavo. 

Dragoceno okrašene platnice so bile zaradi 
uporabljenih žlahtnih kovin, dragega kamenja, 
slonove kosti, prefmjcne izdelave, ikonografskih 
motivov, že od nekdaj predmet zanimanja in 
razprav, šele v zadnjem času pa sc je strokovna 
pozornost obrnila tudi k vezavam, v kakršne so 
najpogosteje odete srednjeveške knjige. 

Te na videz standardne in za nevešče oko 
komaj kaj različne vezave, so zgovorne priče 
kulturnega nivoja dobe in okolja v katerem so 
nastale. 

Za srednjeveško knjigo je značilno predvsem 
sozvočje med tehniko izdelave, strukturnimi 
elementi in uporabljenimi materiali, kar je 
pripomoglo zlasti k trpežnosti in praktičnosti 
knjige v obliki kodeksa. Spremembe, ki so se na 
materialni podobi knjige pojavile po iznajdbi 
liska, so večinoma poenostavitve, ki so knjigi 
dale privlačnejšo zunanjo podobo, ji pa zalo 
praviloma zmanjšale praktičnost in trpežnost 
med uporabo. 

Za raziskavo o razvoju struktur v vezavah 
srednjeveških rokopisov sem se odločila pred-, 
vsem zato, ker je to področje v Sloveniji še 
povsem neraziskano in ker je poznavanje zgrad- 
be in zgodovinskega razvoja struktur in mate- 
rialov v starejši knjigi eden oil osnovnih pogojev 
za uspešno konscrvatorsko-reslavraloisko delo 
ludi na področju novejših knjižnih vezav. 

Z nalogo sem poizkusila predstavili oris 
zgodovinskega razvoja posameznih struktur in 
tehnik vezanja od najstarejših spomenikov do 
konca 15. stol. v Zahodni Evropi in poiskali 
vzporednice na slovenskih tleh ter sintezno 
predstavili posamezne strukture, tehnike vezanja 
in materiale na ohranjenih slovenskih srednje- 

veških kodeksih. 
Temelj raziskave predstavlja popis ohranjenih 

srednjeveških knjigoveških spomenikov, ki 
vključuje razvid vseh ugotovljivih podatkov, 
skice, grafilne odtise in fotografije, poleg lega pa 
raziskava vključuje tudi terminološki slovar 
specifičnih strokovnih izrazov v povezavi z ve- 
zavo kot segmenlom knjige. 

Pregled stanja v slovenskih javnih zbirkah 

Glavnina slovenskih srednjeveških rokopisov 
so kodeksi, ki pripadajo zahodnoevropski, t. i. 
latinski kulturi in SO nastali na Slovenskem ali 
bili del fonda slovenskih srednjeveških knjižnic 
oz. arhivov. Evidentiranih je skupno 361 kodek- 
sov, od katerih je 179 vezanih v trde platnice in 
imajo l. i. trde vezave in 182 vezanih v mehke 
platnice in imajo t. i. mehke vezave. Poleg teh je 
danes v naši zbirki še 5 glagolskih in 8 ćirilskih 
kodeksov, ki so prišli k nam v sklopu Kopi- 
tarjeve in Zoisove zapuščine ob koncu 18. stol.' 

Večina srednjeveških kodeksov je danes hra- 
njenih v Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, Škofijskem arhivu Maribor, Pokrajin- 
skem arhivu Koper - Enota Piran in Nadško- 
fijskem arhivu v Ljubljani. Poleg teh ustanov 
hranijo manjše fonde še Frančiškanski samostan 
v Ljubljani, Frančiškanski samostan v Novem 
Meslu, Arhiv Republike Slovenije, Stolni arhiv 
Koper, Semeniška knjižnica Ljubljana, Pokra- 
jinski arhiv v Mariboru in Univerzitetna knjiž- 
nica v Mariboru. 

Večina kodeksov (159 enot), vezanih v Irde 
platnice, je popisana v Kos-Stelelovem popisu iz. 
leta 1931. Ta popis pa ne zajema arhivskih ve- 
zanih rokopisov (npr. vicedomske, notarske knji- 
ge, urbariji in statuti) 1er knjižnic in arhivov pri- 
morskega dela Slovenije, ki je bil takral pod 
italijansko zasedbo. To gradivo je evidentirano v 
inventarjih posameznih ustanov, in sicer: 

*V Pokrajinskem arhivu Koper je v starem 
piranskem arhivu 182 kodeksov, ki so vezani v 
mehke platnice in predstavljajo v Sloveniji naj- 
bogatejšo zbirko t. i. mehkih vezav; poleg lega 
hranijo še 8 kodeksov, vezanih v trde platnice, ki 
pa so vsi prevezam ali restavrirani. 

Od starega koprskega arhiva je žal ostal le 
popis F. Majcrja iz. leta 1904. Gradivo je bilo 
med drugi) svetovno vojno odpeljano v Italijo. 
Danes je še vedno v zabojnikih v pritličnih 
prostorih beneške knjižnice Marciane in čaka na 

1     Zakladi NUK, 19«, Mr. 18. 
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razrešitev dogovorov o sukcesiji med Italijo in 
hivšo Jugoslavijo oz. danes Slovenijo.2 

*V Arhivu Republike Slovenije hranimo 
danes poleg dveh kodeksov, ki sta vključena v 
Kos-Stclctov popis (šl. 79 in šl. 80), še 7 ko- 
deksov, vezanih v trde platnice, in en evidentiran 
kodeks z mehkimi platnicami. V i/.virni vezavi je 
danes le urbar v mehki vezavi. 

*V Stolnem arhivu Koper hranijo 4 srednje- 
veške kodekse, vezane v trde platnice, od katerih 
je samo eden v delno izvirnem stanju, vsi ostali 
SO prevezani. 

*V Nadškofijskem arhivu hranijo poleg listih, 
ki so vključeni v Kos-Stelctov popis, še 3 
kodekse: NŠAL Ms 25, NŠAL Ms 27 in gor- 
njegrajski urbar iz leta 1426. 

Med ustanovami, zajetimi v Kos-Stelclovcm 
Popisu, ki hranijo rokopise z izvirnimi vezavami, 
so: 

'"Škofijski arhiv Maribor, ki ima vseh 49 
kodeksov v srednjeveški vezavi, med njimi sta 2 
vezana v mehki vezavi. 

*Narodna in univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani hrani 78 kodeksov, od katerih je 31 v 
srednjeveški vezavi, od lega 2 v mehki. 

'"Nadškofijski arhiv v Ljubljana hrani 23 
kodeksov, od katerih je 21 v srednjeveški vezavi, 
"led temi pa 4 v mehki. 

*Semeniška knjižnica v Ljubljani hrani 3 
kodekse, od katerih sta 2 v srednjeveški vezavi, 
°d tega 1 v mehki. 

*Univcrzilclna knjižnica Maribor hrani 2 
kodeksa in oba sta v srednjeveški vezavi s trdimi 
Platnicami. 

»'reeled domače in tuje literature 

Med slovenskimi avtorji, ki so obravnavali 
knjige ali knjižnice, so se med obravnavo do- 
taknili vezav le tisti, ki so se poglobili v sred- 
njeveško knjigo. Milko Kos in France Slclc v 
Popisu srednjeveških rokopisov, Alfonz Gspan v 
sliidiji Inkunabule v Sloveniji in učbeniku Kon- 
•s^rviranje in restavriranje bibliotečnega gradiva 
ln najizčrpneje Nataša Golob v študijah o sred- 
njeveški kodeksih: Srednjeveški kodeksi iz Stič- 
ne: 12. stoletje. Gotika v Sloveniji, De Ci vitate 
Dei iz Bistre, Biblije na Slovenskem. 

Kos in Stele sta se v popisu srednjeveških 
rokopisov omejila le na navedbo najosnovnejših 
Značilnosti vezav, npr. "sodobna vez, lesene, z 
Usnjem prevlečene platnice, hrbet pokvarjen, 
gumbi in sklepa odpadla, notranji strani platnic 
Polepljcni s pergamentnimi listi, na katerih je 
Jiirističcn tekst 14. stol.-1 S pomočjo njunih po- 
P'sov sem si olajšala delo pri ugotavljanju ohra- 
njenih vezav, na osnovi njunih opomb pa sem si 
Ustvarila sliko o časovnem in krajevnem izvoru 

posameznih kodeksov. 
Gspanovi knjigi sla bili izhodišče za reše- 

vanje začetnih terminoloških zagat, poleg tega je 
uvodni tlel študije o inkunabulah pomemben vir 
¡formacij in podatkov o srednjeveških knjižnicah 
in usodi knjige v Sloveniji. 

Študije Nataše Golob, zlasti razprava o stiskih 
rokopisih, pa so dogradile Kos-Sleletov popis, 
predvsem pa mi pomagale osvetlili širše zgodo- 
vinsko in umetnostno ozadje nastanka in izvora 
najpomembnejših slovenskih rokopisov in mi 
biic skupaj s prevodom razprave Chrislopherja 
Clarksona "Varno ravnanje s srednjeveškimi 
rokopisi in prvoliski in njihovo razstavljanje"4 v 
slovenščino v veliko pomoč pri pripravi osnutka 
glosarija. 

Med drugo, v slovenščini dostopno literaturo, 
ki obravnava področje knjižne vezave, so po- 
membni tudi prevodi člankov Carla Federicija in 
Konstantina Houlisa v zborniku razprav medna- 
rodnega simpozija o konserviranju knjig in pa- 
pirja.- 

V tuji literaturi je zlasti v zadnjem času na 
temo knjižne vezave dostopne razmeroma veliko 
literature. V starejši literaturi se za mnogimi na- 
slovi, ki napovedujejo obravnavo knjižnih vezav, 
pravzaprav pojavlja le zgodovina knjižne deko- 
racije. Med takimi deli je tudi nekaj pomembnih 
katalogov razstav, ki v uvodnem delu temeljiteje 
obravnavajo tudi zgodovino kodeksa in v katalog 
vezav vključujejo osnovne podatke o strukturi 
posameznih vezav, npr.: The history of book- 
binding, Baltimore 1957, E.Ph. Goldschmidt: 
Gothic and Renasissance Bookbindings, Amster- 
dam 1967, Paul Needham: Twelve centuries of 
bookbindings: 400-1600, New York 1979. Pri 
nekaterih novejših publikacijah, ki prav tako 
obravnavajo zgodovinski pregled razvoja knjige 
in umetnosti dekoriranja prevlek, pa je že v 
naslovu napovedan pregled knjigoveških deko- 
racij, kol npr.: Otto Mazal: Europäische Ein- 
bandkunst, Graz 1990, ali Fine and Historic 
Bookbindings from the Folger Shakespeare 
Library, Washington 1992. Knjiga Heinza Peter- 
sena, Bucheinbände, ADEVA 1991, je že po- 
vsem osredotočena na zgodovinski pregled 
strukturnih delov knjižnih vezav. 

Raziskave in objave razprav o strukturah 
srednjeveških knjižnih vezav se v literaturi po- 
gosteje pojavljajo v zadnjih dvajsetih letih, če- 
prav so bile nekatere temeljne raziskave na pod- 
ročju strukture bizantinskih, karolinških in ro- 
manskih vezav izpeljane že prej, npr. Karla 
Krista, Berthe van Regemorter, Jeana Ingoina, 
Jeana Vezina. 

Raziskave in razprave, ki obravnavajo struk- 

Vir Maruša Zagradnik, direktorica Pokrajinskega arhiva Ko- 
per. 
Kos-Sicle, 1931. sir. 190. 

Clarkson. Varno ravnanje s srednjeveškimi rokopisi in prvo- 
liski in njihovo razstavljanje, v: "Konserviranje knjig in papir- 
ja". Arhiv Republiko Slovenije, Ljubljana 1997, sir. I4I-I8K. 
V: Konserviranje knjig in papirja, ed. J. Vodopivcc, N. Golob. 
Arhiv republike Slovenije, Ljubljana 1997. 
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lure srednjeveških vezav, se v večini primerov 
omejujejo na predstavitev posameznih skupin 
kodeksov in skoraj vse obravnavajo predvsem 
karolinške in romanske vezave. Golsko obdobje 
zaenkrat še ni celovito raziskano. Vse obravnave 
se nanašajo le na trde vezave, mehke so v 
nekaterih primerih le omenjene. Do sedaj je edi- 
na objavljena raziskava mehkih vezav Clark* 
sonova študija o mehkih vezavah 16. in 17. stol.6 

Največ temeljnih člankov o strukturnih ele- 
mentih in njihovem medsebojnem vplivu oz. po- 
vezanosti s konservatorskimi problemi na pod- 
ročju srednjeveške knjige je prispeval C. Clark- 
son. 

V času pisanja razprave, med objavami še ni 
bilo dela, ki bi sinlezno predstavilo razvoj vezav 
v posameznih obdobjih in bi vključeval pregled 
in primerjavo za širši zahodnoevropski prostor. 
Verjetno je prva tovrstna knjiga J. Szirmai " The 
Arehaelogy of Medieval Bookbinding", ki je iz- 
šla šele pozno spomladi lela 1999.7 

Večina objavljenih del zajema le britanske, 
francoske, belgijske, nizozemske, nekatere nem- 
ške in delno italijanske vezave pretežno iz. karo- 
linškega in romanskega obdobja. Zelo redke so 
objave o strukturi vezav iz iberskega polotoka, iz 
Avslrije, Madžarske in Hrvaške. Izjema je le 
Italija in objave Fcdericija in sodelavcev z in- 
štituta za patologijo knjige, vendar tudi te vklju- 
čujejo le najstarejše kodekse. Zalo sem se pri 
pripravi opisov posameznih vezav naslonila 
predvsem na način, ki ga podajajo avtorji v 
člankih: C. Clarkson: Further Studies in Anglo- 
Saxon and Norman Bookbindings ..., v "Roger 
Powell The Compleat Binder"; J. Szirmai: 
Carolingian Bindings in the Abbey Library of St. 
Gall, v "Making the Medieval Book: Techniques 
of Production" in C. Federici, F. Pascalicchio: A 
Census of Medieval Bookbindings: Early Exs- 
amples, v: "Ancient and Medieval Book 
Malcriáis and Techniques". 

Na področju terminologije srednjeveške knji- 
ge ima pomembno vlogo terminološki slovar 
Denisa Muzerella, kije v francoščini izšel 1981., 
v italijanskem prevodu pa 1996. lela. V posa- 
meznih publikacijah in člankih so kot dopolnitev 
navadno tudi glosariji. Najizčrpncjšc je pripravil 
C. Clarkson. Pomemben terminološki prispevek 
glede strukture vezav je leta 1997 objavljen, 
nizozemski terminološki slovar.8 

Priprave na obravnavo 

Po pregledu srednjeveških rokopisov sem se 
glede na sedanje stanje, postavljene cilje in do- 
segljivo  literaturo  odločila,  da  se  z  raziskavo 

omejim le na kodekse, vezane v trde ohranjene 
srednjeveške vezave. 

Ćirilske in glagolske rokopise sem izpustila 
predvsem zato, ker niso del srednjeveškega 
knjižnega fonda, ki bi bil zgodovinsko in s 
kulturnim vplivom vezan na slovensko ozemlje, 
poleg tega sodijo zlasti ćirilski rokopisi v sklop 
bizantinskih vezav in se kot laki strukturno 
razlikujejo od lipa vezav, ki se je razvil v 
osrednjem delu Evrope, kateremu pripada slo- 
vensko ozemlje. 

Kodekse, vezane v t. i. mehke platnice, 
katerih glavnino predstavljajo vicedomske knjige 
piranskega arhiva, sem sprva nameravala 
vključili v obravnavo, vendar sem med popisom 
ugotovila, da bi zahtevale posebno terminološko 
in strukturno obravnavo. Zaradi pomanjkanja 
referenčnih podatkov in objavljenih študij na tem 
področju srednjeveških vezav bi bile neena- 
kovredno vključene v obravnavo skupaj z ko- 
deksi, vezanimi v trde platnice, katerim je 
posvečena glavnina vseh dosedanjih raziskav. 

Iz obravnave sem izpustile tudi vse delne in 
popolne prevezave, ki so nastale od začetka 16. 
stol. dalje. 

Zaradi pomanjkljive dokumentacije in v ve- 
čini primerov popolnoma izgubljenih srednje- 
veških struktur sem izpustila tudi skoraj vse 
restavrirane kodekse. V obravnavo sem vključila 
le šliri, na katerih so strukture ohranjene do 
tolikšne mere, da sc je še dala rekonstruirati 
glavnina prvotnega stanja ali je o njih ohranjena 
popolna konscrvalorsko-restavratorska doku- 
mentacija. 

Tako je med vsemi evidentiranimi srednje- 
veškimi kodeksi 96 primerov ohranjenih sred- 
njeveških vezav kodeksov, kar je nekaj več kot 
polovica (53%) vseh v javnih zbirkah ohranjenih 
kodeksov s lidi mi vezavami. Številka ni velika, 
če jo primerjamo s podatkom, da je imel samo 
Žički samostan leta 1487 kakih 2000 in več 
zvezkov.9 Po drugi strani pa je presenetljivo 
velika, če jo primerjamo s podatkom, ki ga 
navaja Paul Canari10 za vatikanske bizantinske 
vezave, kjer je med 4700 grškimi kodeksi ohra- 
nilo izvirno vezavo le 94 primerkov, ali s po- 
datkom, ki ga navaja Jennifer Sheppard" za 
cislcrcianski samostan Buildwas v Angliji, kjer 
je med 49 ohranjenimi srednjeveškimi kodeksi le 
9 s srednjeveško vezavo. 

Med 96 kodeksi z ohranjenimi vezavami niso 
bili v času popisa dosegljivi 4 rokopisi Ško- 
fijskega arhiva Maribor, zato so iz. obravnave 
izpuščeni, vanjo pa so, kot že omenjeno, vklju- 
čeni tudi 4 restavrirani. 

Skupina 96 kodeksov se je že ob prvem 
ogledu slanja izkazala za razmeroma heterogeno 

('    Clarkson: Limp Vellum Report, Council of Library Resources, 
Washington DC, 1970. 

7    J. A. Szirmai, The Archeology of Medieval Bookbinding, 
Aldershol 1999. 

x    Gnirrep, Gumbcrt; Szirmai: Kncep en binding, 1997. 

9     Die ReiselagebUcher des Paolo Santonine,  1485-1487, Kla- 
genfurt 1947. •• 177. 

in Legature bizantine valicane, 1•••. sir. •. 
1 '   V: "•. Powell The Complete Hinder", 1996, Mr. 1X2. 
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druščino, ki seje bolj ali manj naključno izognila 
uničenju ali odtujitvi. Zato je bila razmeroma 
težavna tudi razporeditev v skupine. 

Kodekse sem sprva razvrstila po ustanovah v 
zaporedju, ki ga v popisu navajala Kos in Stele. 
Po končanem popisu, ko sem podatke dopolnila, 
sem kodekse zaradi lažje nadaljne obdelave 
razporedila v skupine, pri čemer sem izbrala na- 
slednje osnovne kriterije: 

* vrsto pisne podlage, 
* paleografsko oz. kodikološko datacijo, 
* podobnosti med posameznimi strukturami 
in jih razvrstila v H) skupin: 

0 trije stiski rokopisi 12. stol. 
1 drugi zgodnjegotski kodeksi 
2 pergamentni kodeksi iz konca 14. stol. in 1. 

pol. 15. stol. 
3 pergamentni kodeksi iz 2. pol. 15. stol. 
4 posebnosti: veliki kodeksi, kodeksi z usnjem 

in lepenko kot oporo 
5 papirni kodeksi iz. konca 14. stol. in začetka 

15. stol. 
6 papirni kodeksi do sredine 15. stol. 
'   papirni kodeksi iz sredine 15. stol. 
8 papirni kodeksi iz 2. pol. 15. stol s poseb- 

nostimi v šivanju 
9 preostali papirni kodeksi iz 2. pol. 15. stol. 

•'opisni obrazec 

Raziskava temelji na izvirnem gradivu, ki 
sem ga popisovala po enotnem sistemu, ki je 
vključeval vse temeljne in variantne prvine v 
strukturi srednjeveških trdih vezav. 

Shemo za popis sem pripravila ob upošte- 
vanju objavljenih opisov in popisov, ki so jih 
objavili kodikologi in konservatorji. Principi po- 
pisovanja so podobni, vendar je vsak od načinov 
specifičen, prilagojen raziskavi in raziskovanemu 
gradivu. 

Pri pripravi popisa sem poizkusila iz infor- 
macij izluščiti zlasti rezultate raziskav tistih 
avtorjev, ki so se poglobili v strukture srednje- 
veških vezav. Na samem začetku mi je bil v 
Pomoč popis italijanskih srednjeveških rokopi- 
sov, ki gaje pripravil Federici s sodelavci. Vendar 
Jc ta shema za popis, kakršnega sem želela izvesti 
n't slovenskih kodeksih, preobširna in zajema 
številne elemente, ki jih na naših vezavah ni. 
Poleg tega italijanska raziskava ni obravnavala 
knjigoveških prvin glede na izvir oz. časovno 
obdobje. Iz nje sem uporabila predvsem osnovni 
Princip razdelitve strukturnih elementov in ga 
dopolnila z opisi strukturnih elementov, ki so jih 
"hjavili Vczin, Clarkson, Houlis, Federici, 
S/irmai. 

Na tej osnovi in na osnovi dokumentacijske 
sheme, ki sem jo pred leti izdelala za pripravo 
konservatorsko - restavratorske dokumentacije, 
ki jo uporabljamo v konservatorsko - restavra- 
torski delavnici Arhiva Republike Slovenije, sem 
•zdelala obrazec, ki sem ga uporabila za začetek 

popisovanja. Po približno tretjini popisanih 
kodeksov se jc izkristalizirala oblika, ki sem jo z 
manjšimi dopolnitvami uporabljala do konca. 

Obrazec jc narejen kot pripomoček za popis 
srednjeveških vezav in jc zasnovan tako, da se 
lahko z razčlenitvijo posameznih strukturnih 
elementov razvije v izpopolnjen obrazec za kon- 
servatorsko - restavratorski popis. Razdeljen je v 
dva dela. 

Najprej so navedeni: 
- osnovni podatki o kodeksu, nato sledi 
- opis struktur, 
- poškodbe, 
- posebnosti posameznega kodeksa, 
- kratek opis vezave in stanja, v katerem se na- 

haja kodeks. 
V drugem delu je podan podrobnejši opis 

glavnih struktur: 
- knjižnega bloka, 
- spojnih folijev, 
- vezic, 
- sistema šivanja, 
- kapitala, 
- povezave vezic s platnicama, 
- opor v platnicah, 
- prevleke, 
- hrbta, 
-"   zaklepov in 
- ščitnikov. 

Za posamezne strukturne elemente so podani 
opisi z merami, skicami, grafitnimi odtisi in 
fotografijami. Določene izmerc so zlasti pri manj 
poškodovanih kodeksih bolj ocena velikosti 
kakor natančne izmerc. Res natančen popis in 
izmerc je praviloma mogoče opraviti le med 
konservatorsko- restavratorskim posegom. Take 
strukture so npr.: debelina vezic in sukanca, 
prevleke, hrbtnih podlog, desk, širina kapitalske 
obreze in talonov, dolžina vbodnih zarez. Zato so 
mere za vse take primere, čeprav so merjene z 
mikrometrom ali kljunastim merilom pogosto 
premalo natančne in jih jc potrebno jemati kot 
oceno reda velikosti. Skice so narejene pro- 
storočno in so samo dopolnitev opisa oz foto- 
grafije. Kadar jc bilo mogoče posneti informacijo 
(npr. z grafitnim odtisom), je le-ta priložena. 

V popisu so kodeksi označeni z. zaporedno 
številko popisa vezav (npr. 1/1), s kratico usta- 
nove (npr. NUK), številko rokopisa v posamezni 
ustanovi (npr. Ms 33), z zaporedno številko, ki jo 
imajo v Kos - Slelctovem rokopisu (npr. 35), 
naslovom in paleografsko datacijo. Datacija 
vezave jc navedena samo takrat, ko odstopa od 
paleografske oz. ko jo je bilo mogoče ugotovili 
(npr. 1/1, NUK Ms 33, 35 Kos-Stcle, Summa de 
iure canonico, 1. tretjina 14. stol., vezava 1. pol. 
15. stol.). 

V tekstu in preglednicah pa so kodeksi zaradi 
preglednosti označeni samo s kratico ustanove, 
številko rokopisa in zaporedno št. v popisu vezav 
(npr. v tekstu: NUK 33 (1/1), v preglednicah: 1/1 
NUK 33). 
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Navedena številka rokopisa je lista,'s katero 
je označen kodeks in s katero je tudi naveden v 
posameznih inventarjih ustanov. Izjema so le 
kodeksi mariborskega Škofijskega arhiva, kjer 
takega inventarja ni, zato v tem primeru upo- 
rabljam zaporedno številko Kos-Steletovega po- 
pisa (npr.: 1/2, ŠAM Ms 40, 112 Kos-Stete v 
tekstu navajam: ŠAM 112 (1/2), v tabelah pa: 1/2 
ŠAM 112) ter tisti kodeksi, ki niso zaobjeti v 
Kos-Stelelovem popisu npr. NŠAL urbar 1426 
(2/11). 

Ugotovitve 

Popis in analiza se v predstavljeni raziskavi 
omejujeta le na srednjeveške rokopisne kodekse 
s trdimi vezavami. 

Prva ugotovitev je, da ima med 179 evi- 
dentiranimi kodeksi približno polovica (96) ohra- 
njeno izvirno vezavo, kar je v primerjavi z ob- 
segom našega fonda in s podatki o stanju drugod 
po Evropi razmeroma veliko število. 

Najbogatejšo zbirko 49 kodeksov z ohra- 
njenimi srednjeveškimi vezavami hranijo v Ško- 
fijskem arhivu Maribor. Poleg te ustanove hrani 
pomemben fond 29 kodeksov tudi Narodna in 
univerzitetna knjižnica in Nadškofijski arhiv v 
Ljubljani s 17 kodeksi. Med ostalimi ustanovami 
pa hrani rokopise z ohranjenimi srednjeveškimi 
vezavami še Univerzitetna knjižnica Maribor z 
dvema kodeksoma in Semeniška knjižnica v 
Ljubljani ter Stolni arhiv v Kopru s po enim 
kodeksom. 

Med slovenskimi kodeksi imajo skoraj vsi 
gotske vezave iz. 14. in 15. stol. Izjema so trije 
poznoromanskih stiskih rokopisi: NUK 35, NUK 
24 in NUK 29, od katerih je verjetno povsem 
sočasna le vezava na NUK 35, ostali dve sta 
zagotovo doživeli vsaj delni prevezavi, naj- 
verjetneje ob koncu 14. stol. ali v 15. slol. 

Večina vseh vezav kaže strukture in tehniko 
vezanja, ki so značilne za germanske vezave. 
Le 10 kodeksov ima vezave z italijanskimi zna- 
čilnostmi, od teh so 4 iz Nadškofijskega arhiva v 
Ljubljani, 2 iz Narodne in univerzitetne knjižnice 
in po eden iz Škofijskega arhiva v Mariboru, 
Stolnega arhiva v Kopru in Scmeniške knjižnice 
v Ljubljani. 

Kodeksov s pcrgamcntnini knjižnim blo- 
kom je v zbirkah 44, kodeksov s papirnim 
knjižnim blokom 51, eden, NUK 46 (2/6), pa 
ima knjižni blok sestavljen iz pergamentnih 
folijev in papirnih listov. Glavnina papirnih ko- 
deksov je nastala in bila vezana v 15. stol. in 
med njimi ni nobene preveza ve. Preveza ve za- 
sledimo le na pergamentnih kodeksih in med 
temi so skoraj vsi pomembnejši iluminirani ro- 
kopisi, npr. NUK 2, NUK 33, UKM 136, ŠAM 
149, NŠAL 19, NŠAL 7. 

Provenience vezav na osnovi strukturnih ele- 
mentov ni mogoče zagotovo ugotoviti. Za to so 
potrebne še dodatne kodikološke raziskave in 

primerjave. Med kodeksi pa je 16 takih, katerih 
vezave izstopajo po kvaliteti tehnike vezanja, 
strukturnih elementih in uporabljenih materialih. 
Sodeč po strukturah najverjetneje izhajajo iz 
različnih centrov z daljšo tradicijo in razmeroma 
veliko produkcijo. Med njimi bi s knjigoveškega 
in konservatorskega stališča izpostavila zlasti 
dva kodeksa: 

*Kodcks ŠAM 112 (1/2), ki je kodikološko 
datiran v sredino 13. stol. v alzaško področje in 
ima sočasno vezavo, izstopa po kvaliteti perga- 
menta, uporabljenega za izdelavo knjižnega blo- 
ka, in po tehniki vezave. Vezava izstopa pred- 
vsem zato, ker so skoraj vsi strukturni elementi 
posebnosti, npr. število vezic, način šivanja, 
sukanec, spojni foliji, hrbtne podloge, povezava 
glavnih in kapitalskih vezic, oblika platnic in 
število zaklepov. 

*ŠAM 119 (4/U1), ki ga Kos in Stele paleo- 
grafsko datirata v konec 14. ali začetek 15. stol. 
Kodeks ima vezavo, ki je, sodeč po strukturnih 
elementih, lahko sočasna z nastankom knjižnega 
bloka. V platnicah sta namesto desk debelejši 
usnjeni opori, ki dajeta kodeksu izjemno gib- 
ljivost, posledica lega pa je izjemno dobra ohra- 
njenost vezave, brez poškodb. 

Na obravnavanih kodeksih nisem opazila več- 
jih poškodb, ki bi nastale zaradi klimatsko ne- 
ustreznih pogojev hrambe. So pa na 29 kodeksih 
opazne mehanske poškodbe, ki so v večini 
primerov izrazile v hrbtnem delu, zlasti ob ka- 
pitalu in pregibih. Razmeroma pogoste so tudi 
poškodbe bukovih desk, ki so v večini primerov 
vsaj delno načete zaradi črvojenine, 5 lesenih 
desk paje ludi prelomljenih. 

Izrazite mehanske poškodbe, zlasti poškodo- 
vane vezice, podloge in pregibe imajo tudi vsi 
zelo veliki kodeksi. 

Knjižni bloki so na večini rokopisov d_pbro 
ohranjeni, izjeme so le 3 kodeksi (NUK 27, ŠAM 
137 in UKM 137), katerih knjižni bloki kažejo 
izrazitejše poškodbe preperelosli folijev oz. 
listov zaradi vlage, 5 kodeksov (NUK 23, ŠAM 
114, NŠAL 17 in 18 1er SAK antifonar) pa imajo 
izrazitejše poškodbe knjižnega bloka zaradi po- 
goste uporabe. 

Poškodovani kodeksi, razen koprskega anli- 
fonarja, ne potrebujejo restavratorskih posegov, 
v nekaterih primerih so potrebni le manjši 
konservatorskih posegov, nujno pa potrebujejo 
primerne zaščitne škatle, hrambo v vodoravnem 
in ne v navpičnem položaju, usrezno rokovanje 
in v večini primerov boljše klimatske pogoje 
hrambe, pri čemer je izjemno pomembno da niso 
hranjeni v prostorih ogrevanih s centralno kurja- 
vo. 

Pri analiziranju vezav sem ugotovila, da so za 
določitev vezave najbolj zanesljivi sledeči 
strukturni elementi: 
* vrsta in pot vezic, 
* vrsta kapitala, 
* način šivanja vzdolž veznika in obšiva vezic, 
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*   vrsta spojnega folija. 
Do sredine 15. Stol. nisem opazila razlik med 

načini vezanja pcrgamcntnih in papirnih kodek- 
sov. Odstopanja od srednjeveške tradicije so 
med kodeksi opazna v 2. pol. 15. stol. in so 
Pogostejša na papirnih kodeksih. Pergamentni 
kodeksi pa tudi ob uradnem izteku srednjega 
veka v večini primerov ostajajo zvestejši sred- 
njeveški tradiciji. 

Navedene ugotovitve in domneve so plod 
raziskovanja vezav kodeksov s trdimi platnicami. 
Upoštevajoč do sedaj znane paleografske, kodi- 
kološke in konservatorske analize. Nedvomno bo 
Za razjasnitev nepojasnenih vprašanj potrebno le 
analize dopolniti z. dodatnimi raziskavami na 
Področju srednjeveških rokopisnih vezav, pa tudi 
'• analizo vezav na ¡nkunabulah in kodeksih, ve- 
zanih v mehke platnice. Prav tako pa so nekatere 
vez.ave tako specifične oz. problematične, da 
"odo zahtevale samostojne podrobnejše raziska- 
ve in primerjave. Želeli bi tudi bilo, da bi se 
raziskavi trdih vezav pridružil še razvid in vsaj 
tipološka sistematika mehkih vezav. 

Zaključek 

Sedanja konscrvalorska misel je, podobno kot 
n¡i drugih področjih, tudi pri starejši knjigi 
Usmerjena predvsem k preventivnim ukrepom, k 
Sistemu varovanja in ustrezne hrambe, uporabe 
In prezentiranja na razstavah. Vanj vključuje vse 
udeležence v procesu: konservatorje, bibliote- 
karje, arhiviste oz. muzealce, uporabnike gradiv 
•n vodilne strukture. Za dosego tega cilja je zelo 
Pomembno tudi ustrezno izobraževanje, ki mora 
0,ti vključeno v redne študijske programe in v 

Preglednica I: 

programe   dodatnega   izobraževanja   osebja   in 
uporabnikov. 

Restavratorski posegi so danes omejeni le na 
najnujnejše utrditve najbolj poškodovanih in 
ogroženih vezav. Vsi posegi, tudi najmanjši, mo- 
rajo biti dokumentirani, poleg lega mora biti 
dokumentirano stanje pred posegom (natančno 
popisani, fotografirani, izmerjeni in po potrebi 
posamezni deli tudi skicirani, navedeni posegi in 
uporabljeni materiali). 

Problem, zaradi katerega se še dodatno opu- 
ščajo restavratorski posegi, je pomanjkanje kva- 
litetnih materialov, zlasti vseh vrst usnja in 
pergamenta, ki so ključni pri reslavriranju sta- 
rejših vezav. 

Prevezave pridejo v poštev le izjemoma in to 
samo v primerih, koje resno poškodovan sistem 
šivanja in s tem ogrožen knjižni blok. Poškodbe 
na knjižnem bloku pa se, če je le mogoče re- 
šujejo brez razdiranja vezave. Našteti principi 
veljajo za vse knjige, ne samo za srednjeveške 
kodekse. 

Srednjeveški kodeksi so spomeniki s po- 
membno zgodovinsko oz. umetniško vrednostjo 
in njihove vezave, njihov organski del so temelj 
za razumevanje strukture knjig poznejših ob- 
dobij. 

• S popisom in predstavitvijo srednjeveških 
knjižnih vezav v slovenskih javnih zbirkah sem 
želela predvsem pripravili izhodišče za nadaljnje 
raziskovalno delo na področju struktur, mate- 
rialov in tehnik vezav v povezavi s konser- 
vatorskim, kodikološkim, arhivskim in biblio- 
tečnim področjem in za oblikovanje in pre- 
eiziranje strokovnih izrazov v zvezi s knjigo. 

Seznam obravnavanih kodeksov in razvrstitev v skupine 

Pri dataciji knjižnega bloka sem upoštevala letnico oz. obdobje, ki ga predlaga Milko Kos in 
dopolnila oz. popravila, ki jih predlaga Nataša Golob, pri dataciji vezave pa sem sledila rezultatom, ki 
Jih je razkrila analiza struktur, materialov in tehnologije vezave v slovenskih srednjeveških kodeksih. 

st. ustanova/kodeks št. Kos dalacija knj. bloka 

SUŠki rokopisi iz 12. stol. 
J* 1     NU K Ms 35        60 
0/2     NUK Ms 29        28 

ok. 1180 (N.G.) 
ok. 1180 (N.G.) 

0/3     NUK Ms 24        57        ok. 1180 (N.G.) 

dfUgi zgodnjegolski kodeksi 
l/l 
1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
1/6 
1/7 
1/8. 

NUK Ms 33 
ŠAM Ms 40 
SAM Ms 47 
ŠAM Ms 68 
ŠAM Ms 32 
NŠAL Ms 3 
NUK Ms 34 
NUK Ms 23 

35 
112 
117 
110 
115 
91 
59 
49 

l.pol. 14. stol. (N.G.) 
L. pol. 14. stol. (N.G.) 
14. stol. (N.G.) 
14. stol. (N.G.) 
sr. ali 2. pol. 14. stol. 
1. pol. 14. stol. 
sr. 14. stol. 
2. pol. 14. stol. 

dataci ja vezave 

verjetno sočasna vezava 
delna prevezava verjetno 14. ali 
15. stol. 
delna prevezava verjetno 15. stol. 

prevezava 1. pol. 15. stol. 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
prevezava 1. pol. 15. stol. 
sočasna vezava 
delna prevezava konec 15. stol. 
2. pol. 14. stol. 
sočasna vezava 
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pcrgii imentni kodeksi iz konca 14. slol. in 1. pol. 15. stol. 
2/1 NŠAL Ms 6 94 sr. 14. stol. sočasna vezava 
2/2 NŠAL Ms 2 90 konec 14. slol. sočasna vezava 
2/3 NŠAL Ms 25 / konec 14. zač. 15. stol. l.pol. 15. stol. 
2/4 NŠAL Ms 27 / 13. in zač. 15. stol. 1. pol. 15. stol. 
2/5 NŠAL Ms 16 104 1. pol. 15. stol. sočasna vezava 
2/6 NU K Ms 45 63 2. pol. 14. slol. sočasno šivanje, brez platnic 
2/7 NUKMs 124 68 predi. 1352 verjetno sočasna vezava 
2/8 NUKMs 12 44 1401 sočasna vezava 
2/9 NUK Ms 27 45 konec 14. ali zač. 15. stol. sočasna vezava 
2/10 ŠAM Ms 46 111 ok. 1300(N.G.) prevezava 1. pol. 15. stol. 
2/11 NŠAL Urbar / 1426 sočasna vezava 
2/12 ŠAM Ms/ 108 pol. 1316 prevezava 1433, Salzburg (O.M.) 
2/13 NŠAL Ms 5 93 14. stol. vsaj delna prevezava sr. 15. stol. 
2/14 ŠAM Ms 18 131 sr. 15. stol. sočasna vezava 
2/15 NUK Ms 46 38 14. in 15. stol. 15. slol. 

pergamentni kodeksi iz 2. pol. 15. stol. 
3/1     ŠAM Ms 43 113       l.pol. 14. stol. 
3/2     NŠAL Ms 19      98        ok. 1412 
3/3     ŠAM Ms 8 140      2. pol. 15. stol. 
3/4     ŠAM Ms 17 149      ok. 1410 

3/5 NSAL Ms 7 95 1410 
3/6 UKM Ms 136 156 13. stol. (N.G.) 
3/7 ŠAM Ms 13 116 15. stol. (N.G.) 
3/8 ŠAM Ms 6 153 konec 15. stol. 
3/9 ŠAM Ms 4 144 konce 15. stol. 
3/10 ŠAM Ms 7 142 konec 15. slol. 
3/11 ŠAM Ms 2 147 konec 15. ali zač. 16. stol. 
3/12 ŠAM Ms 3 150 zač. 16. stol. 

veliki i kodeksi 
4/1 NUK Ms 2 33 sr. 14. slol., 1347 
4/2 NŠAL Ms 17 105 konec 15. stol., 1491 
4/3 NŠAL Ms 18 105 konce 15. stol., 1491 
4/4 SAK antifonar / 1. pol. 15. stol. 

kodeksi z usnjem kot oporo 
4/U1 SAM Ms 20 119 konce 14. ali zač. 15. stol. 
4/U2 ŠAM Ms 42 152 2. pol. 15. stol. 

prevezava 2.pol. 15. stol. 
delna prevezava 2.pol. 15. stol. 
sočasna vezava 
vezava sočasna, prevleka konec 
15. stol. 
delna prevezava 2.pol. 15. stol. 
prevezava 2. pol. 15. stol. 
2. pol. 15. stol. 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 

prevezava 15. stol., rest. ••. 1950 
sočasna vezava, rest. 1993 
sočasna vezava, rest. 1993 
prevezava konec 16. ali 17. stol. 

vezava verjetno sočasna 
sočasna vezava 

kodeksi z lepenko kot oporo 
4/L1   ŠAM Ms 19 151 
4/L2   ŠAM Ms 39 155 
4/L3   ŠAM Ms 45 143 

konec 15. slol. ali zač. 16. stol. sočasna vezava 
konec 15. stol. ali zač. 16. stol. sočasna vezava 
2. pol. 15. stol. sočasna vezava 

papirni kodeksi iz kom :a 14. in začetka 15. stol. 
5/1 SAM Ms 10 114 sr. 14. stol. 
5/2 ŠAM Ms 49 118 konec 14. stol. 
5/3 NŠAL Ms 8 96 1. pol. 15. stol. 
5/4 NŠALMs 12 100 1. pol. 15. slol. 
5/5 NUKMs 141 24 2. trelj. 15. stol 
5/6 ŠAM Ms 34 123 1. pol. 15. stol. 
5/7 ŠAM Ms 41 109 l.pol. 15. slol. 
5/8 NUK Ms 69 40 1. pol. 15. stol. 
5/9 NUK Ms 61 20 1. pol. 15. slol. 
5/10 ŠAM Ms 25 125 ok. 1435 
5/11 ŠAM Ms 23 124 2. čel. 15. stol. 
5/12 NŠALMs 4 ' 92 ok.1384 

sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 
sočasna 

vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
vezava 
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Papirni kodeksi do sredine 15. stol. 
6/1 
6/2 
6/3 
6/4 
6/5 
6/6 
6/7 
6/8 

NUK Ms 146 
NUK Ms 140 
NŠALMs9 
ŠAM Ms 29 
NŠALMs 11 
NŠAL Ms 14 
NŠALMs 15 
ŠAM Ms 15 

48 2. tretj. 15. Stol. 
69 po letu 1431 
97 1424 
135 2. tretj. 15. stol. 
99 2. čet. 15. stol. 
102 sr. 15. stol. 
103 15. slol. 
13 sr. 15. stol. 

soeasna vezava 
verjetno 2. pol. 15. slol. 
soëasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
1. pol. 15. stol. 
sočasna vezava 

Papirni kodeksi iz sredine 15. 
149      71 7/1 

7/2 
7/3 
7/4 
7/5 
7/6 
7/7 
7/8 
7/9 
7/10 
7/11 
7/12 

NUK Ms 
ŠAM Ms 
ŠAM Ms 
ŠAM Ms 
ŠAM Ms 
NUK Ms 
NUK Ms 
NUK Ms 
ŠAM Ms 
NUK Ms 
NUK Ms 
ŠAM Ms 

22 
33 
21 
31 
78 
101 
142 
14 
106 
224 
32 

137 
133 
126 
127 
54 
66 
41 
132 
23 
75 
129 

stol. 
2. tretj. 15. slol. 
1466 
3. čet. 15. stol. 
sr. 15. slol. 
sr. 15. slol. 
14.-15. stol. 
2. pol. 15. stol. 
sr. 15. slol. 
1441, Padova 
1455-1471 
sr. 15. stol. 
sr. 15. stol. 

Papirni kodeksi iz 2. pol. 15. stol. s posebnostmi v Šivanju 
8/1 
8/2 
8/3 
8/4 
8/5 
8/6 
8/7 
8/8 
8/9 
8/10 

NUK Ms 65 
NUK Ms 49 
NUK Ms 147 
ŠAM Ms 16 
ŠAM Ms 28 
ŠAM Ms 30 
ŠAM Ms 44 
ŠAM Ms 35 
ŠAM Ms 27 
UKM Ms 137 

52 2. pol. 15. stol. 
50 2. pol. 15. stol. 
42 pol. 1482 
138 ok. 1470 
136 1456, 1464 
128 sr. 15. stol. 
122 2. pol. 15. stol. 
139 2. pol. 15. stol. 
141 2. pol. 15. stol. 
157 2. pol. 15. stol. 

Preostali papirni kodeksi iz 2. pol. 15. stol. 
y/l NUK Ms 145 70 2. pol. 15. stol. 
9/2 NUK Ms 75 53 2. pol. 15. stol. 
y/3 NUK Ms 71 64 konec 14. zač. 15. stol. 
9/4 NUK Ms 51 51 2. pol. 15. stol. 
y/5 ŠAM Ms 50 130 2. pol. 15. stol. 
9/6 SKLMs4 83 2. pol. 15. stol. 

soeasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
verjetno 1. pol. 15. stol 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 

sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 

sočasna vezava 
sočasna vezava 
verj. prev. zač 16. slol. 
sočasna vezava 
sočasna vezava 
sočasna vezava 

LEGENDA: 

N.G.- Nataša Golob, 
O-JVL- Otto Mazal 
NSAL - Nadškofijski arhiv Ljubljana, 
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, 
o   M - Škofijski arhiv Maribor, 
^AK - Stolni arhiv Koper, 
'^KI, - Semcniška knjižnica Ljubljana, 
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor, 
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Primer popisa vezave na urbarju iz lela 1426 

2/11 
NŠAL URBAR 1426       GORNJI GRAD A, f.2 
ni v Kos-Steletovem popisu 

SPLOŠNI OPIS 
- B, 330 x 131 mm, 171 folijev,  10 leg, kvin- 

terniji 
- pergament: ovčji, enakomerno obdelan, M=D 
- platnici > knjižni blok 
- spojna folija: odlepljena, zapolnjena za prvo 

oz. pred zadnjo lego 
- vezice: 4, sukane galunske, gosto obšile 
- šivanje: Al 
- kapitala: sukani vezici, gosto obšili 
- pot  vežic:  Gl,  hrbtni rob—> kratki zunanji 

kanali —> tuneli —> notranji kanali 
- pot kap. vežic: Gl, nad ogliščem —> zunanji 

žlebovi —> tuneli —> notranji žlebovi 
- deski: bukovi, pravokotni robovi 
- prevleka: galunsko usnje 
- zaklep: I, rob spredaj 
- hrbet: raven, izbočene vezice 
- razpiranje: plosko 

POšKODBI-: 
- potrgana nit v vezniku 1., <S'., in 9. lege 
- natrgan kapitalski obšiv 
- spredaj pretrgana zgornja kapitalska vezica 
- odlepljena spojna folija 
- prelomljena in mehansko poškodovana spod- 

nja platnica 
- ob robovih obrabljena prevleka 

POSEBNOSTI: pokončni format 

STANJI- KODEKSA OH POPISU 

Dobro ohranjen pergamentni knjižni blok • 
pokončnega - agenda formata, je sestavljen iz ¡O 
leg, od katerih je večina kvinternijev.fSLIKA 1) 
Pergament je enakomerno obdelan, mesna in 
dlakava stran se skoraj ne razlikujeta. Spojna fo- 
lija sta makulaturna pergamentna folija zapol- 
njena za prvo oz., pred zadnjo lego. Danes sla 
oba odlepljena. lako da je vidna notranja stran 
platnice in povezava vezje s platnico. (SLIKA 2) 
Knjižni blok je šivan na 4 sukane galunske 
vezice, ki so v platnico umeščene preko zuna- 
njega hrbtnega roba in kratkih zunanjih kanalov, 
skozi tímele v notranje kanale. (SLIKA 3) Ka- 
pitalski vez.ici sta speljani podobno, aliavi bu- 
kovi deski imata pravokotne robove. Zadnja 
deska je prelomljena. Prevleka je iz. galunsko 
Strojenega usnja in v pregibih ni poškodovana. 
Kodeks je imel na sprednjem zunanjem robu sre- 
dinski zaklep. Hrbet je raven z. izbočenimi veži- 
cami. Razpiranje je plosko do veznika. 

Kodeks so. ko je odslužil vlogo urbarja, sodeč 
po odtisih na tleski in prevleki, uporabljali kot 

podlogo pri pečatenju. Od številnih udarcev je 
zadnja platnica dvakrat prelomljena. (SLIKA 4) 
Galunska prevleka na mestih udarcev skoraj ni 
potrgana, precej obrabljena in mestoma potrga- 
na pa je ob robovih. Glavne vezice so nepoško- 
dovane, v sprednjem pregibu je pretrgana le 
zgornja kapitalska vezica. Kapitalska obšiva sla 
natrgana. Spojna Usta sta odlepljena. Vezava je. 
kljub lemu da je kodeks služil kot podlaga pri 
pečatenju, dokaj dobro ohranjena. 

SLIKA 1: Urbar Gornji grad A, f. 2, 1. 1426, 
Nadškofijski arhiv Ljubljana. 
Dobro    ohranjen    pergamentni    knjižni    blok 
pokončnega formata, je sestavljen iz 10 leg, od 
katerih je večina kvinternijev. 

SLIKA 2: Urbar Gornji grad A, 1". 2, 1. 1426, 
Nadškofijski arhiv Ljubljana. 
Spojna folija sta makulaturna pergamentna folija 
z.apognjena za prvo oz. pred zadnjo lego. Danes 
sla oba odlepljena, lako da je vidna notranja 
stran platnice in povezava vez.ic s platnico. 
Zadnja platnica je prelomljena. 
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SLIKA 3: Urbar Gornji grad A. •. 2, I. 1426, 
Nadškofijski arhiv Ljubljana. 
knjižni blok je šivan na 4 sukane galunske 
V('Z.ice, ki so v platnico umeščene preko z.una- 
nJega hrbtnega roba in kratkih zunanjih kanalov. 
s*ozi tunele v notranje kanale. 

SLIKA 4: Urbar Gornji grad A, f. 2. 1.   1426, 
Nadškofijski arhiv Ljubljana. 
Kodeks so, ko je odslužil vlogo urbarja, sodeč po 
odtisih   na  deski   in   prevleki,   uporabljali  kot 
podlogo pri pečatenju. 

°PIS POSAMEZNIH STRUKTUR 

KNJIŽNI BLOK 
Pergamentni knjižni blok • velikosti (322 x 

'30 min) je pokončnega - agenda formata, 
^•stavljenje iz. 171 folijev, združenih v 10 leg, od 
katerih je večina kvinterniji. Pergament je ovčji, 
'«'.merama enakomerno obdelan, mesna in dla- 
kava stran se skoraj ne razlikujeta. Vbodna mesta 
Io 5 mm dolge zareze. Obreza ob kapitalu je 
uroka 5 mm. 

SPOJNA FOLIJA 
. Spredaj sta dva makulattirna folija z.apog- 

nJena za prvo lego. Zunanji je imel vlogo spoj- 
m'g(i folija in je bil prilepljen na platnico, 
"otranji pa je služil kot predlist. Zadaj je samo 
''"   makulatumi  folij   zapognjen   pred   zadnji 

bifolij. ko je bil prilepljen na platnico je imel 
vlogo spojnega folija. 

VEZICE. ŠIVANJE 
Knjižni blok je šivan na 4 sukane, nepo- 

škodovane 10 mm široke vezice iz gidunskega 
kozjega usnja. Za šivanje so uporabili Z sukan 
0,9 mm debel lanen sukanec, ki je med vbodnimi 
mesti speljan na notranji strani veznika skozi 
zareze na sledečih razdaljah: 

0 20 52 121 195 272 302 322 
G 0 l.V 2.V 3.V 4.V 0 p" 

KAPITALA 
Kapitalski vezici sta iz sukanega galunskega 

usnja širine 4 mm. Obšiti in v knjižni blok sta bili 
všiti z. enako nitjo, s kakršno je bil šivan knjižni 
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blok (lan, Z zasuk, 0,9 mm). Kapitala imata na- 
trgan ob.šiv, vezica ob glavi je v sprednjem pre- 
gibu pretrgana. 

HRBTNE PODLOGE 
Hrbtne podloge so makulaturni pergamentni 

trakovi vstavljeni med vezice in prilepljeni s 
škrobnim lepilom na zunanjo stran platnic. 

POVEZA VA VEŽIC S PLATNICO 
Glavne vezice so speljane preko zaobljenega 

hrbtnega roba v kratke zunanje kanale, nato 
skozi tunele v notranje kanale in so na koncu 
pritrjene z leseno zagozdo. Kapitalski vezici sta 
speljani podobno. Njihova pot se pričenja 2 mm 
nad ogliščem v kratkem zunanjem žlebu, se na- 
daljuje skozi tunel v notranji žleb, kjer je na 
koncu pritjena z zagozdo. 

DESKI 
Bukovi leseni deski sta nekoliko večji (333 x 

131 x 7,4 mm) od knjižnega bloka. Zadnja deska 
je po sredini počena. Poškodba je nastala, ker 
so, sodeč po okroglih odtisih na spodnji platnici, 
kodeks uporabili kot podlogo za pečatenje ali 
kako podobno opravilo. Zunanji hrbtni rob je 
zaobljen, ostali robovi so pravokotni. Za glavne 
vezice so bili na zunanji strani hrbtnega roba 
vrezani krajši (9 x 13 x 1 mm) plitvi zunanji ka- 
nali, ki se nadaljujejo v tunele in nato v notranje 
globje (25-34 x 13 x 3,5mm) kanale. Za pritrditev 
kapitalskih vežic so bili nad oglišči vrezani krajši 
zunanji žlebovi (10 mm), ki se nadaljujejo v 
tunele in notranje žlebove (20 x 5 mm). Za ume- 
stitev oprijemne ploščice je bil na zunanjem robu 
sprednje platnice vrezan utor (27 x 33 mm). Za 
umestitev zaklepnega pasu pa na stranskem robu 
spodnje platnice nekoliko krajši utor (29 x 25 
mm). 

PREVLEKA 
Kodeks je v celoti prekrit z galunsko strn- 

jenim kozjim usnjem, ki je bilo na desko pri- 
lepljeno z. dlakavo stranjo. Prevleka v pregibih ni 
poškodovana, obrabljena je samo ob robovih. 

ZAVIHKI 
Zavihki so ob zunanjih robovih plitvi (10-25 

mm), ob glavi in peti pa srednje globoki (30-42 
mm). Odrezani so razmeroma ravno, v vogalih se 
ne stikajo. 

HRBET, RAZPIRANJE 
Hrbet je raven in prost (prevleka je 

odstopila), zato je razpiranje plosko do veznika. • 
ZAKLEP 
Kodeks se je zapiral na sprednjem stranskem 

robu. Medeninaste oprijemne ploščice ni več, 
ohranila seje le sled, ki kaže. daje bila pritrjena 
s tremi železnimi žebljički. Na stranskem robu 
spodnje platnice seje v utoru pod prevleko ohra- 
nil del galunsko strnjenega, debelega (2 mm) 
pasu širine 23 mm. Pritrjen je bil s petimi že- 
leznimi žeblji. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ENTWICKLUNG DER STRUKTUREN IN 
MITTELALTERLICHEN BUCHEINBANDEN UND 
KONSERVATORISCHE EINGRIFFE 

Der vorliegende Artikel stellt einen Auszug dar aus 
den einleitenden und abschließenden Kapiteln der 
Forschungsarbeit "Die Entwicklung der Strukturen in 
mittelalterlichen Bucheinbänden und konservatorische 
Eingriffe." Es werden die Ziele, Arbeitsmethoden, das 
verwendete Archiv- und Bibliotheksmaterial sowie die 
Richtlinien für die konservatorisch-restauratorischen 
Eingriffe dargelegt. Darüber hinaus schließ) die 
Forschungsarbeit auch einen Überblick über die 
historische Entwicklung der Bucheinbande ein, eine 
detaillierte Analyse einzelner Strukturelemente in den 
slowenischen mittelalterlichen Bucheinbänden, eine 
synthetische Darstellung einzelner Strukturen, Binde- 
und Materialtechniken der erhaltenen mittelalterlichen 
Bucheinbände, die in slowenischen öffentlichen Ar- 
chiven und Bibliotheken verwahrt werden, ein Glossar 
spezifischer Fachtermini, die sich auf den Bucheinband 
als Segment des Buches beziehen, und einen Katalog 
aller analysierten Bucheinbände, der einen Überblick 
über die feststellbaren Angaben vermittelt, ferner 
Skizzen, Graphitabdrücke und Photographien. 

SUMMARY 

THE DEVELOPMENT OF THE STRUCTURES IN 
MEDIEVAL MANUSCRIPT BINDINGS IN CON- 
NECTION WITH CONSERVATION 

The following article is an excerpt from the introduc- 
tory and concluding chapters of research conducted 
under the above heading. The article presents the aims, 
method of work, the archival and library materials used 
and guidelines for the conservation and restoration of 
manuscripts. The study also includes a historical outline 
of the development of book bindings, a detailed analysis 
of the individual structural elements of medieval bind- 
ings in Slovenia, a summarised presentation of the indi- 
vidual structures, binding techniques and materials found 
in the preserved medieval documents which are kept in 
the Slovene public archives and libraries. Furthermore, it 
also contains a glossary of the specific technical terms 
connected with the binding seen as a book segment, as 
well as a catalogue of all the bindings analysed to dale, 
which includes a list of the findings of the study, 
sketches, graphite prints and photographs. 
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UDK 791.44(497.4)" 1918/-" 

Slovenski dokumentarni film skozi politiko z vidiki 
propagande v letih 1945-1950 
TATJANA REZEÇ-STIBIU 

Uvod 

Na Slovenskem so se v med obema vojnama, 
i° je v obdobju nemega filma, s filmskim sne- 
manjem ukvarjali le posamezniki. Med njimi so 
"^kateri imeli tudi svoja podjetja za izdelavo 
filmov. Prvi izmed njih, ki je dobil obrtni list z 
^»voljenjem za izdelavo filmov leta 1922, je bil 
veličan Bester, po poklicu fotograf.1 Svoje film- 
sko podjetje je poimenoval Slovenija film, prva 
slovenska filmska tovarna Veličan Bester, Atelje 
Helios, Ljubljana. Na žalost se večina njegovih 
filmov ni ohranila. 

Sredi dvajsetih let sta začela snemati filme 
Božidar Jakae in Metod Badjura. Badjura je usta- 
novil podjetje Sava-film. Leta 1927 je dobil obrt- 
111 ust za izdelavo filmov fotograf Josip Pogač- 
nik, Josip Pogačnik - film. V letih 1934-1935 so 
viktor Kink, Rudi Omota in Marjan Jane usta- 
novili družbo Triglav film in ta je obstajala le 
dobro leto. 

Leto 1938 pomeni prelomnico v slovenski 
filmski zgodovini. Spomladi seje s študija v Ber- 
nini vrnil eden najuglednejših slovenskih film- 
skih ustvarjalcev pred vojno in tudi eden ute- 
meljiteljev slovenske filmske produkcije, dr. 
Mario Foersler.2 Junija 1938 je predlagal Pro- 
svetni zvezi, da bi poleg izposojevalnice filmov 
Ustanovila tudi produkcijski oddelek. Predlog so 
Upoštevali in dr. Mario Foerstcr je bil s 1. juni- 
jem 1939 imenovan za vodjo filmskega oddelka. 

Takoj po vrnitvi je zaradi svojega širokega 
tehničnega znanja začel načrtovati snemanje 
Ročnih filmov. Ze junija 1938 je v produkciji 
' rosvetne zveze in ob sodelovanju snemalcev 
Antona Smeha in Franceta Ccrarja 1er Rudija 
"mote, ki je skrbel za ton, režiral prvi slovenski 
Zvočni film Mladinski dnevi. Slavnostna pre- 
mera filmaje bila 24. februarja 1939 v dvorani 
klna Union.3 

• maju 1939 je Milan Kliam,4 aktivni član 
a'pinisličnega kluba Skala in eden izmed pobud- 
nikov   in   organizatorjev   prvega   slovenskega 

France Brcnk, Kralka zgodovina filma na Slovenskem,  I .V 
2 Zvezek, DDU Univer/uni. Ljubljana 1979. 

Ivan Nemarni, Dr. Mario Foersler med pionirji slovenskega 
filma. V:. Skrile dragocenosti v arhivskih zbirkah in fondih, 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, Celje. X - 10. oktober 

3 1997, str. 58. 
4 ''rvi slovenski zvočni film, Slovence, 26. 2. \1)•). 

Arhiv Republike Slovenije, fond Slovenski filmski arhiv (dalje 
AS/SPA), lase. 4, Pogovor o filmu, 21. I. 1970. 

dolgega filma "V kraljestvu Zlatoroga" (1931), 
skupaj z družabnikom, Prosvetno zvezo, usta- 
novil filmsko podjetje Emona film. Podjetje je 
združevalo kino Union, družbo za filmsko pro- 
izvodnjo in filmsko izposojevalnico. V okviru 
Emona filma je dr. Mario Foerstcr v letu 1940 
posnel še vrsto zvočnih reportaž in ob koncu leta 
posnel prvi slovenski igrani reklamni film Jugo- 
slovanska knjigarna. Medvojni filmi Emona fil- 
ma, Protikomunistično zborovanje na Kongres- 
nem trgu, Domobranska prisega in Jclcndolskc 
žrtve, ki so jih sicer korektno posneli po naročilu 
okupatorja, so se tako spremenili v pomemben 
dokument tedanjega časa, čeprav gre za oku- 
patorske propagandne filme. Milan Kham je bil 
po vojni pritegnjen k sodelovanju v filmsko-teh- 
nični oddelek Državnega filmskega podjetja, po- 
družnice za Slovenijo. Poleti 1945 je bil postav- 
ljen pred sodišče narodne časti in leta 1946 
obsojen na zaplembo premoženja. 

Začetki organizirane kinematografije na 
Slovenskem 1944-45 

Kot ugotavlja France Brenk v svojih Zapis- 
kih, se je razvoj povojne filmske produkcije za- 
čel že v zgodnjem obdobju osvobodilnega boja. 
Prvi snemalci na ozemlju Jugoslavije med vojno 
so bili prav slovenski partizani in aktivisti OF na 
Slovenskem. Že leta 1942 je na 8-milimetrski 
trak snemal Dušan Kvedcr Tomaž, borce 2. gru- 
pe odredov na Pohorju. Rudi Omota pa je v noči 
na 11. april 1943 snemal, kako so aktivisti obe- 
sili rdečo zastavo na partizanski zvonik. Noben 
od obeh filmov ni ohranjen. Večino partizan- 
skega filmskega gradiva na Slovenskemvso po- 
sneli Stane Viršek, Božidar Jakae, Čoro Škodlar 
in Stane Lenardič. 

Konkretne priprave na novo organizacijo 
kinematografije v osvobojeni državi so se začele 
že v letu 1944, čeprav v prvih smernicah 
organizacije kultumoprosvetncga dela na osvo- 
bojenem in po NOB nadziranem ozemlju film 
(za razliko od gledališča) kot del naše nove 
kulture še ni bil omenjen. 

Odsek za informacije in propagando pri 
Predsedstvu SNOS je z dopisom 25. septembra 
1944 obvestil Franceta Brenka, naj v Črnomlju 
prevzame organizacijo kinematografije, 7. no- 
vembra pa je dobil obvestilo načelnika oddelka 
za agitacijo in propagando pri IOOF Milana 
Apiha, da je predlagan za  vodjo oddelka za 
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fotografijo in kinematografijo.5 5. januarja 1945 
je bil v Črnomlju pri Prosvetnem odseku SNOS 
ustanovljen oddelek za kinematografijo. I/, dopi- 
sa je razvidno, da so vodstvo sprva poverili Coru 
Škodlarju,6 to pa je v nasprotju z navedbami 
Franceta Brcnka v Slovenskem filmu. 

Že konec leta 1944 in v začetku leta 1945 so 
Milan Apih, Stane Viršck in Čoro Škodlar iz- 
delali konkretne predloge oziroma načrte za 
nadaljnji razvoj. Najbolj je bil dodelan Apihov 
načrt, malo so ga še dopolnili in kot lak je 
pomenil dobro podlago za nadaljnje delo. V 
Skodlarjcvem načrtu je nekaj več pozornosti po- 
svečene filmu kot sredstvu propagande in 
kulturno-izobražcvalncmu sredstvu. Tudi sam 
pravi, da so "to seveda le misli, porojene v zvezi 
s površnim, le okvirnim načrtom za domačo 
filmsko produkcijo."7 

Osrednje vprašanje slovenske kinematografije 
je bilo organiziranje filmske proizvodnje, ki bo 
temeljila na novih družbenih spremembah. Tako 
se je France Brcnk na podlagi imenovanj in 
dekretov v prvih dneh osvoboditve lotil "orga- 
nizacije državne kinematografije, posebej še 
vzpostavitve slovenske proizvodnje."" 

Prvi naslov podjetja se je glasil Oddelek za 
kinematografijo pri Propagandni komisiji IOOF. 
Sprva je podjetje imelo svoje prostore v klubski 
sobi hotela Slon, kmalu za tem na Prešernovem 
trgu in nato na Miklošičevi 5. Vse to se je z 
bliskovito naglico dogajalo konec maja 1945. 
Naziv podjetja se je spremenil v "Državno film- 
sko podjetje, podružnica za Slovenijo." Po 3. 
juliju, koje izšla Uredba o ustanovitvi Filmskega 
podjetja DFJ, pa so iz podružnice postali Di- 
rekcija za Slovenijo. Malo pred tem je izšla 
uredba o ustanovitvi Komiteja za kinemato- 
grafijo pri vladi FNRJ. 

Zanimive podatke o začetkih prizadevanj za 
nacionalne filmske proizvodnje, o stanju in 
razmerju s centrom kaže Poročilo o delu podjetja 
i/, julija 1945, ki ga objavlja France Brcnk. 9 Iz 
njega so razvidne skromne tehnične in kadrovske 
zmogljivosti, mačehovski odnos Državnega film- 
skega podjetja (v nadaljevanju DFP) do svojih 
podružnic, razen do srbske, ki je delovala v 
sklopu DFP. Na to kažejo podatki, da v DFP ni 
bilo zastopnika nobene izmed podružnic, da so v 
Sloveniji prejeli le 1200 m filmskega traku od 
skupnih 50 tisoč m, s katerimi so razpolagali v 
DFJ, ali pa 5 filmskih programov, ki so jih 
poslali za 155 kinematografov, kolikor jih je bilo 
prijavljenih v podružnici za Slovenijo. Med dru- 
gim so predlagali ustanovitev Državnega film- 
skega podjetja za Slovenijo. Do ustanovitve lc- 
tega je preteklo leto dni, ko je bilo avgusta 1946 

France Brcnk. Slovenski film, sir. 11, 12. 
AS, odd. 2, SNOS, f. 4•.9. mapa I. 
ARS, odd. 1, CKKPS. a.c. 6637. 
France lirenk, Slovenski film, sir. 12. 
France Brenk:Slovenski film, str. 32-36. 

ustanovljeno državno podjetje za proizvodnjo 
filmov pod imenom Triglavlilm.10 

Za "slovenski" film se je, takoj po osvoboditvi 
močno zavzemala Lidija Šcntjurc, članica CK 
KPS, posebej odgovorna za delo Agitpropa. Na 
njeno pobudo je bil julija leta 1946 France Brcnk 
imenovan v Beograd za člana Komiteja za 
kinematografijo FNRJ v Beograd z "neuradno 
nalogo vplivati na ustanavljanje narodnih 
proizvodenj". Ker so nastala nesoglasja s 
tedanjim predsednikom Komiteja Aleksandrom 
Vučom, je januarja 1947 zapustil Beograd. Med 
tem pa so bolj ali manj uspešno potekale pri- 
prave na snemanje prvega slovenskega umet- 
niškega filma Na svoji zemlji. 

Posebno poglavje povojnega razvoja, tipično 
za socialističen prevzem oblasti, je bil proces 
podržavljanja in zaplembe premoženja. Na pod- 
ročju Dravske banovine je bilo 23 kinema- 
tografov v lasti zasebnikov in 29 v lasti različnih 
društev. Proces je v Sloveniji trajal od 14. julija 
1945 do 27. septembra 1946, koje bil formalno 
končan na Vrhovnem sodišču v Ljubljani." 
France Brenk v Slovenskem filmu navaja tudi 
dokument z dne 21. decembra, ki med drugim 
pravi: "... Naloga Filmskega podjetja je dobiti 
vse kinematografe na ozemlju Slovenije pod 
svojo upravo. S podjetniki, katerih dobiček ni 
izdaten, je postopek preprost: ponudijo nam svoj 
kinematograf na prodaj in ostanejo sami uprav- 
niki, t. j. naši nameščenci."12 Močnejši pod- 
jetniki pa so se zbrali pod vodstvom Rudolfa 
Kokalja, ki je bil edini zastopnik ameriških 
filmskih družb na ozemlju Slovenije ob koncu 
leta 1945. Skupaj z zagrebškim podjetnikom 
Richtarjcm sla bila prepričana, da si nova oblast 
ne bo upala predvajati zaplenjenih filmov brez 
odškodnine. Prevladalo je stališče, da so 
zaplenjeni filmi "vojni plen", do katerega nimajo 
ne avtorji ne producenti več nobenih pravic. 

"Triglavlilm" - državno podjetje za 
proizvodnjo filmov 

Državno podjetje za proizvodnjo filmov 
"Triglavlilm" je bilo ustanovljeno avgusta 1946. 

Poglavitne naloge podjetja so bile: proiz- 
vodnja umetniških filmov, dokumentarnih in 
kulturnih filmov ter proizvodnja "Obzornika". 
Filmska produkcija je bila vpeta v socialistično 
preobrazbo države, ideološko pogojena in kot 
taka del razvejanega agitacijsko propagandnega 
ustroja. 

Leta 1947 so Triglavfilm organizacijsko se- 
stavljali lile oddelki: uprava, umetniški seklor, 
tehnični sektor, računovodstvo, obdelava, ozek 
film, avlomchanična in mizarska delavnica, sku- 
paj 66 delavcev. Direktor podjetja je bil Marjan 

10   Ur. lisi LRS, 62/230, 13. 9. 1946. 
' '   France Brenk, Zapiski o filmu, Maribor 1951, sir. 29. 
12   F. lirenk. Slovenski film, sir. 24. 



ARHIVI XXII 1999 Članki in razprave 97 

Pengov.13 Stanje v podjeljuje bilo precej napeto. 
Na to kaže nadzorni pregled v Triglavfilmu in 
Podjetju za razdeljevanje filmov, opravljen v 
dneh od 15. do 20. maja 1947. Sklepno poročilo 
navaja, da je "podjetje organizacijsko še nc- 
izgrajcno", da je "povezava z Agit-propom CK 
KPS premalo tesna", da "vlada nezadostna de- 
lovna disciplina in nerazpoloženje zaradi po- 
oštrenja delovnih zahtev pod ravnateljem Pen- 
govom", da "ima podjetje premalo tehničnih 
sredstev" in da je "zgrešena osebna politika".14 

Nič bolje ni bilo v podjetju za razdeljevanje 
filmov, ki je imelo poglavitno vlogo na področju 
reproduktivne kinematografije. 

Iz poročila lahko sklenemo, da so bile 
razmere po dveh letih delovanja še vedno precej 
kaotične; večkrat neustrezna kadrovska polilika 
je med delavci povzročala nezaupanje in slabo 
medsebojno razumevanje, kar je imelo posledice 
v strokovnem delu; pomanjkanje strokovno 
Usposobljenih delavcev, zlasti v umetniškem 
sektorju, in včasih premalo izkoriščeni stro- 
kovnjaki starejše generacije; vse to je privedlo do 
zaostankov na področju obzorniške produkcije in 
zapletov v zvezi s pripravo in snemanjem prvega 
slovenskega celovečernega filma, ki je bil pre- 
•iiierno predvajan 15. novembra 1948. 

Petletka in slovenski film 

Petletni plan je zajel tudi filmsko produkcijo. 
V razvoj slovenske kinematografije naj bi in- 
vestirali 80 milijonov dinarjev, zgostili naj bi 
kinematografsko mrežo, povečali število naprav 
Za predvajanje in do leta 1951 naj bi bil Triglav 
film sposoben izdelati vsako leto 25 različnih 
filmov na normalnem traku in 24 na ozkem 
traku.15 Tudi v slovenski filmski publicistiki je 
bila petletka deležna precejšnje propagande, ki je 
včasih mejila že na iracionalnost. Slovenska 
filmska produkcija naj bi dobila najmodernejši 
laboratorij z vsemi ustreznimi napravami in tudi 
tako imenovano "filmsko mesto" (nameščeno naj 
hi bilo nekje blizu Medvod)."' V resnici pa je 
tehnična baza močno šepala, sodobnega labo- 
ratorija za razvijanje filma pa še danes nimamo. 
Se teže rešljivo je bilo vprašanje dobrega in 
strokovno usposobljenega kadra. 

Delo je sprva temeljilo na delavcih, ki so se 
ukvarjali s filmsko dejavnostjo pred vojno in med 
"jo. Tako pri Triglavfilmu srečamo Antona Sme- 
ha, najstarejšega poklicnega snemalca v Jugosla- 
viji, Dmitrija Macarola, ki je dokumentiral boje 
"a sremski fronti in boje za trst. Metoda Badjuro, 
Predvojnega snemalca, Rudija Omoto, že pred 

vojno tonskega mojstra, ki je po vojni zaradi ino- 
vacij na področju tonske tehnike postal dvakratni 
udarnik.7 "Kekrutirali" so tudi mlajšo generacijo, 
ki seje začela kalili že med vojno. To so bili Du- 
šan Povh, režiser-montažer, France Kosmač, sce- 
narist, Ivan Marinček, snemalec vrste dokumen- 
tarnih in tudi prvega igranega slovenskega filma 
in še bi lahko naštevali. Mladi naj bi se učili zlasti 
od starejše generacije. Pa tudi Sovjetska zveza, 
država v kateri je bila kinematografijo že pred 
vojno zelo razvita, je bila v tem novem obdobju 
velik vzor zlasti po ideloški plati. 

To je bil tudi eden izmed razlogov za sne- 
manje sovjetskega lima o jugoslovanski NOV v 
produkciji Moslilma na jugoslovanskih tleh.Ta 
poskus sovjetskih filmskih delavcev, ki so 
opravljali le svojo "državljansko in partijsko 
dolžnost" (op. Brcnk) izdelati film o Jugoslaviji, 
naj bi bil tudi šola za jugoslovanske filmske 
delavce iz vseh republik. Film z naslovom Ura- 
gan na Balkanu ali Vihar v Jugoslaviji ima za- 
nivo zgodovino, ki jo natančno opisuje France 
Brcnk v Slovenskem filmu. Za nas je zanimivo 
to, da so to študijsko možnost od Slovencev 
izkoristili France Stiglic in verjetno Bojan 
Stupica ter Vladimir Skrbinšek. 

V tistem obdobju so imeli na filmskem pod- 
ročju dobre stike tudi s Češkoslovaško. Slo je za 
sodelovanje po komercialni plati (odkup češke 
produkcije in filmskega materiala), pa tudi za 
izobraževanje naših delavcev v Barrandovu, 
češkem filmskem mestu pri Pragi. Barrandov so 
leta 1947 odšli na izpopolnjevanje Dušan Povh, 
Ivan Marinček in Jože Gale, predvsem z na- 
menom pridobili znanje za snemanje celove- 
černega filma. 

Na jugoslovanskih tleh paje bila v letu 1947 
v okviru Komiteja za kinematografijo FLRJ 
ustanovljena Visoka filmska šola v Beogradu.18 

Morda je bila res "kriva" petletka, kol pravi Igor 
Košir, ki je za izpolnitev tako široko zastavljenih 
nalog poleg "proizvodnih sredstev" potrebovala 
ludi uslrez.no usposobljene ljudi, da so tudi v 
Ljubljani leta 1948 ustanovili dveletno filmsko 
tehnično šolo.19 

Kljub vsem visokoletečim ciljem in vmesnim 
prenapetim rezultatom pa končni rezultat, ki so 
ga zabeležili v letu 1950, na žalost ni bil tako 
briljanten. Šepala je zlasti produkcija umetniških 
filmov, ki je le polovično izpolnila plan. Po- 
dobno je bilo stanje na področju dokumentarnih 
filmov, plan pri proizvodnji Obzornikov pa so 
presegli. Ker niso ohranjeni zapisniki sej uprav- 
nih odborov oziroma strokovnih svetov Triglav- 
filma, ni mogoče natančno rekonstruirali natanč- 

13 

14 
15 
16 

ARS 231   Ministrstvo /a  prosvelo, š. 77; Organizacijsko 
poročilo Triglav-filma, marec 1947. 
ARS odd. I CKKI'.S Dopisi 1•47 š. 52. 
Ur. lisi LRS 31/221 2. S. 1947. 
Ljudska pravica(v nadaljevanju LdP) K. I. 1948, šl. 7, sir. 5. V 
prvi petletki bomo izdelali prve slovenske umetniške filme. 

17  LdP m. M. 1947, ši. 26-1, sir. 3. Tudi Triglav film ima udar- 
nike. 

IS   LdP 19. julij 1947, ši. 167, sir. (>. Šola /a filmske igralce in 
režiserje v Beogradu, 

19   Kričač, marce  19••, ŠI.  3. sir. S,  12. Košir Igor: Hvalnica 
petletki ali zahvala (skoraj) zamolčanim. 
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nega poteka dogodkov. Sklenemo pa lahko, da so 
bile razmere skoraj slabše kol prvi dve leti po 
osvoboditvi. Osrednja problema so videli v 
pomanjkanju vsebinsko dodelanih scenarijev in v 
zastareli tehnični bazi. 

Dober scenarij je bil in je še danes izhodišče 
za kakovostno filmsko delo. V prvih letih obstoja 
Triglavfilma ta problem ni bil tako v ospredju, s 
produkcijo umetniškega in dokumentarnih fil- 
mov pa je pomanjkanje scenarijev poslalo os- 
rednji problem. Konec desetletja je razvoj do- 
segel stopnjo, ki ni več dovoljevala impro- 
vizacije in preprostega nizanja dogodkov na 
filmski trak. Filmsko delo je moralo iti skozi 
celoten delovni proces ustvarjanja filma, ki se 
začne z idejo in nastankom scenarija ter izdelavo 
snemalne knjige. O izbiri konkretnih scenarijev, 
ki so jih največkrat pridobivali na podlagi časo- 
pisnih razpisov, je odločal umetniški svet pri 
Komisiji za kinematografijo.20 Nadaljnji potek 
izbora je bil precej birokratsko usmerjen, pred- 
vsem pa je temeljil na preozkem krogu sode- 
lavcev. To je razvidno iz imen scenaristov, saj se 
precej ponavljajo. Med scenaristi dokumentarnih 
filmov tistega obdobja pogosto srečamo Franceta 
Kosmača, Ernesta Adamiča, Zvoneta Sintiča in 
Dušvana Povha. 

Še vedno je neko število filmskih zapisov 
nastalo brez scenarija. Te bi lahko primerjali s 
poznejšimi tako imenovanimi arhivskimi snema- 
nji, le da ti niso bili načrtno delani, ampak bolj 
odvisni od naključij, če je snemalec prejel vest, 
da se "nekje nekaj dogaja", in če je tisti hip imel 
pri roki filmski trak. 

Takoj po vojni kljub vsem omenjenim pred- 
hodnim pripravam nt bilo strogo vsebinsko 
dirigirane dokumentarne filmske produkcije. V 
njej tudi ni zaznati tako močnega agitacijsko- 
propagandnega naboja kot pozneje. To potrjuje 
dejstvo, da analiza agit-propovskega dela, ciljev 
in metod i/, leta 1944/4521 med temeljnimi sred- 
stvi propagande ne omenja filma. Temeljna 
tematska usmeritev in politično izhodišče sne- 
malnih tem sta bila: prikaz veličastne zmage na- 
šega ljudstva, spodbujanje k delu za uresni- 
čevanje velikih ciljev, novo razgibano življenje 
delovnega človeka, kar je povezano s .sovjetskim 
filmom kot velikim vzorom, v katerem je v 
središču sovjetsko ljudstvo oz. junak - delavec z 
optimizmom in vero v zmago dela. 

Dušan Povh, ki je bil neposredno pred 
osvoboditvijo določen za sodclovca Franceta 
Brenka pri organiziranju kinematografije v 
osvobojeni Ljubljani in Sloveniji in bil nato takoj 
vključen v delo Filmskega podjetja Podružnica 
za Slovenijo in nato v Triglavfilm, se takole 
spominja samih začetkov: "Za film se takrat 
nihče ni pretirano zanimal, saj so bile v ospredju 
pomembnejše stvari, kaj bomo jedli, oblekli. Kaj 

20 Film V 111/1950 Si. 9- It) Mr. 121-122. 
21 ARS odd. I sign. 1487 a.c. 6631. Agitacija in propaganda. 

bomo posneli, smo se dogovarjali sproti, tudi 
časopisi so bili pomemben vir informacij."22 To, 
poudarjam, velja za sam začetek. 

Da politika sprva ni bila v prvi vrsti 
zanimanja filmske kamere, kaže tudi bežen pre- 
gled tematike, ki jo je film obravnaval do leta 
1948. Na prvem mestu so prispevki o telesni 
kulturi, sledita gospodarstvo in politika. Seveda 
so to "slabost" kmalu odpravili. Predvsem z 
uvedbo petletke so se družbeni dejavniki veliko 
bolj začeli zavedati neposredne aktualne, 
agitacijsko-propagandistične in mobilizacijske 
vrednosti filma. Zato veje iz stavka "Naš do- 
kumentarni film in Obzornik sta se otresla 
nagncnja k apolitičnosti"23 pravi ponos. Vedno 
bolj je bila poudarjena razlika med ideološkim 
razumevanjem filmskega dela in avtorjevim 
načinom obravnavanja tematike. To je vidno iz 
prispevkov nekaterih filmskih teoretikov v 
različnih revijah, zlasti so se razpisali ob drugi 
prireditvi Teden slovenskega filma konec aprila 
1949 v Ljubljani.24 Članki so prežeti z načeli 
socialistične stvarnosti, ki mora biti temelj doku- 
mentarnih filmov. Od ustvarjalcev zahtevajo 
temeljito ideološko izobrazbo (in preobrazbo, če 
je ta potrebna), kajti naloga dokumentarnega 
filma je tudi pokazati napore in uspehe pri 
izgradnji socializma v pravi luči. "Dokumentaren 
film ne more biti v resnici dokumentaren, če ni 
ustvarjen po načelih socialističnega realizma".25 

Nekaterim avtorjem so očitali "buržoazno sti- 
listične prijeme, pretirano originalnost, šablo- 
niziranjc". Skratka avtorji se morajo izdelave 
filma lotiti načrtno, organizacijsko disciplinirano 
in brez "umetnjakarskega anarhizma".2ft 

Dokumentarna produkcija je bila sprva ome- 
jena na snemanje Obzornikov, filmskih zabeležk, 
od leta 1946 dalje pa tudi daljših in krajših 
dokumentarnih filmov. V tem kontekstu so imele 
pomembno vlogo tako imenovane agilke. Agitke 
so uvedli v sovjetski filmski produkciji kot novo 
filmsko obliko že leta 1919 in so pomenile 
kratke igrane filme. Pri nas pa so bile to 
naročene (in seveda posebej plačane) propa- 
gandne reportaže, ki so s filmskimi izrazom so- 
delovale pri dnevni propagandi. Med najbolj 
znanimi so agitkc Gradimo zadružne domove, ki 
so rabile kot del propagandne kampanje za 
izgradnjo zadružnih domov v letih 1947/48, in pa 
agitka Uničujmo koloradskega hrošča. Obema 
vsebinama je bil velik poudarek namenjen tudi v 
dnevnem časopisju. 

22 Usina ¡/java Dušana 1'ovha, 21.7. 1999. 
23 FiliiiV 11/1949 Si. 4-7, sir. 4. Ob izpolnitvi poilclncga plana. 
2 Prvi Teilen slovenskega filma so slovenski filmski delavci 

pripravili januarja I94X / namenom pupulari/irali slovenski 

film in pritegniti mlade /a filmske poklice. Obzornik 11/1947. 
sir. 2X5, Iirnesl Adamič: Teden slovenskega filma. 

25 Film Vll/1949 marcc-april sir. K. Franček Majcen: Nekaj pri- 
pomb k naši ob/orniški produkciji II. 

26 Film Vll/1949 marec-april sir. 9-11. D. Druškovič: Nekaj 
pripomb k naši ob/orniški produkciji I. 
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Kot prvi slovenski film, ki je kljub delni re- 
konstrukciji27 še vedno dokumentaren, velja film 
Ljubljana pozdravlja osvoboditelje. Ta film pred- 
stavlja hkrati Filmske novice 1, te pa so S svojimi 
tremi številkami predhodnice Obzornika. Obzor- 
niška produkcija je bila tista, ki je imela v tem 
obdobju na ljudi velik propagandni in infor- 
mativni učinek. Očitno pa se tega v tedanjih 
upravnih strukturah niso najbolj zavedali. Tri- 
glavfilm je hotel k sodelovanju za pripravo in 
dopolnitev predlogov za dokumentarno produk- 
cijo pritegniti tudi ministrstva in preostale usta- 
nove, vendar odziva v letu 1948 sploh ni bilo, za 
načrtovanje v letu 1949 pa je bil nekoliko 
boljši.2« 

Predvajanje Obzornika je bilo za vsak kraj 
pravi dogodek. Prva številka je bila na sporedu 
maja 1946, leta 1951 pa je bila predvajana 
zadnja, 54. številka. Njegov kakovosten vzpon je 
bil očiten, saj so ustvarjalci vse več pozornosti 
namenjali scenariju in režiji, ustalila sc je tudi 
dramaturška zasnova. To je bil hkrati tudi začetni 
"filmski poligon" za slovenske filmske delavec. 
Konec obzorniške produkcije je nakazoval tudi 
krizo, ki je v letih 1949/50 zajela celotno doku- 
mentarno produkcijo. 

Problematiki dokumentarnega in. zlasti 
igranega filma je večji del prostora posvetil 
Matej Bor v referatu na Ustanovnem kongresu 
Društva slovenskih filmskih delavcev.29 To je do 
tega obdobja prvi širši kritični prikaz razmer na 
filmskem področju in si zasluži malo več po- 
zornosti. 

Na področju igranega filma se najprej loteva 
problema secnaristikc. Tudi sam poudarja, da se 
nekoliko širše spušča v to področje z namenom, 
da bi se slovenski pisatelj olresel strahu pred 
novo literarno obliko in jo sprejel kot nov 
umetniški izziv. Nato se podrobneje loti analize 
Kosmačcvcga scenarija za film Na svoji zemlji. 
Opozarja, da je treba večji poudarek namenjati 
sodobni tematiki, ki se ji scenaristi kar nekako 
izogibajo. Za konec meni, da bodo slovenski 
scenaristi kos svojim nalogam le, če se bodo 
zavedali, da je sccnarislika polnovredna literarna 
panoga, ki zahteva tudi ustrezno znanje. 

Nato se poleg režije loti še drugih prvin, ki 
imajo odločilno vlogo pri ustvarjanju filma; to so 

Dodalno je bi posnet pri/or prihoda partizanskih Cel po 
Dolenjski cesti in prizor deklet v narodnih nošah. Snemanje je 
organiziral po navedbah F. Brcnka Slovenski film sir. 56 
France Kosmač, po i/javi 21.1. 1970 pa Milan Khain. Rekon- 
struiranih je 25 odstotkov tilma, kar je ob dejstvu, da so bili 
dogodki posneti na avtentičnem kraju resničnega dogajanja in 
/ izvirnimi osebami, še vedno dokumentaren film Rim je bil 
/.montiran s posnetkov več snemalcev (Foerster, Hadjura, Ba- 
lantič, Zalaznik). Supervisor nad ¡/borom posnega gradiva je 
bil Dušan 1'ovh. Ulm paje /montiral dr. Mario Foerster. 
ARS RSZSS, š. 7X, Zapisnik seje /a dokumenlarno produkcijo 
"Triglav-filina" /a leto 1949, 17. 3. 1948. 
Film V HI/1950 št. 5-6, str. 67-70. Matej Bor: Beseda o 
problemih naše filmske umetnosti. 

igra, filmska glasba, vloga snemalca, sceno- 
grafija, kostimografija in maska. 

Sledi obravnava problematike slovenskega 
dokumentarnega filma. Ugotavlja, da nekateri 
filmski delavci, zlasti režiserji, gledajo na doku- 
mentarni film kol na nižjo vrsto umetniškega 
ustvarjanja in ga imajo za odskočno desko k 
umetniškemu filmu. Dokumentarni film je stro- 
kovno slabo opredeljen, avtorji pogosto vnašajo 
vanj sestavine umetniškega filma in slabih re- 
konstrukcij in se s tem oddaljujejo od bistva 
dokumentarnega filma, ki govori z jezikom 
dejstev. Mešajo reportažo z dokumentarnim 
filmom. Skratka - nanizal je veliko strokovnih 
vprašanj, ki so močno odmevala v filmskem 
prostoru. Poudarja, da dokumentarne produkcije 
v tem obdobju še ni mogoče razvrščati v 
kategorije, ki jih dokumentarec sicer pozna. Saj 
se v filmih prepletajo različne prvine, od repor- 
tažnega do poljudno-znanstvenega in propagand- 
nega filma. Bor vidi samo dva žanrsko čista 
filma, in to s kulturnega področja, to je filma 
France Prešeren v režiji Franceta Kosmača in 
Trideset let Drame v režiji Jožeta Galeta. 

Sledi še kratek oris filmske kritike, v katerem 
med drugim poudarja, da kritiki zanemarjajo 
ocenjevanje domačih dokumentarnih filmov. Na 
koncu se dotakne se vzgoje filmskih delavcev in 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj naše filmske 
kulture, bodisi pospeševalno bodisi zaviralno. Na 
žalost je nanizanih več zadnjih. 

Sklep 

Splošni ukrepi za decentralizacijo in demo- 
kratizacijo v upravnem, političnem in kulturnem 
življenju leta 1950, na koncu obdobja, ki ga 
obravnavam, so privedli do organizacijskih spre- 
memb tudi na področju kinematografije. Raz- 
puščena je bila Komisija za kinematografijo pri 
vladi LRS,3" njene naloge so bile prenesene na 
Ministrstvo za kulturo in znanost. Odpravljen je 
bil tudi umetniški svet pri tej Komisiji, ki je bil 
že prej večkrat tarča kritik glede delovanja, 
predvsem kar zadeva izbor scenarijev, ocenje- 
vanje in odobritev predlaganih izdelkov. 

Veliko spremembo je pomenila uredba o 
svobodnih poklicih filmskih delavcev. To je po- 
menilo, da filmski ustvarjalci in njihovi so- 
delavci niso bili več redno zaposleni, ampak so 
sklepali pogodbe za vsak film posebej. Tako so 
med prvimi morali izkusiti zakone trga. 

Čeprav veličastnega filmskega načrta, začrta- 
nega v petletki, s tedanjim materialnim in člo- 
veškim potecialom ni bilo mogoče izpeljati, nam 
vendar iz tistega obdobja ostaja veliko drago- 
cenih filmskih pričevanj/1 

30
 Ur. list. 31/176/50,9. H). 1950. 

31 Kričač, marec I99X, št. 3, str. 12. 
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ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY 

DER SLOWENISCHE DOKUMENTARFILM IM 
ZEICHEN DER POLITIK UND DER PROPAGANDA- 
TÄTIGKEIT IN DEN JAHREN 1945-1950 

In Slowenien setzten sieh in der Zwischenkriegszeit 
nur einige wenige Privatpersonen mit dem Drehen von 
Filmen auseinander, unter denen Veličan Bester, Metod 
Badjura, Božidar Jakae und Josip Pogačnik hervortreten. 
Während des Befreiungskriegs wurde der überwiegende 
Teil des Dokumentarfilmgutes in Slowenien von 
Partisanen-Kameraleuten aufgenommen. Bereits vor 
Kriegsende wurden dureh die Gründung der Abteilung 
für Kinematographie (Oddelek za kinematografijo) im 
Rahmen des Bildungsausschusses des Slowenischen 
Nationalen Befreiungsrats (Prosvetni odsek SNOS) die 
ersten organisatorischen Ansätze für die slowenische 
Nachkriegskinematographie geschaffen. 

Nach der Befreiung wurde im Zuge einer raschen 
Entwicklung im August 1946 das erste staatliche 
Filmunternehmen "Triglavfilm" mit dem Auftrag 
gegründet, Kunst-, Dokumentär- und Kulturfilme sowie 
Filmberichte (Obzornik) zu drehen. Der Fünfjahresplan 
verlangte von der Filmproduktion großen Einsalz. Immer 
höhere Forderungen, vor allem in ideologischer Hinsicht, 
stellte das sozialistische Gesellschaftssystem an den 
Dokumentarfilm. Die Einführung der sozialistischen 
Selbstverwallung hatte größere Organisations- 
veränderungen im Bereich der slowenischen Kine- 
matographie zur bolge. 

SLOVENE DOCUMENTARIES  IN THE LIGHT OF 
POLITICS AND PROPAGANDA FROM 1945 TO 1950 

In the period between WW I and WWII, only a few 
select individuals were engaged in film-making in 
Slovenia. The most prominent amongst these were 
Veličan Bester. Metod Badjura, Božidar Jakac and Josip 
Pogačnik. Most of the documentary footage made during 
the National Liberation War was captured on film by the 
partisans. The Department for Cinematography was 
founded already before the end of the war within the 
framework of the Educational Department of the Slovene 
National Liberation Council and marked the beginning of 
post-war cinematography in Slovenia. 

Upon liberation, cinematography in Slovenia experi- 
enced a boom, which culminated in the founding of the 
state-owned movie production company of "Triglavfilm" 
in August 1946. This company was charged with the 
production of feature films, documentaries, cultural pro- 
grammes and the weekly current affairs programme 
"Obzornik". Carrying out the five-year plan prescribed 
by the government coupled with the ever increasing 
ideological demands placed upon the documentary films 
by the socialist system, was particularly trying for the 
film industry. An added strain was also the introduction 
of the socialist system of self-management, which 
brought an extensive reorganisation in its wake - also in 
the field of cinematography. 

Umetniki moskovskega gledališča Leninskega komsomola na obisku v Ljubljani, 3. oktobra 1946; 
Filmski obzornik, oktober 1946, Zbirka fotografij AS-1200/268, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu 

Republike Slovenije 
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Iz prakse za prakso 
UDK 681.3.06:930.25 

Računalniška programa za popisovanje in skeniranje 
gradbenih načrtov in fotografskega arhivskega gradiva 
JOŽE SU H ADO LNIK 

V oblikovanje in končno realizacijo pro- 
gramov za popisovanje in skeniranje fototečnega 
gradiva in načrtov Zgodovinskega arhiva Lju- 
bljana sem pritegnil modifikalorja in mikro- 
filmskega strokovnjaka gospoda Braneta Knclitla 
iz Mikrofilma d.o.o. Ljubljana, ki Zgodovin- 
skemu arhivu Ljubljana že sedmo leto mi- 
krofilma gradbene načrte na mikrofilmske 
kartice. Mikrofilma tudi nekaterim pomembnim, 
večjim ustanovam in upravnim enotam, kot 
modifikator paje pravi zanesenjak. 

Skupne značilnosti in namen 

Programa, nastala v Accessu, sta najino 
avtorsko delo. Nastajala sla več kol leto dni in ju 
jc mogoče dopolnjevali oziroma prilagajati. 
Potrpežljivo sva v/trajala in usklajevala vsak 
korak ter pretehtala različne možnosti in poti. 
Slovenskim arhivistom in nekaterim muzealcem 
sva ju prvič predstavila 15. marca 1999 v Arhivu 
Republike Slovenije. Zamišljena in izoblikovana 
sta hkrati tudi za muzeje in sorodne institucije. 
Upoštevata in vključujeta mednarodne arhivske 
(in muzejske) standarde, elemente popisovanja in 
dosedanjo arhivistično prakso 1er jo primerjala z 
bolj utečeno tovrstno muzealsko prakso doku- 
mentiranja naše kulturne dediščine. Omogočata 
prikaz posamičnih faz, korakov, oblikovanje 
vzporednih evidenc, izpis baz podatkov, izpis 
kartotek in inventarnih popisov, iskanje po 
pogojnikih in spustnikih (rolojih), pogled in izpis 
skeniranega posnetka, skeniranega posnetka z 
opisom ali osnovnimi podatki. V posamezne 
direktorije in knjižnice se vstopa preprosto s 
klikom na informativna okenca. Baza podatkov 
se polni ali spreminja z enkratnim vnosom. 
Podatki in skenirani posnetki se shranjujejo ali 
prenašajo s CD-ji. 

Z omenjenima programoma smo v Zgodo- 
vinskem arhivu Ljubljana želeli doseči dvoje: 
prekiniti dosedanjo prakso neposrednega fizične- 
ga stika z občutljivimi originali, ki se z vse večjo 
uporabo pri raziskovalcih in drugih uporabnikih 
samo še bolj poškodujejo, ter omogočiti hitrejši 
dostop do skeniranega dokumenta, ki jc alter- 
nativa klasični fotografski reprodukciji, in vzpo- 
rednih podatkov. Skeniranc posnetke lahko hra- 
nimo na kakovostnejših CD-jih in optičnih dis- 
kih, kar jc v tehnološkem smislu naša prihodnost. 

Ob upoštevanju nekaterih pripomb, sugestij 
na predstavitvi marca 1999 v Arhivu Republike 
Slovenije je program za popisovanje in ske- 
niranje fototečnega gradiva dodelan (program za 
popisovanje in skeniranje načrtov pa jc še v 
vzporedni dodelavi, predvsem zaradi namera- 
vane opcije skeniranja mikrofilmskih posnetkov 
načrtov). Slovenski arhivski javnosti sva oba 
programa predstavila na 18. zborovanju Arhiv- 
skega društva Slovenije, L oktobra v Postojni. 
Vnesene novosti, spremembe so predvsem: 
- programska ločitev slikovnega - to jc ske- 

niranih posnetkov - in tekstualnega - to jc 
opisnega dela, kar jc možno ločeno zapisati 
tudi na CD-jih; 

- za iskanje po serijah, motivih, osebah in 
signaturah so uvedeni spustniki - roloji; 

- za iskanje vsebin, ki vključujejo več motivov, 
je tudi uveden spuslnik z oznako več motivov 
ali različni motivi; 

- baza podatkov se polni z enkratnim in pra- 
vilnim vnosom podatkov in omogoča kori- 
ščenje vseh evidenc in izpisov; 

- možnost mcdinšlitucionalne izmenjave podat- 
kov, evidenc in skeniranega gradiva; 

- možnost prenosa izbora skeniranih posnetkov 
na intérneme strani matičnega arhiva. 
Pred dokončanjem in testiranjem programov 

sva pričakovala in domnevala možne negativne 
odzive strokovne javnosti, vendarle pa le niso 
bile slabe, bile pa so nekako zadržane, tudi pri 
muzealcih. Ohrabrujoč odmev na 18. zborovanju 
Arhivskega društva Slovenije v Postojni, ter 
večje zanimanje arhivislov in tudi muzealcev 
dajeta dober občutek o sprejemanju potrebnih 
programov in novosti v arhivistični dejavnosti. 
Manj ustvarjalna bo fotografska služba pri 
arhivih, saj jim v določenih okoliščinah skenirani 
posnetki ne omogočajo inovativnosti, retuširanja, 
večjega spreminjanja in eksperimentiranja (kot 
ga omogoča program Adobe Photo Shop) pri 
repliciranju oziroma izpisu posnetka. Skeniran 
posnetek jc mogoče prenesti v JPG format za 
obdelavo v Photo Shopu. Fototečno gradivo jc 
skenirano v optimalni resoluciji za velikost 19,8 
x 28,6 cm. Pomanjšave skeniranega posnetka so 
možne, povečave pa samo do +10 odstotkov, 
sicer že trpi kakovost in ostrina posnetka. 
Obstaja tudi možnost prenosa digitalne slike na 
barvni mikrofilm ali barvni film leica formata. 
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Zbirku Fototcka 

Zbirka Foloteka Zgodovinskega arhiva Lju- 
bljana v veliki meri pokriva naše glavno mesto z 
bližnjo okolico, v manjši meri paje zastopano tudi 
slikovno gradivo drugih krajev Slovenije. V zbirki 
je približno 23 tisoč kosov različnih dimenzij (do 
A2). Sestavljajo jo večinoma pozitivi (fotografije, 
razglednice), negativi (fotografske plošče, filmi, 
diasi) in tudi nekaj CD-jev s fotografskim gra- 
divom. Obsega obdobje od okoli 1859 do 1998. 
Razdeljena je v tematsko in kronološko zaokro- 
žene serije. O zbirki obstajajo preprosti evidenčni 
popisi, pravzaprav bolj seznami, inventami vpisi, 
delno tudi kartoteka, pa seveda novejši popisi 
(tudi računalniški) nekaterih serij. 

Program za popisovunjc in skeniranje 
fotografskega gradiva 

Za skeniranje smo izbrali fototečno serijo 
razglednic, ki smo jih v zadnjem obdobju 
arhivistično tematsko in kronološko uredili v 
sklenjene celote in preložili v specialne Bin- 
derjevc albume za razglednice. Namenoma smo 
to serijo izbrali zato, ker so razglednice bolj 
delikatno tiskano slikovno gradivo z bolj ali 
manj izrazitim rasterjem, ki ga je opaziti tudi na 
skenirani repliki, posebno pa na povečavah. Pri 
klasičnih fotografijah rastra ne bo, zalo bodo tudi 
skenirani posnetki bolj kakovosti. 

Namen arhivskega popisovanja je identifi- 
kacija, opis in razlaga vsebine fotografskih 
dokumentov s ciljem olajšanja uporabe. Dose- 
žemo ga z natančnimi in razumljivimi popisi 1er 
ustrezno ureditvijo, kar olajša iskanje in iz- 
menjavo informacij v arhivskem gradivu, olajša 
izmenjavo standardnih podatkov in omogoča 
integracijo popisov različnih arhivov v enoten 
informacijski sistem. Program vključuje in 
upošteva mednarodne standarde za popisovanje 
in strokovno obdelavo fotografij v fondih in 
fotografskih zbirkah. 

I U incliti - sestavine popisa na popisnem 
kartonu (stran A in H): 
- signatura zbirke oz. fonda (npr. LJU - 342 

Foloteka); 
- tehnična enota (npr. G 1, G 2, A 5); 
- zaporedna številka fotografije (npr. 009-048, 

prva označuje motivno skupino, druga pa za- 
poredno številko); 

- naziv zbirke oz. serije in podserije, ki že 
vključuje stopnjo popisovanja popisne enote 
(npr. zbirka fotografij, serija albumi, 
Aškerčev album); 

- naslov oz. motiv, vsebina fotografije (s sta- 
rejšimi imenovanji v oklepaju); 

- lokacija moliva (s starejšimi imenovanji v 
oklepaju); 

- opis motiva (sicer kratek, vendar s ključnimi 
zgodovinskimi in drugimi podatki); 

tehnika izdelave (fotografske in grafične teh- 
nike, npr. dagerotipija, litografija, tisk, ne- 
gativ, pozitiv); 
čas nastanka (v obliki datuma, letnice, ča- 
sovnega obdobja - npr. okoli, pred, po); 
kraj nastanka fotografije (npr. Ljubljana); 
avtor fotografije (npr. Krema Ludvik, Lju- 
bljana); 
založnik, tiskar (npr. Petričič Vaso, Lju- 
bljana); 
način pridobitve (npr. odkup, darilo, izločeno 
iz neke lastne zbirke oz. fonda); 
datum pridobitve (napišemo datum pogodbe o 
odkupu, podarilvi); 
izroči tel j (npr. Deržaj Matjaž, Ljubljana, 
Pokrajinski arhiv Maribor); 
povezava z akcesijo. kjer se vpisuje dotok 
novega gradiva (kol arhivski pripomoček, ki 
daje informacijo o arh. gradivu popisnem 
enote, lahko je tudi akcesijska številka fo- 
toteke); 
povezava   s   provenienco.   če  je   fotografija 
vzeta  iz drugega  fonda  (npr.  Zbirka  Šajn, 
razgl. in fotografije Ljubljane 1895-1953); 
prejšnje signature (npr. zbirke Šajn - F 3, 
751); 
skeniran posnetek lotografijc. v običajni legi 
(mogoče gaje povečevati, obračati in natisniti 
/ reproducirali samostojno), pod njim je izpis 
oz. identifikacija arhiva, ki hrani dokument; 
povezava z negativom, če ga fotografija ima 
(npr. NEG III, 608); 
kontaktna kopija, če obstaja (navedemo fond, 
zbirko, serijo ali podserijo, številko popisne 
enote); 
velikost oz. format (dolžina in višina); 
barvni ton, če je fotografija niansirana, kolo- 
rirana (tu je lahko še izhodiščna oznaka č/b, 
barvna); 
ohranjenost oz. materialno stanje dokumenta 
(npr. odlična, slaba, restavrirana, potrebna 
restavriranja ali konserviranja, poškodovana, 
vrsta poškodbe); 
lokacija v skladišču z navedbo omare, predala 
(npr. CM VII/ 10,3); 
dostopnost (navedemo razmere, ki omejujejo 
ali vplivajo na dostopnost fotografij, časovni 
rok zapore in datum, ko bo gradivo dostopno 
za uporabo); 
deskriplor fizičnih oseh ima posebno, 
razširjeno kolono, v katero vpisujemo osebe 
na fotografiji s priimkom in imenom, na- 
zivom oz. poklicem in krajem (npr. Rozman 
Stane, komandant, Ljubljana); 
deskriplor pravnih oseh (npr. TV Slovenija 
prevzela, je ustvarjalec in ima avtor, pravice); 
deskriplor stvarna gesla (npr. stavba, knjiž- 
nica, NUK; dom. Narodni, Ljubljana; ulica, 
Tavčarjeva; trg. Prešernov); 
deskriplor kraja; 
opombe (navedemo pomembne dodatne in- 
formacije, povezavo s  sorodnimi  popisnimi 
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enotami, obstoj kopij in njihovo lokacijo; 
pomembne vsebine, naslovnika in pošiljatelja 
na hrbtni strani razglednic). 

Inventarilo poročilo (inventarni popis) l'onda 
oz. zbirke, serije vsebuje: 
- signaturo države in signaturo arhiva (npr. SI - 

ZAL, MA (Mestni arhiv)); 
- oznako in naziv zbirke oz. fonda (npr. LJU 

342 - Fototeka); 
- naslov oz. naziv zbirke (npr. Zbirka raz- 

glednic); 
- oznako in naziv serije (npr. Razglednice Lju- 

bljane); 
- tehnično enoto (npr. G •; 
- časovni razpon gradiva fonda, serije (ker 

serija še ni popisana, lega podatka ni); 
- lokacijo motiva, s številčenjem od strani do 

strani in sumarno število moliva; 
- skupno šlevilo popisnih enot (arhivskih cnol); 
- datum izpisa; 
- historial ustvarjalca oz. biografske podalkc o 

ustvarjalcu gradiva (ustvarjalcev je navadno 
več, lahko so anonimni, veliko fotografij je 
bilo darovanih, naključno najdenih, posre- 
dovanih in pri takih ustvarjalec ni znan, kar 
otežuje ali onemogoča pisanje historíala); 

- historial serije oz. fonda (navedemo ludi po- 
datke v zvezi s spremembami lastništva in 
hranjenja enote popisa); 

- dopolnitve serije oz. fonda, (možne spre- 
membe obsega popisne enote); 

- sistem ureditve (navedemo poglavitne zna- 
čilnosti notranje strukture in ureditve gradiva 
serije, fonda); 

- avtorske pravice in poboje /a reproduciranje 
(navedemo pogoje, ki vplivajo na uporabo ali 
reprodukcijo, ali pa jo omejujejo, potem koje 
omogočena dostopnost); 

- arhivske pripomočke za iskanje (navedemo 
podatke, ki dajejo informacije o arhivskem 
gradivu popisne enote, indeksih, vodnikih, 
regestih); 

- podalkc o publiciranju (navedemo podatke o 
publikaciji, ki je nastala na podlagi uporabe, 
študija ali analize fotografij. 

Zbirka Načrti 

Zbirko Načrti Zgodovinskega arhiva Ljublja- 
na sestavljajo gradbeni načrti bolj in manj 
Pomembnih ljubljanskih objektov, trgov, parkov, 
nabrežij, mostov, cest, spomenikov, situacijski in 
regulacijski načrti, načrti ljubljanskih projek- 
tivnih birojev 1er nekaj neljubljanskih načrtov. 
Razdeljeni so v tematsko in kronološko za- 
okrožene serije. Podzbirka Načrtov so Rcstav- 
nrani in konservirani načrti. Nastajati je začela 
Pred leti, ko smo se načrtno pripravili in začeli 
izvajati restavriranje in konserviranje kakor koli 
Poškodovanih načrtov, ne glede na fond v ARS. 
Celotna   zbirka   vsebuje   približno  deset   ÜSOC 

načrtov različnih formatov (od A4 do •• in celo 
večje) in zajema čas od 1739-1995. Mikro- 
filmanih je približno tretjina načrtov (delovna in 
varnostna kopija) te zbirke in približno 3200 
načrtov fondov Mesta Ljubljane, splošna mestna 
registratura, in Mesta Ljubljane, gradbena 
regislratura, ki vsebujeta še spisovno gradivo. 
Mikrofilmskih posnetkov vseh načrtov skupaj je 
6800. Dinamika mikrofilmanja načrtov se je v 
zadnjih dveh letih precej zmanjšala, med drugim 
tudi zaradi razmišljanja o skeniranju in ra- 
čunalniškem popisovanju ter koriščenju tako 
dobljene baze podatkov za različne namene. 

Program za popisovanje in skeniranje načrtov 

Program nastaja predvsem zaradi praktične 
potrebe po hitrejšem in enkratnem zapisu najpo- 
membnejših podatkov na mikrofilmsko kartico. 
Vedeti je treba, da se isti zapis vsaj še enkrat 
ponovi na varnostni kopiji, oz. da se isti podatki 
po večkrat vpisujejo na več kartic, ko gre za 
mikrofiImanje v sekcijah pri površinsko večjih 
načrtih. Ob enkratnem vnosu podatkov oz. po- 
pisu posameznega načrta se sočasno polni tudi 
baza podatkov za izpis popisnih kartonov oz. 
kartoteke načrtov. Program ima enake zna- 
čilnosti kot program za popisovanje in skeniranje 
fotografskega gradiva, le da shranjuje in ponuja 
skeniran načrt, v izpisu do formata A4. 

Elementi - sestavine popisa na popisnem 
kartonu (in na mikrofilmski kartici): 
- signatura zbirke oz. fonda (npr. LJU 334); 
- naziv, ime fonda, zbirke ali podzhirke (npr. 

Načrti, Rcstavrirani in konservirani načrti); 
- tehnična enota oz. številka serije (npr. 17/3); 
- arhivska enota: 
- številka načrta, zadeve (redki so v zbirki 

originalno številčeni, številko zadeve dosled- 
no vpisujemo v registraturnih fondih); 

- leto izdelave načrta, časovni razpon: 
- katastrska občina (npr. Ljubljana mesto, 

Kapucinsko predmestje); 
- parcelna številka oz. stavbna številka: 
- naziv objekta (npr. Novo magistralno po- 

slopje s tržnicami); 
- naslov objekta (npr. Vodnikov trg 1); 
- vrsta risbe (npr. fasada na Krekov trg, tloris 

pritličja, prerez, detajli); 
- vrsta gradbene de ja vnosi i (npr. adaptacija, 

gradnja, neizvedeni osnutek, natečajni osnu- 
tek); 

- investitor (npr. Mestna občina ljubljanska); 
- projektant (npr. arh. Plečnik Jože, Ljubljana); 
- nroieklanlska organi/:n-ij:i (npr. Slovenija- 

projekt, Ljubljana); 
- stavbenik (npr. Curk Malko, Ljubljana); 
- format (dolžina in višina); 
- merilo (starejša merila bi bilo treba pre- 

računati v metrski sistem); 
- opombe (npr. koloriran načrt, matrica, kopija. 
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napišemo tudi ohranjenost, materialno stanje 
dokumenta in vrsto poškodbe, npr. poško- 
dovan, restavriran/konserviran, plesen); 

- skenirani posnetek načrta (trenutno je mogoče 
skenirali načrte do formata A 4, večjih, in ti 
prevladujejo, pa ne - za te predvidevamo 
skeniran posnetek mikrofilma, kar je bolj 
kakovostno, ali sestavljen skeniran posnetek); 

- datum izpisa: 
- način pridobitve (npr. odkup, darilo, izločeno 

iz nekega lastnega fonda); 
- datum pridobitve (napišemo datum pogodbe o 

odkupu, podaritvi); 
- izroči tel j (npr. arh. Suhadole Matija, Lju- 

bljana); 
- povezava z akcesijo (sem se vpisuje dotok 

novega gradiva); 
- povezava s provenieneo (če je bil načrt vzet iz 

drugega fonda); 
- prejšnje signature (ki jih je imel načrt iz 

drugega fonda); 
- lokacija v skladišču (npr. skl. VII, omara 3, 

predal 5); 
- dostopnost (navedemo pogoje, ki omejujejo 

ali vplivajo na dostopnost načrta, časovni rok 
zapore in datum, ko bo načrt dostopen za 
uporabo); 

- deskriptor ulice, trga, nabrežja: 
- deskriptor kraja. 

Inventurno poročilo (inventarni popis) fonda 
oz. zbirko, serije vsebuje: 

- signaturo države in siiznaturo arhiva (npr. SI - 
ZAL, MA); 

- oznako zbirke oz. fonda (npr. LJU 334); 
- naslov, naziv zbirke oz. fonda (npr. Načrti); 
- oznako in naziv serije (npr. Zavetišča za 

otroke in onemogle); 
- tehnično enoto (npr. 12/1); 
- časovni razpon gradiva serije, zbirke oz. 

fonda: 
- skupno število popisnih enot (arhivskih enot); 
- lokacijo moliva / ulice, s številčenjem in 

sumarnim številom določenega motiva / ulice 
- ali naslovom objekta, vrsto risbe, projek- 
tantom in letnico načrta; 

- historial ustvarjalca oz. biografske podatke o 
ustvarjalcu gradiva (ustvarjalcev je navadno 
več, lahko so anonimni, veliko načrtov je bilo 
naključno najdenih, posredovanih in pri njih 
ustvarjalec ni znan); 

- historiat serije oz. fonda (navedemo tudi po- 
datke v zvezi s spremembami lastništva in 
hranjenja enote popisa); 

- dopolnitve   serije   oz.   fonda   (možne   spre- 
membe obsega serije); 
avtorske nravice in oogoic za reproducirán) nje 
(navedemo pogoje, ki vplivajo na uporabo in 
reprodukcijo ali jo omejujejo, potem koje do- 
stopnost omogočena); 
arhivske pripomočke za iskanje (navedemo 

podatke, ki dajejo informacije o arhivskem 
gradivu popisne enote, indeksih, vodnikih); 

- podatke o publiciranju (navedemo podatke o 
publikaciji, ki je nastala na podlagi uporabe, 
študija ali analize načrtov); 

- datum izpisa. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ZWEI COMPUTERPROGRAMME ZUM ERFASSEN 
UND SCANNEN VON BAUPLÄNEN UND 
l'I IOTOGRAPHISCHEM ARCHIVGUT 

In seinem Beilrag stellt der Aulor zwei neue 
Compulerprogramme zum erfassen und Scannen von 
Hauplänen und photographischem Archivgui vor. Es 
handelt sich um die ersten derartigen Programme 
(Access) in Slowenien, die in Zusammenarbeit zwischen 
dem Historischen Archiv Ljubljana (Zgodovinski arhiv 
Ljubljana) und der Firma Mikrofilm d.O.o. Ljubljana 
entstanden sind. Sie gründen auf den internationalen 
Archiv- und Museumsstandards, auf den Elementen der 
Erfassung sowie auf der bisherigen Archiv- und 
Museumspraxis der Aufzeichnung von Kulturerbe. Mit 
den beiden Programmen wird die Absicht verfolgt, mit 
der bisherigen Praxis des unmittelbaren physischen 
Kontakts mit archivischem und musealischem Gut zu 
brechen. Als Alternative bieten bzw. ermöglichen sie 
schnelle Einsicht und Sichten von empfindlichen 
Originalarchivalien und von Angaben sowie einen 
Computerausdruck von scannierten Aufnahmen. Sie sind 
für Forschung und anderweitige Nutzung bestimmt. 

Das Programm zum Erfassen und Scannen wird im 
I linblick auf künftiges Scannen von Mikrofilmplänen 
und -karten zur Zeit ergänzt. 

SUMMARY 

COMPUTER PROGRAMMES FOR DESCRIBING 
AND SCANNING THE CONSTRUCTION PLANS 
AND PHOTOGRAPHIC MATERIAL KEPT IN THE 
ARCHIVES 

In this article, the author presents two new computer 
programs for describing and scanning the construction 
plans and photographic material kept in the archives. The 
programs are the first of their kind (written in Microsoft 
Access) in Slovenia and were produced by the I listorical 
Archives of Ljubljana in cooperation with the Mikrofilm 
d.o.o. Ljubljana company. The programs include the 
international archival and museum standards and ele- 
ments of description, as well as all other features re- 
c|uircd by the most contemporary methods of archival 
and museum documentation of cultural heritage. The aim 
of the programs is to do away with the current practice of 
direct physical contact with the archival and museum 
documents by providing rapid access to, onscreen view- 
ing and computer printouts of sensitive, original docu- 
ments and data for researchers and other archive users. 

Additional features for onscreen viewing of plans and 
blueprints stored on microfilm are currently being added 
to the programme. 
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UDK 681.3.06:930.25 

Modifikacija računalniškega programa za popisovanje in skeniranje 
fotografskega gradiva 

HRANE • NE I ¡TI. 

DATOTEČNA   NASTAVITEV FOTOTEKE 

—• FOTOTEKA  Uporabniški fototečni programi za vnos podatkov in iskanje arhivskih enot. 
—• FOTOTEKA Baza. .. Bazna zbirka s podatki je povezana z uporabniškimi programi. 
—O FOTOTEKA Scan .... Program za skeniranje in povezovanje s pristopnimi gesli in vzpostavitev 

i ZAL_G1 
-Q ZAL_G2 
-Q ZAL_G3 
-O ZAL_G4 
-CD ZAL_G5 
-O ZAL_G6 
-CD ZAL_HI-OI 
""CD ZAL_H1-02 
HUD ZAL_H2 
"CD ZALJ1 
••) ZAL_JPG ScanFiles 

-CD ZAL_G1 JPG 
-Q ZAL_G2 JPG 
-O ZAL_G3 JPG 
-Q ZAL_G4 JPG 
-Q ZAL_G5 JPG 
-CD ZAL_G6 JPG 
~€j ZAL_H1 JPG 
-CD ZAL_H2 JPG 
~CD ZALJ1 JPG 

•perpovezava fototečnih datotek. 

§   ARHIV 

slikovnih knjižnie in datoteke inventarja. 

Slikovne knjižnice po tehničnih   enotah fototeke so povezane 
z uporabniškimi programi, kar omogoča hitre dostope do posameznih 
fotografij po katerem koli pristopnem imenovalcu. 
Pristopni čas ni odvisen od števila in velikosti datotek tehničnih enot. 
Velikost datotek se oblikuje po uporabniškem CD - ali DVD - nosilcih. 
Slikovne knjižnice odpirajo le dostopni fototečni programi. 

Arhivske JPG - datoteke skeniranih fototečnih fondov so v neokrnjeni obliki. 
Digitalni restavratorski posegi se opravijo le s soglasjem lastnika fonda. 
JPG - slikovne datoteke so predvidoma na CD - ali DVD - nosilcih zapisa 
in niso povezane s fototečnim programom. 
Z namenom    varovanja   matičnih   CD-jev priporočamo izdelava kopij CD, 
ki se uporabljajo za fotografske in druge dostopne   namene   v   programih 
za obdelavo slik. Vsak arhivski CD-nosilec vsebuje okrnjeni program za 
pregledovanje digitaliziranih slik z možnostjo tiskanja brez tekstovnih pripon 
v poljubni velikosti do 19,8 x 28,6 cm. 

Arhivski matični (varnostni) CD 
tehnične enote 

FOTOTEKA 
GESLA 

INVENTAR 
OSEBE 
PICTURE 
PICTURE G1 
PICTURE G2 

PICTURE G3 
PICTURE G4 

PICTURE G5 
PICTURE G6 
PICTURE H1-01 

PICTURE H1-02 
PICTURE H2 

PICTURE 11 

Izmenljivi disk 

0 
i1 - 

Ustvarjanje    digitalne   fototeke    in 
povezovanje  bazne   zbirke    podatkov 

fototečnih enot zavzema veliko prostora 
v računalniku.   Prostorske   zmogljivosti   bi 

se lahko reševale z zapisovanjem skeniranih enot 
na CD - nosilce. 

CD-nosilcc smo uporabili za varovalni arhivski zapis. 
V fazi nastajanja in slikovnega povezovanja fototečnih 
arhivskih enot smo raje uporabili izmenljivi trdi disk 
kapacitete 15-30 GB, ki seje izkazal kot najprimernejši. 
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DIGITALIZACIJA FOTOTEČNEGA FONDA 

Pred pričetkoin digitalizacije fototečnega fonda v celoti ali posameznih 
serijskih zbirk se v datoteko inventarja zabcleŽjo vsi potrebni podatki, 
ki so pomembni za delovanje programa, evidenco nosilcev varnostnih 
kopij in dostop do posameznih arhivskih enot. 

dodajanje FOTOTEČNE enote in 
nosilcev skeniranih zapisov 

|UU-342 FOTOTEKA 

¡ZBIRKA RAZGLEDNIC 

IPOZII/G1 

fond 
zbirke 
serije I 

Neživ serije   ¡LJUBLJANSKI TRGI 

ITE [Čl 

Lebele CD    |ZAL_G1 

Podatki o inventarizaciji fototečnih arhivskih 
enot se razlikujejo od klasičnih evidenc. 
Dodanih je nekaj novih informacij, ki jih 
klasična evidenca ne potrebuje. 

Pomembni podatki za izdelavo inventarnih in 
statističnih poročil se povzamejo iz ostalih 
podatkovnih datotek po posameznih deskriptih 

Ime deloleke PICTURE G1 

JPEG 

I  Rec»d.   l« | • | 1     »|"l>*lcM0 

•• 
_|••| 

• 1 

•••••• 
land 

LJU- 342 FOTOTEKA 

rtm»j 

ZBIRKA RAZGLEDNIC 

(111)4 

POZ II ' Gl 

1.1 • v »n|« 

LJUBLJANSKI TRGI 

 — ,*z~ 

IIE 

Gl 

pjeturt 

PICTURE Gl 

CU libili 

ZAL Gl 

Vsbko 

23-|0|x| 
J PEO 

• 2 IJU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ II ' G2 LJUBLJANSKE CESTE. ULICE. NABREJJA. LJUBLJANICA NA BARJU G2 PICTURE G2 ZAL G2 ZAL G2 JPG 
1 IJU • 342 FOTOTFKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZII/G3 CERKVE. KAPELE. SAMOSTANI. ZAVODI. MOSTOVI. UMETNIŠKE G3 PICTURE GS ZAL G3 ZAL G3 JPG 
4 LlU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZII/G4 LJUBLJANSKI OBJEKTI G4 PICTURE G4 ZAL G4 ZAL G4 JPG 
5 IJU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLFDNIC POZ II/GS LJUBLJANSKI OBJEKTI. SPOMENIKI IN NAGROBNIKI GS PICTURE GS ZAL GS ZAL G5 JPG 
6 LJU-342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ II/G6 PREDELI LJUBLJANE IN OKOLICA. POGLEOI NA LJUBLJANO G6 PICTURE G6 ZAL_G6 ZAL G6 JPG 
7 LJU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ II/HI SLOVENSKI KRAJI H1-01 PICTURE Ml 01 ZAL_HH)I ZAL H t 01 JPG 
8 IJU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ II 1 HI SLOVENSKI KRAJI H 1-02 PICTURE HI-02 ZAL H1-02 
9 IJU • 342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ ii / va TUJI KRAJI H2 PICTURE H2 ZAL_H2 ZAL H2 JPG 
10 LJU-342 FOTOTEKA ZBIRKA RAZGLEDNIC poz •/• DOGODKI, DRUŠTVA. NARODNE. VOJAŠKE. VOŠČILNICE IN MNRSKE M PICTURE 11 ZAL H 7AI   M JPG * 

Inventarna datoteka digitalnega fototečnega fonda. 

•—i-.  {••••   •     G**   I  Pkw 

¿•v%£gß    a" 
£"°«      HÎO2OO01      "t    •2 

C«fci motivna :.\... -• 

OPATUA 
Otiovnl oph moih* ~ 

H 2-020-001 ? 
p.   .»/»»..«... • 24)20-001 

«««••• 

• •••••• ~l Ott M 
-..-J 

HítlíCtl   OLtOt-i  0MIÎAU«.U« 
J 

•;•.••: uiiweci ui«-,iA 
••••••  OU 0•*.  •••••* 
•1«•••   Ut»-.*  OSI** 
•••••   ••••«,  ••••••••* 
••<:••1 ••••.,» mir* 
•••••• on ot-,t •••••• 
KJ(C>«II ouov*. niu 
••••••• ••••«  ••• 
••••«) fttOt*.  PUU 
•••••• ouot-v, pum 
•••••• aiot-•. PWA zi 

Zaslonsko okno za skeniranjc in povezovanje. 

Zaslonsko okno ni namenjeno samo 
skeniranju, je večnamensko v fazi 
izpostavitve digitalne fototeke. 
Tukaj se začnejo prvi koraki označevanja 
arhivskih   enot,   uvoz  digitalne slike v 
zbirko, konvertiranje slike in povezovanje 
s prvim pristopnim geslom. 
Arhivska   enota - fotografija   ima lahko 
več skupnih   imenovalcev - gesel, ki jih 
lahko doda   strokovni delavec - arhivist 

ìeje v programu za vnos podatkov. 

Po končani prvi Jazi se izpostavljena 
fototečna zbirka Že lahko uporablja v 
vseh naslednjih programskih oblikah, ki 
so namenjena za strokovno deskriptno 
obdelavo in pristopno uporabo do 
posameznih digitalnih arhivskih enot. 
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OPIS HISTORIATA FOTOTEČNE TEHNIČNE ENOTE 
IN IZPISI INVENTARNIM POROČIL 

•••/v Zgodovinski arhiv Ljubljana 
naslov Mestni trg 27. pp. 373 1001 LJubljana Sloveni 

signatura SI-ZAL 
MMon «306 61 306-lKO 
/*• •XG61I?C4»3 
http //*WWial(|fl 
E-mail nfônHjw 

1930 •••&•* rêipoo j«f    1897 

•••••• i/mio A E ••••••• aw*   ÈjJ. 

DI-SKRIPT 1•1 EXTARMiGA POROČILA 

fond      LJU-342 FOTOTEKA 

Zbtlka    ZĐIRKA RAZGLEDNIC 

Sania    POZII/G1 LJUBLJANSKI TRGI 

ITE      J*1    

hittonrt uttyarjtfcê 

UilM'jalci tanjt so Joïa šajn. Manji Tií**. t attnh ••••••• to M« il druîmikih tondo* ZAL        .±1 
P'f net*itt * tond FoloKk» SI»JIJO înjii Ibiratotji Ijubljanibih fif gladne bot Mat,il Dafïaj. Koviij» a _J 
Kolm (F altra d o o J m Zmago tanti, v»i ti Ljubljana te Kniljan Mavt* i: Nova C-onee Diugt 
ustvarjalci to naznani oz   anonanni Raigiedmca io bila ludi posredovana, da'ovano 

Nttorifit icrlje 

Sonja jt prhala naslajati »SO-A 1•1•20 si m saja z nakupi, darili. po»'tdo»anjtm in zamonjr 
bogatila, dopolnjevala in • občinsko (»ila 

Vač*, pomtmbnajia dopolnitve larijt so bla 20 dac 19% (925 ks).20 fabr 1997 (45 •»*>.4. no*. 
1997 (50 lis) in 23 j*n 1993 (291 ks) 

zl 

tiitem ureditve 

Ç> Natltnl dnhrlpl       Njljvil Iriwfniai 
poioülo TE 

io pofofilc 
mol II 

M.-I-...I v.lo: I , ,, ,,..k0 

poiodlo lololoht 

Strokovni   delavec - arhivist v 
opisna polja historiatov oblikuje 
historiatno poročilo posamezne 
tehnične enote ali serije. 

Vpisna polja: 
- historiat ustvarjalca, 
- historiat serije, 
- dopolnitve serije, 
- sistem ureditve, 
- avtorske pravice in pogoji za 

reproduciranje, 
- arhivski pripomočki za iskanje, 
- podatki o publiciranju, 
so predoblikovana v izpisni obliki 
in se z drsnikom pomikajo vertika- 
lno po vsebini. 
Tekst se poravnava samodejno 
levo. 

ait"     Zgodo vinski arhiv Ljubljana 
našlo/    Mestili lio 71, p.|>. 373 1001 Ljubljana Slownija 

»srafm» SI - ZAL 

•••••       *3••01 ••&1••• 
.Fl*: *•••01 12-•+••• 

DESKRIPTINVENTARNBGA POROČILA 
tond LJU-342 FOTOTEKA 

Ttàka ZBRKA RAZGLEDNIC 

¿erta      POZ U/G1 LJUBLJANSKI TRGI 

i «••»!/»»••• x*i*   1•7  - 1335 

iUup/• i Mo ••••••••• •••* 41/ 

•• G 1 

Uftwii«klf«|t 10loi« Š»jn.U»nji T« «.V.*«!*liv"!' " ' "   '- ' U4ui lwUbíondiwZALjceitíin«v 
fend • •. i•.  :.'.;• 1•• iiii.¡. :.-i : • I,;I . ;.:,-:••-- '- i : ' • ,;  :. : ¡ «j. I>.T1>. ••• <•••% d oo ) • 
.":.,.- : -J:.'   •*   .'• i   ¡1 I   >.'   :-: '   •.-:   ••••1 •«1 • •••   C-«It t   ••••*•<•%1)»1 i »• ntSMJÜ OS   Ulitimi 
P»l£l.AiH »Uit tudj potil 1.VU* , d4Ti<VVM 

Sir1j,>i«,rtUnartaJ«ävMfckll*20.rt.i,«>iiu^ 
'ii   l'Vik  i.'-   I.' •, J-., i ü:!. 

Mf-.L'i,.'.?.,' 

Stnj«0)imdiIjmiMtrp(01).(«*.,uli;i h tubni > (03),<«kw« ob)*u, »soda »•••» (03), 
poiWniobjAt* (04 ai OJ) at lí*»lj»«ri4pndiW,c*olwoB»p4>d« («) Uìi>n« • *««dno.Vi««loílo 
poobaVth Mad«I* lopupanr* D»dipofotoo»/».,ítloirilVh tllU*l««ih 

ODoftojwHieyirncli*1* (0)> •••••? eu wimMitokowkiœ»»dnictn«jpojibnil<ien 
b) fogo •, h l tpiivyo » • eenejVJaJo ífNjrabo: 
- ••••• robovwy«, 
•I«tpovidu.ojiia.poc¡bei> InpwanJipU'Oub, 
• prtpoviduvj BponaMjeiJi wurtmnïn •••••••» t\ moi ni fvtlbbl. 
- po ochdu lai-ojí nj» vloi t*v uh evAinadokc enooi anAlí" •••••«••»••• 
ftp   t-  ..   :-.s ilakljk r-i í<toer^*iUba*í«yZAL-lo}iíotop4Í»ui)«os íouni«o4Acij« ti •«•••«0« 
çrh'vski prigomûc Ai 
bÍTmadjioub padl/uev  •»••1••#••••1•.••^•••^••1•••,* 
«••.•••••••^•••••! kr%x*H,li-f «ukn/ViiUoUVioi CÏ>0«*.ZAL-01-ib»k» Jidb.Ol •0) 
pcdjlh • publikaciji 
ÍMkKlBcr. rWnfcow Di ••! ic*oiíovicolovrd.ru*avnlli.tiV>eiAl-.LNb-«,,1M7í(,1> 
AfbAAo«lhwUjü»mvL>*ír.l.n«avWl.aUl^ZAL^?«J«v» t»» (OÎ.CH.OÎ) 

Izpis deskriptnega ¡nventamega poročila tehnične enote. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana 
Mednu to 27, p.p. 3/3 moi Ljublana Slovmla 
SI. ZAL 
• •8001•0613•• 
••••©112M3CO 
(••[•1••|| 

Inventurno poroč ¡lo skeniraniïi rnot: G 

fond IJU. 11? rOIOUKA 

mrka /iiiiMM.'i.i I nt;;. 
Wí/a ••••/GlLJiJlll.JANSKl TROI 

/7"£ G 1 

Iw>«n4wi*ït   1•7  •   1935 

¿kuproStev/oskentranlhenci 417 

CvshtpL't stvamtçc fi-5Íí -.« *..— »•*•* 
•••1-AWaeOliVIRv 0 1-0•••1 0  1 COI CUI 1 
TPûI-cm«. • UCTOCOVT4G • vooî-œi • 1-002 0• 10 
TOGI- DVOBNITBU • toojvœi o i-roí cue e 
IRAI- H«WATS<IT>U 0 V0O4CO1 Ö VCO4C02 2 
TMI< «0*••«1111• 0 »005••1 0 1005130 130 
TflOi- IWICWTOG 0 1-00OCD1 o vroooii 11 
IBil- ,r^I-£"/IOO 0  V 007 COI 0 1-007-010 10 
THOi.u*a»jvtac 0 t-ooe 001 G 1-000-040 40 
TBUI. W(STMITRÚ o \ ooe 001 0  1 CUV 001 01 
••01- •••1••• 0 1010-001 0 1-0•••• 3 
•••1- »OC*CA"JlVT"Ö 0 1-011-001 0 1-011-CO4 4 
Ï4CI. •••&•••• tifo - •^|-1• 0 V012-001 e V012033 03 
•••1-»•»•1••• 0 V01ÎCO1 0 1 013000 0 
T4UI. ••• ••••••*• RCVC4UĆUC 0 1014C01 0 1 014 ••• • 
TBûi- ••• •• «• ••• untai tv 0- •15-••1 0 1-015 ODO 0 
•••1-••0•1<•»/••• 0 V010-C01 0 1 010011 11 

Skii|M) sKftnlraniti onolv • i> It I: 417 

Invcntamo poročilo digitaliziranih fototečnih enot se 
lahko izpiše takoj po končanem skeniranju posamezne 
tehnične enote. 
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ZAGON FOTOTEČNEGA PROGRAMA 
FotOtečni program poženemo s pomočjo ustvarjene bliŽnjične ikone na omizju, ali s pomočjo Raziskovalca 
s klikom na ime programa FOTOTEKA ZAL. Končnica programa je poimenovana po uporabniku 
programa. 
Po zagonu odpremo zaslonsko okno s strežnim menijem posameznih protokolnih faz dela. V drsnem 
pregledovalniku je inventarni seznam digitaliziranih fototečnih serij in tehničnih enot s posameznim in 
skupnim številom enot v zbirki. S klikom na selektivno tipko tehnične enote določimo pristop v posamezne 
fototečne knjižnice. 

> a/ 
• 
• •u 

• 
• 

"5 
• 

•- 

PßtfßUßßß 
Nastavitev tohnićne enote TE 

HISTORIAT . Izpisi •• 
Vnos fototečnih podatkov 

•••••• 

E 
Picgled fototečnih scilji • 

Pregled ïlriike po geslu cñT 

IZHOD 1* 

Zgodovinski arhiv Ljubljana 

Mestni trg 27, p.p. 373 1001 Ljubljano Slovenija 

signatura SI -ZAL 

telefon:     +386 61306-13-09 
fax: +386 61 12-64-303 
http: /íwww.zal-lj.si 
E-mail      zalt@zal-lj.si 

s 

fonti     LJU-342 FOTOTEKA 
zbirka    serija natif serije 

časovni skupaj      — 

raipon     "fi CD     enot 
ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ I /O   LJUBLJANSKI TRGI 1897  1935   ZAL Gl 

ZBIRKA RAZGLEDNIC POZ 110  LJUBLJANSKE CESTE, ULICE. 
NABREŽJA, LJUBLJANICA NA BARJU 

ZBIRKA RAZGLEDNIC POZI/O CERKVE. KAPELE, 5AMOSTAM, ZAVODI, 
MOSTOVI, UME TNTìKE 

ZBIRKA RAZGLETMC POZ I /O  LJLOLJANSKI OBJEKTI 

ZBKKA RAZGLEDMC POZ I/O   LJLOLJANSKI OBJEKTI. SPOMENIKI N 
NAGR06NW 

ZUHKA RAZGLEDNIC POZ I /O  PREDEU LJUBLJANE N OKOLICA, 
POOLED! NA LJUBLJANO 

ZBIRKA RAZCLEDNIC POZ UH   SLOVENSKI KRAJ ZALJH1-01       «63 

ZBRKA RAZGLEDMC POZ I /H   SLOVENSKI KRAJ ZAL_H1-02      3S9 

ZURKA RAZGLEDNIC POZ I /H    TU4KRA4 

ZBIRKA RAZGLEDNIC POZI/•   DOGODKI, DRUŠTVA.NAROD«. 
VOJAŠKE, VOŠĆIMCE U ÍANRSKE 

skupno število arhiviranih enot    3888 

Strokovna priprava: Joie Soltado nik prof, umetnostne zgodovine in zgodovine 

Modilikacij-i: MlK/IOtilm Ljubljai a d.o.o • Knehtl Dnine I Šmartinska • It/Tel. 001 319-149, E-mall: inikrolilm@s-nel.net 

Pristopi po posameznih protokolih 

V posamezne fototečne knjižnice vstopamo s pomočjo 
datoteke inventarja, ki vsebuje vse inventarne podatke 
in    imena    knjižnic    posameznih    tehničnih   enot. 
Z dvojnim klikom na selektivno tipko vstopimo v 
Želeno tehnično enoto - bazno zbirko za vnos podatkov 
posameznih arhivskih enot. 

Nastavitev tehnične enote TE 

HISTORIAT - izpisi ¿• 
Vnos fototečnih podatkov 

K/vOT['.N 

Ei 
Pregled fototečnih seriji • 

Pregled zbirke po yeslu 6V 

IZHOD ijl* 

«• 

< L 

•     i 

•• 

Nastavitev inventarnih in tehničnih enot opravimo pred 
skeniranjem fototečnega fonda. 

Odpremo okno za opis I ¡ISTORIATA z možnostjo 
izpisov inventarnih poročil. 

Vnašamo podatke v fototečno zbirko oz. navidezni 
karton. Predpogoj je določitev knjiŽiicc. 

Odpremo okno za pregledovanje fototečnih serij. 

Pregledujemo po pristopnem geslu celotne zbirke brez 
omejitev med knjižnicami. 
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ODPIRANJE FOTOTEČNE SKUPINE V IZBRANI KNJIŽNICI 

AJDOVSCIH* 

AJDOVtClHA 

6iovtNbi-*asu 

.•~«    •.1/.•• ••^ 

JLS »ffilvtM ti •»; • 6-001-001 

g-••• 

V mcnijskem strežniku izbrana fototečna 
zbirka posreduje na zaslonu okno za vnos 
podatkov. Program še ne ve, katero enoto naj 
prikaže, slikovno območje je pustil prazno in 
čaka na izbrano dostopno sporočilo. Dostop 
do slikovnega in podatkovnega fonda 
programu sporočimo s pomočjo dveh 
spustnikov pristopnih gesel. Spustnika sta 
medsebojno sporočilno pogojena. Drugi 
spustnik ne posreduje informacij, če v 
prvem ni pristopnega predpogojnika. 

V prvem spustniku izberemo prvo pristopno 
geslo, ki določi, v katero skupino tehnične 
enote v knjižnici se vstopa. 
S klikom na ikono spustnika odpremo seznam 
vseh pristopnih gesel s seštevkom arhivskih 
enot (možnih zadetkov) v skupini. 

Pristop določimo s klikom na izbrani skupni 
imenovalec - gesla. 

Po izpolnjenem prvem pristopnem skupnem 
imenovalcu izberemo motivno skupino v 
seznamu   drugega   spustnika. 

Pristop določimo s klikom na izbrano motivno 
skupino. Program posreduje prvo arhivsko 
enoto izbranega skupnega imenovalca v 
motivni skupini. 

Tako so podani vsi pogoji za vnos podatkov v 
deskriptorje fototečne zbirke. 
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OBLIKOVANJE INFORMACIJ FOTOTEČNE ZBIRKE 

IJU ju «•••«      '••+•••••••••• 
PM •/Gl   IJtieUAHSKI ••• 

Crnio Skupni¡•••••••• 
TRGI 
(•WJn miii/vnj ¿kupina 
AMUROftV TRG 

J opit to*« •« 
AM8P0ÍEVTR0 

& tOJlOOI      1'am») t« »9. 

4*:-..)     •|   •   |¡ 1      .   |.||»»|••17 

Deskriptor )i.."iTi|i .|" J j 

C i      arhivska enota: G 1-001-001 -= 

Trg l*h "• rr»*>međ n*Kđ*n|tmi «••• ?(•»•.|« io Spodni» 
•••••• Nattai ja na mt>,lu,4«ri* Uublianli à. i ' vi <¡-i.i* 
Oller in k-ait« ïavoi Ob nifi" re jji»( |i to li dei reine •••« 

uMnmadi* •'• Nalwi ítr*fii|* puilui'l» Cui4íf(i*É«n,»ri 
••• pa redek spe menih renesanse- stan Hrenov Mi!, ki ie slal 

tonbroleoemrrguodlGI! Hiia(il i J) nI dobro v4joa.vn|e| 
pa ie bla od konca i • si znana rjosliina •• ¿danu. uaroíno 
o M. «ovan* tUri piilivanptve pokivtte 18 ti Ni rlefiiirjii 
• del Pollanikt c*tl«, lUldan « sirnlenm •••• Ni le * prvi 

polovici 10 it 

IlUb f/o*.£l ««k 

••-il •.'..'"i' i     tu, 

rr 

Protokolna polja /a vnos podatkov so nanizana V drsnem oknu, ki se ob vnosu 
pomika navzgor. Po potrebi se z drsnikom pomaknemo Zbijeno mesto. Y 

Navodilo za vnos podatkov v fototečno zbirko 
- Naslov oz. motiv, vsebina fotografije (s starejšimi imenovanji v oklepaju) 
- Lokacija motiva (s starejšimi imenovanji v oklepaju) 
- Opis motiva (sicer kratek, vendar s ključnimi zgodovinskimi in drugimi podatki) 
- Tehnika izdelave (fotografske in grafične tehnike, npr.   dagerotipija, 
litografija, tisk, negativ, pozitiv) 

- Čas nastanka (v obliki datuma, časovnega obdobja - npr. okoli, pred, po) 
- Leto nastanka - leto nastanka se vpiše ločeno od časa nastanka zaradi ¡nventarnega poročila 
- Kraj nastanka fotografije (npr. Ljubljana) 
- Avtor fotografije (npr. Krema Ludvik, Ljubljana) 
- Založnik, tiskar (npr. Pctričič Vaso, Ljubljana) 
- Način pridobitve (npr. odkup, darilo, izločeno iz zbirke oz. fonda) 
- Datum pridobitve (napišemo datum pogodbe o odkupu, podaritvi) 
- Izročitelj (npr. DcrŽaj Matjaž, Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor) 
- Povezava z akcesijo, vpisuje se dotok novega gradiva (kot arhivski pripomoček, ki daje 
informacijo O arh, gradivu popisne enote, lahko je tudi akcesijska Številka fototeke) 

- Povezava s provinicneo, če je fotografija vzeta iz dragega fonda 
(npr. Zbirka Šajn, razgl. in fotografije Ljubljana 1895-1953) 

- Prejšnje signature (npr. zbirke Šajn -I" 3, 751 ) 
- Povezava z negativom, če ga fotografija ima (npr. NEO III, 609) 
- Konlakna kopija, če obstaja (navedemo fond, zbirko, serijo ali podserijo, številko popisne enote 
- Velikost oz. format (dolžina in višina) 
- Barvni ton, če je fotografija niansirana, kolorirana (tuje lahko še izhodiščna oznaka č/b, barvna) 
- Ohranjenost oz. materialno stanje dokumenta (npr. odlična, slaba) 
reslavrirana, potrebna restavriranja ali konserviranja, poškodovana, vrsta poškodbe) 

- Lokacija v skladišču z navedbo omare, predala (npr. CM V1I/I0, 3) 
- Dostopnost (navedemo pogoje, ki omejujejo ali vplivajo na dostopnost 

fotografij, časovni rok zapore in datum, ko bo gradivo dostopno za uporabo) 
- Zapora dostopnosti (navedemo ZAPORA DOSTOPNOSTI, če gradivo ni 
dostopno, DOSTOPNO GRADIVO, če je gradivo dostopno) 

- Število let zapore (npr. 30; če se navede št. let zapore, je obvezna 
navedba letnice nastanka fotografije - gradiva) 

- Leto dostopnosti se programsko izračuna in zapiše v record (po preteku 
zapore se št. let in leto dostonosti fizično zbriše) 

- Deskriptor pravnih oseb (npr. TV Slovenija prevzela, je ustvarjalec in ima avtorske pravice) 
- Deskriptor stvarnega gesla (npr. stavba, knjižnica, NUK; dom, 
Narodni, Ljubljana; ulica, Tavčarjeva; trg. Prešernov) 

- Deskriptor kraja 
- V deskriptor fizičnih oseb vpisujemo osebe na fotografiji s priimkom in 

imenom, nazivom oz. poklicem in krajem (npr. Rozman Stane, komandant, Ljubljana) 
- Opombe, kjer navedemo pomembne dodatne informacije, povezavo s 
sorodnimi popisnimi enotami, obstoj kopij in njihovo lokacijo 

arhivska enota: G 1-O01-OO1   — 
mow 
Tramvaj na 1'gu 

•I v/lis lokacije 
«MGROZEVTRO 

O/lis 
Trg loll n» meli med nekdanjima vasema Zgornje In Spodnje 
Pollane Nastal |e na mestu. Merle Ljubljanica v 17. si delala 
Osler In kratek zavoj OD meni regulaciji to la del reine struge 
zasuli In zasadili park Na levi strani je poslopje Cukrarne. v nlenl 
bliiinl pa redek spomenik renesanse • slan Hrenov krti. kl le stal 
na Ambroževem trgu od 1677 Hlia (it S-Z) nI dobro vidna, v nje| 
paje bila od konca 18 st mana gostilna Pri Zidanu, barofno 
oblikovana stara pristava Iz prve polovice te SI Na desni strani 
le del Polianske cesie, zazidan s strnjenim nizom hi4 ie v prvi 
polovici 18 st. 

Minila /zc/.Q risk 

čas rnislanka      po 

lira/ [T]'t|ublJ.n. 
nastanka 

avtor 2 Kotar J. 

niloinlh      Qj Glonllnl J., Ljubljana 
tiskar 

način •] Izločeno Iz lastne zbirke 
pridobitve 

datum 
pridobitve        __—_______^^^_^.— 

Irročltelj W 
povezava r 
lAceStr/O 

pove lava z 
provenleneo 

Zbirka Šajn. rargl. In fotog. LJubljane 
10••-195• 

preßnfe sign,     f 3. 751 

f 'ove/ava • 
negativom 
kontaktna 
kopija 

•likOSt 

barvni ton 

ohranjenost 

lokacija v 
skladištu 
dostopnost 

13.9 x 1• 

navedemo pogoje. hI omejujejo ali 
vplivajo na dostopnost (otoqiaRj, 

dostopnost [£J /apota dostopnosti slov.let     20 

deskriptor 
pravnih oseb 

deskriptor, 
k m i 

LJubljana, po 1901 

deskriptor fizičnih oseb 
Priimek in ime,       naziv - poklic,       kraj 

o/romhe: 
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DODAJANJE PRISTOPNIH GESEL ARHIVSKI ENOTI 

.•i 
b'«!. IJU.U2 FOW1IM *•• iMuwainic 

'•"*.   POZI/a  PMMUI JUBLJIWl W OKOUCA. pocun M i ••••••• 

• 

•••• 
eto*«: 
MM) 

•••••• 

6 SO«at 

G**to S*»,W /•'•« *-'*• • 
MOUIIUI / •.••1• 

O.ÍU rmrf/viM Um)'"" 
PROTI POI JANAM 

•  i arhivska enota: G 6-019-004 - 

Dodaj naslednjo geslo 

Preklic dodajanja gesla 

zapisi geslo 
v datoteko 

.i.-  .i .).--• ' »'• ' 

OeMo • s»i4«i mm*»««"«: 

C«Wu. KflMM i<<««« 

G 6-049-004 

Deskriptor stvarnega gesla 

• 
fr [•? ¿-i H? ••••• IH 

V deskriptor   stvarnih   gesel vpisujemo 
pristopna stvarna gesla fotografije. Glede 
na    sporočilno    vsebino   fotografije 
obvezno    določimo eno pristopno geslo. 
Naslednja   gesla   dodajamo   po drugih 
motivnih sporočilih fotografije. 

Fotografija se s prvim stvarnim geslom 
poveze ob skeniranju. Naslednja gesla po 
potrebi doda strokovni delavec s klikom 
na komandno tipko (Deskriptor stvarnega 
gesla), ki odpre pomožno okno za 
dodajanje stvarnega gesla arhivski enoti. 
Povezovalni ključ je oznaka arhivske 
enote. Število stvarnih gesel ni omejeno. 

DODAJANJE FIZIČNIH OSEB NA FOTOGRAFIJI 

***• UU.M2 ••••••        i»»** Deskriptna zbirka fizičnih oseb je samo- 
stojna in dovoljuje neomejeno število 
oseb na arhivski enoti. V deskriptor 
vpisujemo osebe s priimkom in imenom, 
nazivom oz. poklicem in krajem (npr. 
Rozman Stane,   komandant,   Ljubljana). 

Fizične osebe lahko dodajamo neposre- 
dno v namensko polje,   ali s   pomočjo 
okenca   za   dodajanje.   V   prvem in 
v drugem primeru fizične osebe povežemo 
8 ključem arhivske enote v ločeni zbirki 
fizičnih oseb. 

F0T0TEKA   fizične osebe 

/^    ** Fizična oseba ni dodana v datoteko 

0K 

Ob preklicu dodajanja pristopnega gesla ali fizične osebe 
program sporoči, da geslo oziroma fizična oseba ni dodana 
v datotečno zbirko. 
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VNOS PODATKOV IN PREGLEDOVANJE 

V postopku digitalizacije arhivskih enot je bila vzpostavljena osnova fototečne tehnične enote, kije pogoj za nadaljno 
strokovno delo arhivista. Vnos podatkov v fototečno zbirko je zamudno delo in bo predvidoma potekalo daljšo 
časovno obdobje. Program dovoljuje vnos podatkov v dcskripte po prioritetnem zaporedju, ki si ga določi strokovni 
delavec - arhivist. 

Pristop k realizaciji digitalizacije fototeke v ZAL se je organizacijsko izkazal kot sprejemljiv. Skcnirani fototečni 
fond je Že po prvi fazi opravljenega dela uporaben. Podatkovna zbirka bo nastajala počasneje, skladno z razpo- 
ložljivim časom. 

•• 
liUiW'IU 

fond:  LJU-342 FOTOTEKA zbirka: ZBIRKA RAZGLEDNIC 
serija:   POZII/G1   LJUBLJANSKI TRGI 

ITHGI 
IAMBRO2EVTRG 

Geslo Skupni Imenovalec 
TRGI 
Geslo motivna skupina 
AMBROŽEV TRG 

|-| opis lokacije 
AMBROŽEV TRG, UUĐUANA 

•HMMHHVMMN 

V.TI.1 • • •*•• I***».   IH. > ».i*-. 

>»,i<tj yuu, 

Deskriptor stvarnega gesla 

G 1      arhivska enota: G 1-001-001 - 
motiv 
Tramval na trgu 

A stran 

opis 
Trg leži na meji med nekdan|ima vasema Zgorn|e In Spodnje 
Poljane. Nastal Je na mestu, kjer je Ljubljanica v 17. st. delala 
osler In kratek zavo|. Ob njeni regulaciji so la del reine struge 
zasuli in zasadili park. Na levi strani je poslopje Cukrame. v njeni 
bližini pa redek spomenik renesanse - stari Hrenov križ, ki je slal 
na Ambroževem trgu od 1622. Hiša (it. 5-7) ni dobro vidna, v njej 
pa je bila od konca 18. st. znana gostilna Pri Židanu, baročno 
oblikovana stara pristava Iz prve polovice 18. st. Na desni strani 
je del Poljanske cesie, zazidan s strnjenim nizom hiš že v prvi 
polovici 18. st. 

tehnika /zd.[T] Usk 

čas nastanka     po 

kraj 0 Ljubljana 

leto:  1901 

G 1 -001 -001     1 lamv« na ligu 
U> &3 

H 

Record  r«| 1    > |H|>«| ol 417 

Tehrika cdeiave (lologralske in grilline ielrike. npr. dageiolipij«. Bogralija. lek. negativ, po:iiv) 

• 
Vrstica s pomočjo sledi zaporedju vnosnih polj v drsnem oknu z namigom 
protokolnega dogodka,   ki se pojavi ob vsakem   kliku   na katero koli 
vrednostno polje. Na komandni ikoni oz. tipki zadržimo klik, sicer 
aktiviramo njen namen. 

Po dokončni opremi fototečne arhivske enote po potrebi natisnemo fototečni 
karton za klasično fototečno kartoteko. 

Tiskanje slikovnega fonda je programsko pogojeno s predoblikovano velikostjo in tekstovno opremo fotografije 
v horizontalni in vctikalni legi 18 cm X 28 cm na A4 format. Iz varnostnih namenov so slikovni datoteki odvzete 
vse slikovne informacije, tako da drugi programi za oblikovanje in poustvarjanje ne morejo odpreti baznih slik. 
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FOTOTEČNI KARTON   ARHIVSKE ENOTE 

Zaslonski fototečni karton je oblikovno enak natisnjenemu kartonu in predstavlja izhodno obliko digitalne arhivske 
enote. Na zaslonskem kartonu, ki je namenjen strokovnemu delavcu, je omogočeno popravljanje in dopolnjevanje 
vsebiskih podatkov. V čitalniški različici ni možno dodajanje ali spreminjanje informacij. 
Fototečni kartoni se po potrebi lahko prenesejo v PDF-format za pregledovanje v Adobe Reader-ju ali pošiljanje 
po elektronski pošti (pripona). 

'•M    LJU -342 FOTOTEKA •• ZBIRKA RAZGLEDNIC 
N/Sl   POZ II / G1   LJUBLJANSKI TRGI 

moliv lumvdj na finu 

<o*»c/>»      AMBROŽEV IHG 
arhivska enota 

C 1-001-001 
opis liyleB ni «ejl ned nekdanpini vitem* f gornja Hi Spodila •••••. Nattai )e na aiettu. kjet w> l(ubl|*iltit 17. «L delila ottn hi kjatek zavoj Obnjanl 

regulaciji »o Is del reina muga nauti In ntaiiiii park Ni levi mini \t poth>p|e Ci«rame. a nje« MiHfil pa reda» apoeaen* rene«ante • alati Hrenov HO, kl ht 
»tal na ft il -•,.-. .-.• trgu od Itti M» (it. 5 7) ni dobio «dni. a n|e| pa je Ma od konca II. »t •••• gottiiu Pil i «lanu. biioîno oblikovana ataca prHtava • 
piva Moviceli at Ni datiti mani • del •••••••• tetta. »Adina «tinten!« nun« M Je «pivIpolovKl II ct. 

>• •   :    : U   IO:.:-.. *   •    Ï   U 

teh. Ud. tU 

Ùfi nastanka po ¿«o    »01 

• rai 
n,i\tanka 

ifiibijina 

auto/ Kot ai J. 

laloïnik 
tiskar 

Cloni»! J. Ijubgana 

natal 
pmJoMve 

\A. ii i i 111; latine iMrfce 

datum 
ptrtfoÒRVt 

ii/oČiMj 

••••/ovar 
akcesao 

pova/ava • 
pntvenienco 

••• left rugi In Mog IHil>l|ane im 1H1 

prtfia/e 
signature 

*> A »trm Q ttrin ui.: rad lili ¡S 

Fototečni karton stran A. 

S klikom na komandno tipko 
A stran ali • stran se karton 
poljubno obrača . 

g-••• 
lomi    LJU-342   FOTOTEKA /blika ZBIRKA RAZGLEDNIC 

**_"*#   POZII/G1   LJUBLJANSKI TRGI 

TiamvaJ na ligu 

l'ave/ava i 

konLikl/• 

_í£tí&_ 

ohranjenost 

lokacija v 
sbiadii/• 

dtskriptor 
dostopnosti 

dostopnost 

dtskriptor 
Jtravnih or.eh 

Daskrif>tor • 
sfva/•• o fish 

deskriptor. 
Jimj 

navedemo pogoja, lil omejujejo aH vplivajo na 
dntinpnott fotografij, catovnl tofc • apote In danim 

iapora 
dostopnosti '<*' 

ileviio      _•    Alfo 4••4 
20   •,-.«•«*;  1921 dostoprtosti 

TRGI -AUnn07IVTRG 

tjubljana. po 1901 

deskriptor fizičnih oseb 
Priimek in ime, naziv-poklic, kraj 

Fototečni karton stran B. 

•• • E Fototečni karton ali sliko lahko natisnemo kadar koli s klikom na ustrezno komandno tipko.  "^=i  

Vsebinsko in vizualno obliko kartona lahko preolikujemo po potrebi, specifičnosti fototečnega fonda. 
Predstavljena oblika je zasnovana po strokovnih navodilih odgovornega arhivista ZAL. 
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TISKANJE KARTONA ARHIVSKE ENOTE 
•^•'.• 
oliUOtnll •] • j wl 

~-;-|-I 

VEIJJ 

fe.«          I »1     l'I   1 0 IO 11 HA 
• •#!*•       PO/• ten MUM 

J.o   tUIHrURUGUDNC 

""•*        Tr.-V.hl.L« 

*'-(-  •••••/f VIHU •1-001-001 

•«•«••• 
M. ari «••• al. mm 

i"M" * u ta «M n¿ na «naja (»•> -i 1•••*| 
••      ••.-.,.....,,        •   „«....   •.•I.-.ÍI».. 
• ••• »» í«i-.k-. « .•»-~-   Hfl 

i«ni»a»uii|i iui*n.ifU «•••« 
,..".-.   ..~     •,   -v-,..-..-...... i~, ... 
• „•. .....;. ..... ..,-.. ^....-;„ ,.,- 

•••• •* ••, 

|... « 
taaj IMI« 

•• Mil 

MIM 0«*" •.••M-u 

•"-' 
1•»••||••| 

«• 
•••*«» 

Lñfa-• 

—"" 
pOTMBMI I»"w »•, •«•> •••••••••• 

»-,"••- •• 

•• 

Hmé          1•-•1 rOIOIIK*   /*•*   ••1•• RA/CI ( DMC 

-*'*       liam.jiiiJliqu 

G1-001-001 
1* «a •• u. 
... •.   .-. . 
.„.,..'. M" 

pr>.H.l>pi.. 

.   knlali il--   0» «I r -v • « * M M M «M m -• i v null •* i < —- > • -• •« MMfH Ci*a.n* a MM bai M 
*• • •I • »1 "» en*f e M-, • •|• P» • 
•**«» •.•« •••••• •* M lonca 11*, main po* m* »• Imam. baux no «•••mi   M« 

1•••••|  ' ""* • • 

•.—, .*> •• 
, *• tmiemU ,..._ 
••/ •-••• 

MM MM 1. 

•••••• 1   1•1-1 

•Wm l-.-*«..,U.*..,Mk. 

**>••* 

«•*/•>• 

•*-',*.,   / 

££»££• '*«•*« il» hlMf ••»».•>1••1•> 

p-ft'f •••( 

i' 

.—„-„„ 
~,"''V deskriptor fùU nto oseb 

Pillnuk In hnt>.           n*jl.   poklic,            kit] ^dj-' ' 
—-• Uli'J 

» 

  1 ».. V-l« 

••-•— —» 
~'.V. 

lM" 
••»-•Wb< nnađama ••• «HI ,,-,-.  .-„.L....... 

•i.. IT*   20   •  1931 

:•."." :.. 

?r.r^. ISGI-AMMO'IV IIG 

"t"- l*Ha~.a*1t*1 

:~— 

Predogled kartona pred tiskanjem je 
formalnega pomena. Tiskanje bi se lahko 
izvedlo tudi brez predogleda, in če ga Že 
imamo na zaslonu, lahko tisk preprečimo, 
ga preusmerimo v Word ali natisnemo 
za kartotečni priročni arhiv, kije lahko tudi 
varnostni - trdi arhiv. 

Za tiskanje uporabimo nekoliko trši, gladek 
papir. V testu se je dobro obnesel tiskarski 
150 gr. umetniški papir. Če kartone Želimo 
varnostno arhivirati, uporabmo brezkislinski 
papir s peskano poliestersko prevleko. 

Natiskani karton 
arhivske enote - stran A. 

Po natisnjeni strani • zapremo predogled. 
Sledi sporočilo za natis hrbtne strani. 

Obrni karton tako, da bo tiskalnik 
pravilno natisnil stran • 

ÑF¡ I NATISNI I DA] 

Klik na tipko NE prekine postopek. 
Če karton z natisnjeno stranjo A obrnemo 
in ga vstavimo v tiskalnik, kot pravi 
sporočilo, kliknemo na tipko DA. 

Natiskani karton 
arhivske enote - stran B. 



115 1/. prakse /a prakso ARHIVI XXII 1999 

OBLIKE PROGRAMSKO DOLOČENIM NATISNIH FORMATOV 

Za fotografske in druge namene uporabimo arhivsko datoteko skcniranih zapisov v JPG-formatu. 
Vsak arhivski CD - vsebuje okrnjeni program za ogledovanje slikovnih zapisov. Arhivski zapisi 
so iz varnostnih razlogov izključno na CD - nosilcu. Zapisi so v neokrnjeni obliki. Hujše poškodbe 
lahko na fotografiji po dogovoru digitalno restavriramo. Skcnirani zapisi so v resoluciji in velikosti, 
ki zadovoljuje potrebam tiskanja do formata A4. Za večje povečave je priporočljivo 
vnovično skeniranje pod pogoji, ki ustrezajo končnemu namenu. 

Tiskanje ponujenih fotografij 
iz fototečnega programa v 
ponujeni obliki in s tekstovnim 
povzetkom poteka iz bazne 
aplikativne zbirke in ne upora- 
blja varnostnih slikovnih kopij. 

•• 

IMI    mOUlItfHÌ 

*•*:       Iiamvajnatiqu 
•••:   AHDROŽCVIRG 

A4 horizontalno 

Jèk., 

tob*IM 

«VW •.• Id I ** H») *+4 f-*đJr*mj,j..*J Eft»* * Spo*-* PelM»»   NilJl). n* 
""•Ik,.»*.»  ••••,*•*•«17.•  *tlJUe1titnl.iibkI*.*l Obr^«4.eubC4i*eW 
4%\ >ti r>« i km !•«• * «« »đ" fk H • **' '""• H p*,»i* CgÉ"i",<' • "i*" 
b*i ».. pj i.d* »pom.nl- •••• • tU" H««— h»i. »• * IUI •.* *"*.oi •••m t,B4 

• fl 1CJ2. Mil Jíl t *7) « «••« •«"* " t>i P» »• b* •* fc0ft" J9 ¡••'• e°',lní 

»Nl¿.d*>».t-*.ír,..*U.wí"* |•|»•1.1•»«••.• * «• «••iti*«• 

/rWoí ?laiï. 

I. «••••• «(•• 

-•- •$••. *    #7.;., - 
'•••• • •fer if 

»'••.1'1!1"" ií'\ • '•itT-j fj—"'; --^:' 

*   •il'l-ll I»1 ....... o i ocu • 

CPU- unoiOVTlM 

A4 vertikalno (info karton) A4 vertikalno 
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PREGLEDOVANJE TEHNIČNIČNE ENOTE 

IT 

Dostop do digitaliziranih arhivskih enot je 
moŽhcn po različnih poteh. Za strokovnega 
delavca - arhivista je pristopna pot v zbirko 
primerna z izbiro serije in tehnične enote. 
S klikom na komandno tipko  *•*•"—<—-» | fé| 
pregled fototečnih serij, odpremo zaslonsko 
okno, ki omogoča izbiro posamezne tehnične 
enote v seriji. Z izborom motivne skupine, 
na primer   hoteli,   program ponudi v spust- 
nem meniju   seznam hotelov.   S klikom na 
izbrani   hotel   program   postreže   vse 
motive hotela. Motivi oziroma arhivske 
enote nizamo s klikom naprej - nazaj. 
V   vsakem   preglcdovalnem   oknu  je 
možen   vpogled   kartona,   možno ga 
je natisniti, ali natisniti sliko, kije na 
zaslonu. 

••• 

Pß«• 
K«t.i.i(«v l.lim.n. tuoi« ih 

••••••• . 1/•• ¿? 
V*q| (mcliMNh p-Hitlun. iT 
Pnglsd lirtuWníh •-iifí L' 

|'•»^|•••»'«1 &• 
W1ÛD US 

Zgodovinski arhiv LJubljana 

Mcsmltrg 27. pp. 373 1001 Ljub/Jona Stovcnljj 

syvtixa SI-ZAL 

••*••      *••••1306-13•9 

fer *386 61 12-64-303 

Hip ífwwwiil-tjil 

•••,'      /.M- ïl   . ti 

fond    LJU-342 FOTOTEKA 

»   ,•!•!< ~-: • n>*   e I     |  1••-.•  -       *-.: 

/a%tr*m iKupaj 

:•»*.« -•; -li'»   e 
LIKiu»wB>nil 

••|>>•'•*•>*'. » 

•*»» «AíU»IW*: *oz 11 IJIlMOi •«1*• 

••••••••: » >   II H1--Í .f.. Ci' I- Il   'J' M •*.!». 

•**• RAI^ÍLn»: *VZ 11 

,•.-.;.••  " : ' • •   :.:••!•.> -"i 

a.f»'4.-4ui«. KI;H SIUVU/J.'.*»! 

a»**»Ai*U'*: NI- luJKJUj 

ZMWAIUXOUCNCPOIIfn  DOOOOa.EMUSrvA.HkMCM, 
VOJ*1>* .volcuetf N Í WW 

11] i*upno*Mvi/o*rfuVirenihe/iot     3888     _ 

SlroAoum prif-rr*? Jole $nh*<ioJitik pro!, • 

A'-i i -...-   •«?---   '.'•..,.  /,,.." too- -.• «/{if*1i(nbc. JI/Ki Mf •••••, Í•(: ••••••••»• n-l 

•**/:   LU. 312 FOTOTTKA - 
WMI'01   IJUKJMSM 1•1 

Moti/     Tfl 
|MIII|4     ••••1• 

IMA«" 

101 ROTil/MI 
H 1 02 ••••/•1 

MM 
•••• 
RMMlf 
m* II»       , 

••••••.••1•* •1•  vibici VtT, VA 

Pitali podatVI      ••••*•«••••   C1.Q01.O01       • 

•,.« •••>& 
•HBR0ÍEVTBO 

•* 
[Tig «• ni ••• n*j no j*"|i"i J »Mimi .'¿•-• n Suonila 
»Otinf NMU'N'niriMtbj.kjlif» U•IIK*»-I7 VI dí*l 

•»•tal lavu) OC ••• »••»«M • ID la •» »«(u* IbU'J" 
Rinili «i imeti pi* NI li* «uni li potkupi« CwWimf. » di"» 

.f.ni pi r»d.i ••••• WIIIIHI • IU" H»«no. Uü. M |i »HI 
I i/noiojMntbjuoi 1677 »ili (ti %7) m oon'o»»Ini. »MI 

I li MI M lenii U u .- •" ; : -i i-11 " ' 3*"u Cuoi no 
ilifciKii •   Hi'iHMoi i.'fi.» ¡..-.-.•- H   II NliMinllbini 
OH Pollini»« (il».»Oïl« 11hnimim ncomhrl li «pn» 

kxHomill « 

*irk M 

Spustnik s seznamom vseh fototečnih zbirk 
ponudi informacije iz datoteke inventarja in 
število možnih zadetkov v posamezni zbirki. 
S klikom na   izbrano   nazivno vrstico 
določimo pristop do Željene knjižnice, 
npr. LJUBLJANSKI OBJEKTI. 

•" 
•'-'•'     UU .TU  rÜIOIIRA rinlii ZWWARAZtiLLPHIi: 

•ttJf*     PtVI/OI  UUUJMCSMI 0&1•• 
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•••••   :•.wn 
•11•1•1   • D*M«. 4*** 
»HHItl   • l«Mf• i»«» 
lOlMirj - («•-«- MnM 
0•**• -MIAvsil*« 
WWW • Iwiiniwii« 

• •.*! an 
• DRAMMI 0 /M Mil 0 t*i»Ui 

MiiCivilLOH    ••»1••«•0• 
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MORO • IMil *~tí 
Ill-UBMONll* • •••••••'.••/••••••••••'.'• 
¡UiLEfeJE • •••••*••*•1•*"**•••-*••• 
¡»SIINE      MAHIilCiJS'P »«••** 
60SÎINE  • «IWIROliWS**»- * 
bOSTUNÍ     f*IR*CI »;.•»- 
•OSTINE     Žudili •(0.1" »«• 

vuoovi • anN•9Bi 
i'WOVI • lAIBLkUAU jH 
ilUOOVl • liVOtSll»*! 
••• • **VAfl',HDv(*<'*i«l 
••• • WUIVUlrri*! 

»VAHMI   • lvl<l>'*M>ll« 
OOVOfl      •*••«< 

•  l"'*íl*í*    I   HUllllt •,  •*!.'» 
«OP-4IÎC* • «NEifROvOloeAíi 
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!•* veiTI*ftU»      HCSINAVf)Ih<J-UA 
••• • MC!<UM 
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I.AnM* ll.l 

V spustnem seznamu izberemo motivno 
skupino arhivskih enot, npr. hotel Union. 
V naslednjem koraku program ponudi 
seznam vseh motivov izbranega objekta. 
Slikovne motive izbiramo s klikom na 
naziv motiva v drsnem seznamu. 
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DOSTOP PO SKUPNEM GESLU ali IMENOVALCU 

Uporabniški dostopni programski modul 
dovoljuje dostop do digitaliziranih 
arhivskih enot v zbirki, ne glede v kateri 
knjižnici se nahaja arhivska enota. 
S klikom na komandno tipko 

•••••••• 

• »•• iM h-M VMlu &• 

pregled zbirke po geslu, odpremo zaslonsko 
okno, ki omogoča izbiro v spustniku. 
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Spustnik s seznamom vseh fototečnih motivnih 
gesel ponudi gnipirane informacije iz datoteke 
gesel s številom možnih zadetkov v 
posameznem geslu. 
S klikom na izbrano geslo določimo pristop 
do Željene skupine arhivskih enot, ki se 
nahajajo v eni ali več knjižnicah. 

Motivne skupine so se oblikovale in 
povezovale ob digitalizaciji - skeniranju in 
ob vnosu spremljajočih podatkov, koje 
strokovni delavec - arhivist ugotovil, da se 
posamezna enota lahko navezuje tudi z drugo 
motivno skupino. 

Program ponudi seznam vseh arhivskih enot, 
ki so vezane na sklicno geslo v kateri koli 
knjižnici fototečne zbirke. 
Posamezne enote izbiramo s klikom v drsnem 
seznamu ali s tipko naprej - nazaj. 

Zaslonsko okno posreduje le osnovne podatke 
o arhivski enoti. Podrobnejše informacije 
arhivske enote program predstavi, če kliknemo 
na eno izmed ikon v komandni vrstici, ki 
imajo na vseh zaslonskih oknih enak namen. 
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FOTOTEKA NA INTERNETU 
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LJUBLJANSKI TRGI 
MARXOV TRG (Miklošičev (Marxov) park) 

Dokaj enotno urejen secesijski trg / park obdaja kvalitetna secesijska arhitektura, obvladuje pa ga   _ 
veličastna sodna palača. Urejen je bil v letih 1902 -1906 po načrtih Maksa Fabianija. Vanj so 1908 
vključili še spomenik cesarju Francu Jožefu I. Tudi sosednje stavbe so nastajale v tem času. 
Trg meji na Miklošičevo, Tavčarjevo, Cigaletovo in Dalmatinovo ulico. 
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Spletne strani na internetu 
izdelamo po končanem vnosu 
opisnih podatkov v matično 
zbirko. 

Za enostavnejše spletne strani 
brez opisov zadostujejo 
pristopni podatki skupnih 
imenovalcev. 
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SPREHOD PO DIGITALNI FOTOTEKI 
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Podaljšana razglednica z več prelomi •4 vertikalno 
•4 vertikalno (info karton) 
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Motiv:        ADAMIČ - LUNDROVO NABREŽJE 

•Vl£ÜL4L'í¿]  Lokacija:     LJUBLJANA 
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Arhivska enota: G 2-028-001 

Vsak prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena 
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Motiv:   BLED - PANORAMA Arhivska enota:  H 1 -008-009 
Vsak prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena 

lo 
Panoramske podaljšane razglednice so zaradi fotografskih mojstrovin v procesu skeniranja in digitalne obdelave deležne posebne pozornosti. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE MODIFIKATION DES COMPUTERPROGRAMMS ZUM ERFASSEN UND SCANNEN 
PHOTOGRAPHISCHEN ARCHIVGUTS 

In sechzehn Beilagen zeigt, beschreibt und erklärt der Autor die einzelnen Schritte des ÖlTnens von 
Bildapplikationen des Programms. 

SUMMARY 

THE MODIFICATION OF THE COMPUTER PROGRAM FOR THE DESCRIPTION AND SCANNING 
OF PHOTOGRAPHIC MATERIAL 

The author presents, describes and explains step by step in sixteen supplements how to access the 
images stored by the programme. 

igralsko cspïjc „Scnipjterskcga prosy, -¿rušiva 
ob p'rimtjîri Ćesnikovega .pomna" 26. 5.191 

! 

Igralsko osebje Šcntpeterskcga prosvetnega društva, Ljubljana, 191 
Foloteka Zgodovinskega arhiva Ljubljanu 
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UDK 025.7 

Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte 
STANKA GRKMAN 

Konserviranje knjižnih blokov 

V letu 1998 smo začeli z konservatorska dela 
na hudo poškodovanih matičnih knjigah v lasti 
župnije Korte nad Izolo. Do poletja 1999 smo s 
konservatorsko-restavratorskimi posegi obdelali 
knjižne bloke XX matičnih knjig. Rekonstrukcija 
vezav bo opravljena po postopku skeniranja. 

Knjige so bile v zelo slabem stanju, saj so bile 
daljše obdobje hranjene na izjemno vlažnem me- 
stu (med drugo svetovno vojno dalj časa zako- 
pane). Vlaga je povzročila razvoj plesni in ke- 
mijski razkroj papirja in zapisa. Vse knjige so 
bile tako poškodovane, da uporaba ni bila mo- 
goča. Ker bi se ob vsakem nadaljnjem, tudi mini- 
malnem rokovanju stanje objektov samo poslab- 
šalo, smo gradivo prevzeli in obdelali kot pred- 
nostno nalogo. Konscrvatorsko restavratorski po- 
stopki so bili zaradi močno preperelih listov 
izjemno zahtevni in dolgotrajni. 

Ker so matične knjige zelo pomembna kate- 
gorija arhivskega gradiva, poleg tega pa so raz- 
meroma veliko v rabi, in ker so listi, tudi po 
konservatorsko-restavratorskem posegu, precej 
mehansko občutljivi, smo se z naročnikom do- 
menili za izdelavo nadomestnih kopij, s katerimi 
bi zaščitili originale. Tako smo se domenili, da 
konservirane knjižne bloke pred vezavo presna- 
memo. 

Zaradi slabe čitljivosti zapisa in zaradi veli- 
kosti, ki je večji od A3 formata, smo skupno z 
naročnikom ugotovili, da je za to gradivo ver- 
jetno najboljši način zaščitne kopije skeniranje. 

Po končanem skeniranju, le-to zaradi slabe 
čitljivosti poreka razmeroma počasi, bomo na 
knjigah opravili še drugo fazo dela, to je re- 
konstrukcijo vezav. 

Konservatorsko-restavratorski postopki knjiž- 
nih blokov so bili zaradi izjemno prepercle pisne 
podlage zahtevni in dolgotrajni. Prav za reševa- 
nje tega gradiva smo izpopolnili postopek kon- 
serviranja papirnih listov s strojem za dolivanje 
celulozne pulpe in s tem zmanjšali število po- 
rabljenih delovnih ur približno na četrtino. Kljub- 
temu smo za vsako knjigo v povprečju porabili 
več kot sto delovnih ur. 

V nadaljevanju so navedeni shematski podat- 
ki za dela na posameznih matičnih knjigah, na- 
tančneje pa je opisan konservatorsko-restavra- 
torski postopek pri knjigah STATUS ANIMA- 
RUM iz. 2. pol. 19. stol. (cv. št. 81/97) in KRST- 
NA KNJIGA 1816-1855 (cv. št. 82/97). Ti knjigi 
sla bili, predvsem zaradi poškodb in slabše kako- 
vosti papirja, najzahtevnejša objekta v skupini 

poškodovanih matičnih knjig iz župnije Korlc. 

Podatki o objektu, ki smo ga rcstavrirali 

81/97 
Naslov: Status animarium, 2. pol. 19. stol. 
Vrsta: Matična knjiga - rokopis 
Lastnik / Naročnik: župnija Korlc / škofija Koper 
Število listov: 140 
Format: 460 x 315 cm 

Stanje pred restavriranjem 

Eden najpogostejših vzrokov poškodb na kla- 
sičnem arhivskem in knjižničnem gradivu je vla- 
ga. Hkrati z drugimi atmosferskimi vplivi po- 
vzroča propadanje knjige. S povečano vlago se 
pojavlja tudi plesen, ki je žal ni mogoče od- 
straniti z nobenim sredstvom, ki ne škodi gra- 
divu. 

Navadno prodira vlaga v staro knjigo, pisano 
ali tiskano na ročno izdelanem papirju, postopno 
in tudi lakrat, ko robovi že precej propadejo, 
lahko ostane notranjost knjižnega bloka še so- 
razmerno zdrava - poškodba ostane lokalno ome- 
jena. 

Pri matični knjigi lahko zagotovo rečemo, da 
je bila knjiga daljše obdobje izpostavljena vlagi, 
ker so bili listi, predvsem na spodnjem desnem 
delu, povsem prepereli, ali pa so se že izgubili. 
Listi celotnega knjižnega bloka so bili zelo 
umazani in zgubani. Papirje izgubil mehanske in 
kemične lastnosti, ki jih je imel ob nastanku. 
Knjigo je bilo povsem nemogoče listati. 

Postopek restavriranja 

Razvez 

Hrbet knjige je bil zelo poškodovan. Ostanki 
vezave so bili opazni le na spodnjem delu. 

Patiniranje 

V restavriranje knjig sodijo dela, ki so po- 
trebna, da knjigi vrnemo obliko, primerno za 
njeno uporabo, poleg tega pa se moramo čim bolj 
približali stanju, v katerem je bila knjiga v ne- 
poškodovani podobi. Od stare knjige je treba 
uporabiti vse dele, ki so še uporabni, in sicer na 
enak način in na istem mestu, kot so bili prvotno 
uporabljeni. Zato je treba v knjigi vse dele 
označiti. 
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Slanje pred reslavriranjem 

Suho čiščenje 

Težava je nastala že takoj na začetku, ko je 
bilo treba oštevilčili posamezne liste. Zaradi 
njihove preperelosti je bilo treba najti primerno 
mesto, na katerem se pozneje pri nadaljnjem 
postopku konservatorsko-restavratorskega po- 
stopka paginacija ne bi zbrisala. 

Navadno paginiramo liste vedno na istem 
delu (ali desno spodaj ali desno zgoraj), tu pa 
nismo imeli sistema. Izbrali smo mesta, ki so se 
nam zdela najmanj preperela, ker na preperela 
mesta ni mogoče pisati, ali pa ostane svinčnik na 

površini in se potem pri suhem čiščenju hitro 
zbriše. 

Čiščenje 

Zaradi preperelosti papirja je bilo suho 
čiščenje izjemno zahtevno. S knjižnega bloka 
smo prah previdno odstranili z vato, pri tem pa 
pazili, da nismo poškodovali površine papirja, 
ker bi s tem lahko izgubili del zapisa. Pri pre- 
perelih delih smo morali paziti, da poškodovani 
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delci niso odpadli. Problematično je bilo tudi 
mokro čiščenje, ker se pri pranju papir razteza in 
je velika verjetnost, da se na preperelih delih 
raztrga. Obstajala je tudi nevarnost, da bi 
prepereli delci odplavili oziroma odleteli. 

Po premisleku smo se odločili za nov način 
mokrega čiščenja na posebni tkanini, i/, sin- 
tetičnih vlaken (polipropilenski file). Debela je 
približno centimeter in deluje na osnovi kapi- 
lamcga vleka. Za pranje na tkanini smo se od- 
ločili predvsem zato, ker je pranje v kopeli za 
tako poškodovano gradivo preveč tvegano, saj 
prepereli delčki z lahkoto odplavajo. 

Pri mokrem čiščenju je pomembno, da se 
papir popolnoma omoči, sicer lahko nastanejo 
vodni robovi. Pranje na tkanini omogoča papirju, 
da se enakomerno omoči hkrati pa mu je tkanina 
podlaga, ki preprečuje, da bi list plaval. Tkanino 
smo do polovice debeline položili v vodno kopel. 
Nanjo smo položili tanko sintetično tkanino, t.i. 
holiteks, nanj pa objekt - posamezni list iz knji- 
ge. Iz mokrega objekta so nečistoče migrirale v 
tkanino in naprej v vodno kopel. Nečistoče so se 
spirale z. menjavo vode v kopeli. Zelo pomembno 
je, da se zelo poškodovan objekt že v suhem 
stanju pravilno naravna na tkanino, ker ga potem, 
ko se navlaži, ni mogoče več premikati. 

Postopek pranja smo malo pospešili, in sicer 
nismo menjali samo vode v kopeli, ampak smo 
izpirali oz. menjavali tudi tkanino. Ker je pri 
postopku dolivanja celulozne pulpe izjemno 
pomembno, da so objekti povsem očiščeni, smo 
posamezne liste, vložene med tkanino holiteks in 
položene na poševno ležečo oporo, še tuširali. 

Pri tuširanju je pomembno, da med holi- 
leksom in in objektom ni zraka, ker se drugače 
objekt lahko poškoduje. Če med listom in ho- 
litekstom ni zraka, se mokri list sprime s holi- 
lekslom in ga lahko brez bojazni, da bi se delčki 
objekta premaknili, tuširamo ali prenašamo. 

Dolivanje celuloznih vlaken 

Opranim listom smo na stroju za dolivanje 
pulpe manjkajoče dele dopolnili s celulozno pul- 
po - to je suspenzija celuloznih vlaken, iz katere 
se izdeluje papir. 

Uporabili smo mešanico vlaken iz. evkaliptusa 
in bombaža. Vlakna smo že prej obarvali z alka- 
lijskimi barvami. 

Stroj za dolivanje s pulpo je sestavljen iz treh 
posod. V prvo posodo damo suspenzijo vlaken» 
ki jih nato prečrpamo v drugo posodo, v kateri 
imamo na mrežici pripravljen list, ki ga želimo 
dopolniti. V tretji posodi, povezani s kom- 
presorjem, pa ustvarimo vakum, ki povzroči pre- 
hajanje vlaken na manjkajoča mesta na objektu, 
ki ga obdelujemo. 

Po končanem ulitju objekt skupaj z podlago 
prenesemo na vakuumsko mizo na njej odsesamo 
odvečno vodo. Sočasno pa objekt s čopičem pre- 
mažemo z mešanico lepila in kalcijevega hidro- 

ksida. S tem ga utrdimo in mu povrnemo alkalno 
zalogo. Kot lepilo najpogosteje uporabljamo 
zmes škroba in mclilcclulozc. 

Ker stiki med starim in na novo ustvarjenim 
papirjem med sušenjem radi odstopijo, take pre- 
dele dodatno utrdimo s tankim japonskim pa- 
pirjem (npr. JAPICO 611-140). 

Dolivanje na pulpi 

Sušenje, ravnanje 

Tudi sušenje je zelo pomembena stopnja pri 
konserviranju preperelih listov. Dobro je, da se 
objekt čim počasneje suši. 

Objekte sušimo in ravnamo med bombažnimi 
tkaninami, obteženimi z deskami, tako da na- 
vlažene bombažne tkanine menjujemo s suhimi. 
Ker so imeli listi zaradi tkanin, ki jih upo- 
rabljamo kot podlago med postopkom dolivanja 
pulpe, grobo strukturo, smo suhe objekte znova 
gladili med silikonskimi papirji in jih za krajši 
čas obležili v preši. 

Pregled in ocena rezultatov 

Postopek restavriranja na pulpi je hitrejši v 
primerjavi s starejšo metodo ročnega restavri- 
ranja - za delo porabimo približno tretjino manj 
časa. Knjige pred restavriranjem ni bilo mogoče 
uporabljali. S postopkom restavriranja smo knji- 
gi delno vrnili nekdanji videz, pri čemer nismo 
prikrili meje med izvirnikom in dopolnjenim 
delom. Najpomembneje je, da je knjiga spet 
primerna za rokovanje z uporabnikom. 
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Pranje na tkanini 

Sklep 

Za delo na pulpi tako zahtevnega objekta je 
treba imeti veliko potrpljenja, nekaj znanja in 
delovne izkušnje. Delo je bilo timsko.Opravili 
svia ga Stanka Grkman in Mateja Kotar in zanj 
porabili 150 ur. 

ZUSAMMENFASSUNO 

KONSERVIERUNO  UND  RESTAURIERUNG 
MATRIKEN DER PFARRE KÖRTE 

VON 

Im Jahre 1998 begann man mit Konservierungs- 
arbeiten an den stark beschädigten Matriken. die sich im 
Besitz der Pfarre Körte bei Izola befinden. Die Bücher 
waren in einem Maße beschädigt, daß ihre Verwendung 
nicht mehr möglich war. Konservierungs- und Re- 
staurierungsverfahren waren infolge der stark ver- 
witterten Blätter außerordentlich anspruchsvoll oder zeit- 
raubend. Zur Restaurierung des erwähnten Archiv- 
materials wurde das Restaurierungsverfahren mit der 
Maschine zur Zuführung von Zellstoffmark vervoll- 
ständig!. Im vorliegenden Artikel wird das Kon- 
servierungs- und Restaurierungsverfahren bei den 
Büchern Status Animarlum aus dem 19. Jahrhundert und 
das Taufbuch 1816-1855 eingehend vorgestellt. 

SUMMARY 

CONSERVATION  AND  RESTORATION  OF THE 
REGISTER OF THE PARISH OF KORTE 

In 1988. restoration work was begun on a badly dam- 
aged register owned by the parish of Korte. situated just 
outside of Izola. The damage suffered by the books was 
so severe that they could not be used. The process of 
restoration was extremely lengthy and demanding, as the 
pages of the register had already deteriorated to a great 
extent. 

The restoration work was enhanced by the use of a 
machine for adding cellulose pulp. The article gives a 
detailed description of the restoration work done on the 
books Status Animariuni from the 19lh century and on 
the parish register for the years 1816-1855 

Pranje na tkanini 
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Dolilo na pulpi 

Končni izdelek 
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Iz arhivskih fondov in zbirk 

UDK 930.253.4:94(453.1) 

Poročilo maršala Schullenburga dožu beneške republike o 
turški nevarnosti 
IGNACIJ VOJE 

Slavljenka dr. Erna Umek sc je kot arhivska 
svetnica uspešno vključila v pedagoški proces na 
oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Uni- 
verze v Ljubljani. Od leta 1979 je kot zunanja so- 
delavka predavala v okviru predmeta Arhivistika 
1 v drugem letniku kot pomočnica nosilcu ka- 
tedre za arhivistiko prof. dr. Jožetu Žontarju. V 
šolskem letu 1985/86 je bil v zvezi z novo uni- 
verzitetno šolsko reformo odpravljen predmet 
Arhivistika I. Ema Umek je nato za dve leti 
prevzela proseminar v II. letniku za študente sa- 
mostojne smeri. Zaradi privlačnega programa so 
proseminar obiskovali tudi študentje dvopred- 
metne smeri. Uspešen poskus na pedagoškem 
področju je bil na njeno pobudo izveden v šol- 
skem letu 1987/88. Takrat je kot direktorica 
Arhiva republike Slovenije v arhivu organizirala 
dopolnilni seminar, namenjen manjšemu številu 
študentov. Seminarja, ki je trajal dve šolski uri, 
se je redno, vsakih 14 dni, udeleževala skupina 
približno 15 študentov. Na seminarju, na kate- 
rega je mentorica vključila tudi nekatere goste 
(prof." dr. Ferdo Gestrin, prof. dr. Ignacij Voje, 
prof. dr. France M. Dolinar) je obravnavala testa- 
mente, zapuščinske spise, s študenti je brala in 
interpretirala dokumente ter razpravljala o širših 
zgodovinskih problemih. Na njeno pobudo so se 
številni študentje navdušili za arhivsko delo, za 
raziskovanje starejših obdobij slovenske zgodo- 
vine. Ob njeni pomoči so izdelali odlične di- 
plomske naloge, ki so bile nagrajene s Pre- 
šernovo nagrado za študente, deli nalog pa so bili 
natisnjeni v Zgodovinskem časopisu ali Kroniki. 
Naj navedem še mnenje študentov, članov t.i. 
sekcije "mladih zgodovinarjev" o takšnem nači- 
nu arhivskega in zgodovinskega izobraževanja: 
"Zaključimo lahko, da je tovrstna oblika se- 
stajanja in hkrati izobraževanja izredno ploden 
oačin dodatnega udejstvovanja zgodovinarja, saj 
nenazadnje opozarja na dejstvo, ki je bilo do- 
sedaj žal puščeno preveč ob strani, na lesno po- 
vezanost zgodovinarja z viri, ki je sam študij 
zgodovine v zadostni meri ne omogoča".1 Zal se 

ta oblika študija v lesni povezavi z arhivom ni 
več ponovila. 

Emo Umek imamo lahko tudi za eno naj- 
boljših poznavalk dunajskih arhivov. Zato smo 
se mnogi zgodovinarji obračali nanjo za nasvete, 
ko smo odhajali na Dunaj brskat po dunajskih 
arhivih in iskat podatke o naši zgodovini. Ko 
sem leta 1982 prvič dobil Knafljcvo štipendijo, 
sem se obrnil nanjo, da bi dobil napotke, v ka- 
terih arhivih in fondih naj začnem iskali podatke 
za zgodovinske teme, ki so bile v mojem raz- 
iskovalnem programu. Ker sem se ukvarjal s t.i. 
turškim obdobjem v zgodovini, mi je svetovala, 
naj pogledam predvsem v fonde v Vojnem ar- 
hivu (Kriegsarchiv). Takrat me je opozorila tudi 
na izjemno gradivo jožefinskih deželnih merjenj 
(Joscphinische Landesaufnahme). To gradivo je 
spoznala, ko je sodelovala v komisiji za resti- 
tucijo avslrijskih arhivalij. Z dvema prispevkoma 
je opozorila na njegovo vrednost.2 Takrat je dala 
tudi pobudo za celotno izdajo tega gradiva, ven- 
dar ni naletela na razumevanje in podporo. Ko 
sem se v Vojnem arhivu seznanjal z kartami in 
opisi jožefinskih deželnih merjenj, sem postal 
pozoren na liste, ki so se nanašale na domžalsko 
območje. Gradivo sem dal mikrofilmati in rezul- 
tate predstavil na posvetu o zgodovini domžalske 
občine 10. junija 1987.3 Projekt o celotni izdaji 
tega gradiva zdaj uresničuje dr. Vincenc Rajšp, 
znanstveni svetnik Zgodovinskega inštituta Mil- 
ka Kosa na ZRC SAZU. Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU in Arhiv Republike Slovenije sta 
leta 1995 začela izdajati dragoceno publikacijo o 
prostorski predstavitvi Slovenije izpred 2(X) let in 
s tem uresničujeta zamisel Eme Umek. Doslej je 
izšlo pet zvezkov opisov in posnetkov kart. V 
uresničitev projekta je dr. Rajšp vključil večje 
število arhivarjev. 

1     Andrej Siuden, Bojan Balkovec, Poročilo o delu "Sekcije mla- 
dih  zgodovinarjev", Zgodovinski časopis, 42/2. Ljubljana 

l9XX,str. 2•7-2••. 
E. Umek. Ljubljana / okolicu v luči jožefinskih deželnih mer- 
jenj, Arhivi X, Ljubljana 1985, sir. 91-94; isla. Lokev v opisu 
in kani i/ druge polovice IX. stoletja. Lokev skozi čas, Lju- 
bljana 1987, str. 67-68. 
I. Voje. Domžalsko območje v gradivu o prostorskih pred- 
stavah IX. stoletja. Kronika Î9/3, Ljubljana 1994, str. .17-45. 
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Tudi v naslednjih letih sem pregledoval gra- 
divo v Vojnem arhivu na Dunaju in med drugim 
naletel na zelo zanimiv dokument, ki prikazuje, 
kako so na turško nevarnost gledali nekateri vo- 
jaški strokovnjaki šc v 18. stoletju. Ker gre za 
zanimiv in doslej neznan dokument v zvezi z 
obrambo Istre in samih Benetk pred turškim na- 
padom, ga nameravam predstaviti in s tem po- 
častili življenjski jubilej Eme Umck. 

Zgodovinski okvir, v katerem jc dokument 
nastal, jc povezan s položajem Beneške repub- 
like. Velik neuspeh in hude izgube jc doživela 
Beneška republika v dolgi vojni, ki jo jc imela z 
osmansko državo za svoje preostale posesti v 
Lcvanlu in za ohranitev vpliva v tem delu Sre- 
dozemlja. V kretski/kandijski vojni (1645-1669) 
jc hudo izčrpala svoje materialne sile, odkrila 
svojo vojaško slabost in na koncu izgubila velik 
otok Kreto. To izgubo jc Republika skušala na- 
domestiti z osvajanjem turških ozemelj v morej- 
ski vojni (1684-1699). Na koncu jc na podlagi 
sklepov karlovškcga miru (1699) dobila Pelopo- 
nez (Morejo) in zaledne predele Dalmacije. Toda 
Turki so Beneško republiko vnovič napadli leta 
1715 in v kratkem obdobju zavzeli Pcloponcz. 
To je bila zadnja vojna med Beneško republiko 
in osmansko državo. V 18. stoletju jc ostajala 
Beneška rcpuhlika nevtralna, daleč od velikih 
spopadov, brez moči, da bi vodila samostojno 
zunanjo politiko. 

Dokument, ki ga bom predstavil, ima naslov 
"Estratto da un rapporto diretto dal Marcscialo 
Schullenburg al Doge della Repubblica Veneta".4 

Gre za izvleček poročila maršala Schullcnburga, 
ki jc naslovljen na doza Beneške republike. Živ- 
ljenjska pot avtorja jc bila zelo razgibana in na 
vojaškem področju uspešna. Johann Mathias 
Schullenburg se jc rodil 8. julija 1661 v Emdnu 
na Saškem.5 Njegov oče Matija jc želel, da bi sin 
napravil kariero v civilni ali dvorni službi, ven- 
dar jc nagnjenje za vojaške zadeve pokazal, ko jc 
leta 1683-1684 živel v Parizu in bil soočen z 
vojaškimi operacijami Francozov proti Luksem- 
burgu. V letih 1687 in 1688, v letih dunajske 
vojne, seje udeležil vojnega pohoda na Ogrskem 
proti Turkom, sodeloval je tudi pri obleganju 
Beograda, verjetno kot prostovoljec. Takrat sc jc 
zapisal vojaški službi in njegova vojaška kariera 
se jc dvigala strmo navzgor. Že leta 1689 se jc 
udeležil vojne proti Francozom in bil udeležen 
pri dveh pomembnih dogodkih: pri zavzetju 
Mainza (11. septembra) in Bonna (12. oktobra). 
Leta 1690 je bil povišan v majorja, leta 1693 pa 
jc bil imenovan za polkovnika. V naslednjih letih 
sc jc bojeval na različnih bojiščih v Evropi. 
Posebno dejaven je bil na Poljskem v spopadih s 
švedskim kraljem Karlom XII. V teh bojih jc bil 
tudi ranjen. Po miru, sklenjenem med Svcdi in 

Saško 24. septembra 1706, jc več kot štiri leta 
preživel brez delovnega mesta, toda tudi v tem 
času ni miroval, ampak je živahno spremljal po- 
litične in vojaške dogodke. Obnovil jc številna 
znanstva z uglednimi in vplivnimi ljudmi tiste 
dobe, predvsem jc navezal stike na potovanjih po 
Nemčiji, Angliji in Franciji. Njegovi prijatelji so 
si prizadevali, da bi mu preskrbeli primeren 
položaj v vojaški službi. Priporočilo za prido- 
bitev mesta v cesarski vojski je napisal njegov 
rojak knez Anton Ulrich Brandcnburški. Vendar 
princ Evgcn Savojski temu priporočilu ni bil 
naklonjen, jc pa podprl vstop Schullcnburga v 
vojaško službo Beneške republike. Oktobra 1715 
jc bila sklenjena pogodba, v kateri se jc Schul- 
lenburg zavezal, da bo kol feldmaršal za tri lela 
prevzel poveljstvo nad beneško vojsko. V tem 
času jc bil Schullenburg s preostalimi člani svoje 
rodbine povišan v grofovski slan. 

Koje Schullenburg v decembru 1715 nastopil 
službo v Benetkah, je Republika v vojni z os- 
mansko državo pretrpela velike izgube. Padle so 
Morcja in zadnje beneške postojanke na Krcli. 
Otok Krf v Egejskcm morju jc takrat veljal za 
zadnjo obrambno postojanko krščanstva proti 
Osmanom. Zato jc Schullenburg imel za svojo 
prvo nalogo okrepiti zanemarjene utrdbe na 
otoku Krfu in jih napraviti primerne za obrambo. 
S preudarnostjo in zagnanostjo jc Schullenburg 
osebno vodil obrambne akcije. Ko so se Turki 
pod Kapudan pašo 8. julija izkrcali na otoku, so 
se v premoči pripravljali na napad. Kljub po- 
manjkljivostim pri obrambnih pripravah ter v 
veliki naglici opravljenim gradbenim delom na 
trdnjavah jc dobro premišljen Schullcnburgov 
obrambni načrt omogočil nepričakovano uspešen 
odpor napadalcem. Turški napad jc 19. avgusta 
zmagovito odbil v sedemurni bitki, s tem da seje 
postavil na čelo branilcev. Morda jc k uspeš- 
nemu odporu prispevala vest o zmagi princa 
Evgcna Savojskcga nad turško vojsko pri Petro- 
varadinu 5. avgusta, morda jc turško vojsko 
navdal strah pred napadom beneške mornarice, 
ki bi lahko onemogočila umik z otoka, ali pa 
strah pred bližnjim neugodnim letnim časom. 
Prav neaktivnost beneške mornarice jc Schul- 
lcnburga močno prizadela, saj jc njeno pomoč 
boleče pogrešal. Turki so se z otoka hitro umak- 
nili ter pustili za seboj vojaške naprave in velike 
zaloge streliva. Na Krfu jc bilo dokončno za- 
ustavljeno turško napredovanje v jadranski pro- 
stor, Dalmacija jc bila obvarovana turških na- 
padov.6 Ta vojaški uspeh jc v krščanski Evropi 
zapustil mogočen vtis, maršala Schullcnburga pa 
so slavili kot junaka. Beneška republika mu jc v 
zahvalo za njegovo junaštvo podelila dosmrtno 
plačo v višini pel tisoč beneških dukatov in dra- 
gocen častni meč. Vlada jc še sklenila, da na 
mestu njegovega uspeha na otoku Krfu njemu v 

Kriegsarchiv, Kartensammlung Sig. K Vll/b 31. 
1'. Zimmermann, Matthias Johann (Gral) v.d.S., Allgemeine 
deutsche Biographie, Bd. 32, 1891. 

Roberto Cessi. Storia della republika di Venezia, Firenze 1981, 
str. 656-657. 
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čast postavi marmorni spomenik. 
Maršal Schullcnburg je pridobljeno naklonje- 

nost takoj i/.rabil. Trdnjavo Butrinlo, ki je ležala 
na kopnem nasproti otoka Krla, je brc/, težav 
zasedel. Turkom je želel iztrgali vso Albanijo, 
vendar njegov predlog ni bil sprejet. Zaradi dru- 
gačnega stališča vojaških komandantov je moral 
popustili in napad na Prcvcso in Vonnizo je 
spodletel. Šele po temeljitcjših pripravah ju je 
naslednje leto zasedel. Ključ za zaliv pred Arto 
je bil v beneških rokah. Kljub pomembnosti tega 
prostora, potem ko je beneška mornarica neus- 
pešno operirala, se je Schullcnburgov trud iz- 
jalovil. Leta 1718 so Benečani znova začeli na- 
pad na Albanijo, toda tudi tedaj Schullcnburgov 
načrt ni bil izpeljan in napad ni bil uspešen. 

Preostanek svojega življenja je maršal Schul- 
lcnburg preživel v Benetkah. Njegov poglavitni 
cilj je bil zagotoviti Beneški republiki trdnejši 
položaj v odnosu do osmanske države. Z vsemi 
močmi se je trudil, da bi tako, kot je utrdil otok 
Krf, tudi utrjena mesta v Dalmaciji, Albaniji in 
na zahodni obali Epira napravil obrambno spo- 
sobna. V obsežni spomenici, ki jo je predložil 
beneški vladi, je opisal, kako bi to izvedli. Re- 
zultat trinajstletnega dela je bil, da je otok Krf 
postal ena najbolj utrjenih in najmočnejših ob- 
rambnih postojank v Evropi. Prav tako je 
Schullcnburg predlagal tudi reorganizacijo be- 
neške vojske, na podlagi katere bi postala bolj 
učinkovita. Ker njegovi predlogi niso bili spre- 
jeti, je septembra 1733 zahteval svojo razrešitev. 
Toda prav tedaj je izbruhnila vojna med Sar- 
dinijo in Francijo na eni strani ter Avstrijo na 
drugi strani, zato je ostal vnovič za tri leta za- 
vezan republiki. V tem spopadu je Benetkam 
zagotovil nevtralnost. Večer svojega življenja je 
preživel v Veroni, kamor seje umaknil po koncu 
vojaške kariere. Palačo je okrasil s 43 oljnimi 
turškimi slikami ("quadri turci"). Ohranjeni raču- 
ni dokazujejo, da jih je kupil v letih 1742 in 
1743. Od zbirke Schullcnburgovih turquerij je 
danes ohranjenih le še 20 slik. Slike sta ustvarila 
slikarja Francesco in Antonio Guardi, na podlagi 
predlog listov iz Fcrriolove edicije.7 

Leta 1734 je prišel poziv iz. Prusijc. Kralj Vi- 
ljem I. mu je namreč ponudil, naj kot feldmaršal 
prevzame poveljstvo nad cesarsko vojsko. Schul- 
lcnburg je ponudbo zavrnil in ostal v službi Be- 
neške republike. V zahvalo za zvestobo in šte- 
vilne zasluge, pridobljene za Republiko, se je 
beneška vlada oddolžila tako, da mu je 23. dc- 
cemba 1734 podelila doživljenjski naziv feld- 
maršal. To se dotlej še nikoli ni zgodilo. Zadnja 
leta življenja je bil hudo bolan, kljub temu pa je 
po izbruhu avstrijske nasledstvene vojne leta 
1742 zagotovil Benetkam nevtralnost. 14. maja 

1747 je umrl v Veroni. Pokopan je v Arsenalu, s 
čimer mu je vlada izkazala posebno čast. 

Zapuščina Johanncsa Schullenburga se danes 
hrani v beneškem državnem arhivu." Možno je, 
da je med gradivom v državnem arhivu v Be- 
netkah original Schullcnburgovc spomenice be- 
neškemu dožu, vendar je tudi izvleček poročila, 
ki ga hranijo v dunajskem Vojnem arhivu vre- 
den, da ga predstavim in komentiram. Iz njega je 
razvidno, da je maršal Schullcnburg dobro po- 
znal in analiziral vojaški in politici položaj ob 
Jadranskem morju. Lahko rečem, da je besedilo 
zanimivo razmišljanje vojaškega strokovnjaka. 
Tekst, pisan v italijanskem jeziku, bom skušal 
predstaviti v strnjeni in razumljivi obliki v slo- 
venskem prevodu, brez besednega balasta, s ka- 
terim je sicer prepleten: 

"Zaradi nevarnosti, navedenih za Hrvaško, 
nevarnost preti tudi istrski provinci. To območje 
je tako blizu Benetk, da si zasluži večjo pozor- 
nost. Osmani so v preteklosti imeli izdelane na- 
črte v zvezi s to provinco. Te načrte je odkril v 
delu Lazarra Soranza "Ottomanno",9 ki ga je na- 
pisal v obdobju vladavine sultana Mchmcda III. 
(1566-1603) "'   in   posvetil   papežu    Klemenu 

7 Maximilian Grotthaus. Zbirke ttmiucrij v ptujskem muzeju, 
njene grafiine predloge in kulturnozgodovinski pomen, 
Srečanje / Julrovim na ptujskem gradu (katalog), Pluj 1992, 

sir. 7(i. 

L' Archivio di Stato di Venezia, popis v katalogu 311  bis 
Secreta archivi, Propri diversi, str. 29-31. 
Delo Lazara Soranza L'Ottomanno je ¡zèlo v Firencah leta 
1598. S knjigo je avtor skušal .siriti protilurško propagando, 
/aradi Cesarje doživel odklonilen odnos beneške vlade. Delo 
temelji na poročilih beneških bailov. Ta se omejujejo na pre- 
ci/ne in podrobne notice, zalo ima knjiga podobno strukturo 
kot poročila teh poslancev. Precej prostora v knjigi namenja 
SonnZO načrtu, kako organi/irati splošno vojno krščanske 
Evrope proli Turkom. Seveda je pri tem navedena cela vrsta 
vizionarskih in ulopičnih projektov odprav na Orient. Vseeno 
pa njegova omejena izvirnost nudi dobre informacije o notranji 
Strukturi osmanske države, ki so jo kot vir uporabili mnogi 
poznejši pisci. Ker ima delo Soranza mešan karakter, repertory 
notic in inštrument protiturške propagande, je doživelo uspeh, 
0 čemer pričajo štiri italijanske i/daje in en latinski prevod. 
Toda kljub temu je svet deseterice (Consiglio dei Dieci) pre- 
povedal širjenje knjige v Benetkah. Nejevoljo beneške vlade 
naj bi po Foscariniju izzvale notice, ki bi v obdobju delikal- 
nega političnega trenutka morale Ostati v tajnosti kancelarije. 
Takšno strogost Sveta deseterice /a knjigo, ki je bila tradicio- 
nalna in neškodljiva glede vsebine, lahko razložimo na več 
načinov: ali /aradi objave domnevne skrivnosli drŽave, ali za- 
radi osebnosti avtorja, ali /uradi politično diplomatskega polo- 
žaja zadnjega desetletja 17. stoletja. Soranzoje bil sin Bene- 
detta, ki je padel v bilki pri LepantU in bil pred lem slrežaj 
Papeža Klemena Vili. Papež je namreč podvomil v beneške 
voditelje, da bi se bili voljni priključili splošni prolilurški ligi. 
Zalo je logično, daje vlada s slrahom in posmehom gledala na 
knjigo, ki je vnelo spinlbujala prolilurško vojaško akcijo. 
Paolo Prelo. Venezia • i Turci, Firenze 1975. sir. 298-301. 
Z Mehmedoin 111. se končuje skrivanje smrti sullana. dokler ni 
prišel v Carigrad prestolonaslednik iz svojega bivališča, ki je 
bilo oddaljeno iz. Carigrada v katerem je bil postavljen za 
namestnika. Za Mehmeda III. se je ludi uveljavil običaj, da je 
dal Miliari usmrtili svoje brale Meliiued III. je ob prevzemu 
oblasti izdal ukaz, da se izvrši smrtna kazen nad 19 njegovimi 
brali. Odslej je sultan omejil  prestolonasledniku gibanje  v 

Id 
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VIII." V lem traktatu Schullenburg odkriva, kaj 
so /c tedaj, lo je v 16. stoletju, nameravali 
Osmani ukepati proti krščanstvu. Morda so 
Benetke prav /aradi teh razlogov, po predaji 
Krete Turkom ob koncu kandijske vojne, in 
/aradi informacij generala de Vilic začele 
graditev trdnjave na otočku, ki jc zapiral puljsko 
luko. Prav ta trdnjava bi bila za obrambo zelo 
koristna, če bi bila dograjena. 

Nadalje ugotavlja Schullenburg, da so svo- 
bodne luke v Trstu, Bakru, Kraljevici in Senju 
sumljivi pojavi, ki kažejo na velik pohlep v zvezi 
s trgovino. Nobenega dvoma ni, da s provinco 
Istro Benečani niso mogli zadostiti svojemu 
trgovskemu projektu, na drugi strani pa misli, da 
je najlaže uničiti to, kar imajo danes v Trstu, ob 
pomoči Istre, v kateri bi bilo smiselno ustanovili 
svobodno luko v korist beneške trgovine. Schul- 
lenburg se opravičuje, da nima namena vpletati 
se v zadeve, ki imajo drugačen značaj in se od- 
mikajo od njegovih nalog. 

Iz navedenih razlogov, torej tudi ekonomskih, 
Schullenburg zagovarja potrebo, da se zgradi 
trdnjava v Istri; čeprav je pregledal vso obalo, ni 
našel ustreznejšega mesta kot Pulj, kar bo skušal 
utemeljiti. Če bi luka sv. Križa (S. Croce),12 ki je 
v dubrovniški državi, pripadala Benetkam, bi 
bila ta luka najprimernejša; ni samo primerna za 
eskadro, temveč daje zaščito vsaki vojski. To 
pristanišče ima dva vhoda in je plovno v vsakem 

posebej določenih prostorih v haremu, ki so hili /nani pod 
imenom "kave/'' (kafez). Po ustanovitvi sistema "kafe/" je bila 
duša oblasti llcnečanka Baffa kot sullanija valida, loje mati in 
jc postala poglavitni dejavnik pri imenovanju vezirjev. Vla- 
davino Mchmeda III. so priliznjene! in ljubitelji lepih umet- 
nosti njegovega Casa /aradi zasedbe Bgra (1596) in Kaniže 
(1600) postavljali ob bok velikim osvajanjem njegovega 
predhodnika Mchmeda II. usvojitelja, saj je bilo prostranstvo 
države takrat največje. Nepristranski raziskovalci tega obdobja 
pa v/roke /a propad osmanskega cesarstva iščejo prav v tem 
času. To jc obdobje, v katerem je bilo neupoštevanje zakonov 
(kanonov) največje. To jc tudi obdobje razplamtclih vojaških 
uporov in uporov dežel. Joseph Hammer. Historija turskog 
osmanskog cursiva. 2 del. Zagreb 1979, str. 128-160; Haul 
Inaldžik, Osmansko carstvo. Klasično doba 1300-1600, Beo- 
grad 1974, str. 85,86. 

' ' Ippolito Aldobrandini sc je rodil v Fanti 1536, HM je odličen 
pravnik, leta 1585 je postal kardinal. I5XX pa je deloval kot 
papežev legal na Poljskem. Za papeža so ga izvolili V), janu- 
arja 1592 kol Klemena VIII. Bil je iskreno pobožen mož. 
Obenem pa ljubil zunanji blišč. V politiki jc dosegel več 
uspehov. S F:rancijo jc spet navezal dobre odnose, lo pa ni lo 
uspelo z. Anglijo Femro jc znova priključil cerkveni državi. 
Nekaj uspehov je požel pri delu za edinost cerkve; leta 1596 je 
nastala unija v Bresl-UtOVSkU, iz katere je izšla dokaj močna 
ukrajinska katoliška cerkev. Leta 1592 jc dal natisniti pre- 
čiščeno izdajo Svetega pisma (sikslinska vulgata). Pod Kle- 
menovim pontifikatom je protireformacija na Slovenskem do- 
segla vrh. vse bolj se je uveljavila tudi katoliška prenova. Me- 
tod Benedik, Papeži od Petra do Janeza Pavla II., Celje 19••, 
sir. 221-222. 

12 Misli luko v Gružu. ki se imenuje po tamkajšnjem samostanu 
sv. Križa. 

vetru. Turki ga imajo ves čas pod nadzorstvom in 
ne brez razloga. Tudi v zadarskem kanalu, a po- 
sebej na Pašmanu bi lahko zgradili takšno luko, 
loda omenjena mesta spremljajo take neugod- 
nosti, da o tem ni vredno razpravljati. Najustrez- 
nejše in najvarnejše mesto, na katerega je naletel, 
je Pulj, pa tudi vizija, ki si jo jc o Icj luki ustvaril 
od prvega trenutka, ko jo je videl, ni nova. Kolje 
že omenil, po predaji Krete, po sugestiji generala 
markiza de Ville so začeli utrjevali otoček, ki 
zapira vhod v luko. Dela so bila ustavljena, kot 
se je v različnih obdobjih dogajalo s številnimi 
deli, ki so bila odlično zastavljena, a sčasoma 
opuščena zaradi različnih vzrokov in okoliščin. 
Po Schullenburgovem mnenju je puljska luka 
najlepša v Italiji - bolje rečeno - jc varna in 
sposobna sprejeli pomorsko armado, začenši od 
rta Santa Maric pa do zadnjega količka jad- 
ranskega zaliva. Vsa preostala obala je nevarna. 
Izjemi sta majhni in ne preveč varni luki v 
Anconi in Brindisiju; tudi v Sredozemlju ni luke, 
ki bi se lahko primerjala s Puljem, razen La 
Spezie. 

Stroški za njeno utrditev bi bili malenkostni, 
ker je na samem mestu dovolj materiala potreb- 
nega za gradnjo. Utrdbe, ki bi jih gradili, bi bile 
glede na lokacijo neosvojljive. Težko bi jih bilo 
napasti oz. obvladati, ker bi bile grajene na 
otočkih, ki zapirajo luko. To bi lahko dokazal z 
načrtom. Res je, da ima luka samo en vhod in da 
ni mogoče izpiliti ob vsakem vetru; toda le redko 
lahko dosežemo uspešen potek akcije brez vsa- 
kršnih nevšečnosti. Vse to jc mogoče spregledali, 
če je korist večja od ovir. 

Varnost nima cene in je ne moremo doseči 
brez truda. Schullenburg opozarja še na dejstvo, 
da je na zadevo treba gledati še z drugega zor- 
nega kota. Če se zavaruje luka z morske strani, bi 
jo enako morali zavarovali tudi s kopenske stra- 
ni. Na ta način bi preprečili, da ne bi mogli dra- 
gocenega kapitala, ki ga predstavljajo zasidrane 
eskadre in flote, napasti s kopenskimi baterijami, 
izkrcanjem vojaštva ali podobnimi napadi. Zara- 
di velikega obsega same luke pa se ni treba bati 
takšnega presenečenja. V vsakem primeru je pri 
Ich projektih bolje razsipali kot varčevati, kajti 
takšno zatočišče je treba zgraditi zaradi zaščite 
istrske province, ki nima niti ene utrdbe. Če bi 
ostala neoborožena, ne bi mogla kljubovati ne- 
varnostim, ki bi ji pretile s strani Turkov, pa tudi 
Avstrijcev. Premočna orožja nimajo meja in ne 
spoštujejo prava. Majhne in dobro opremljene 
trdnjave na obalah tega mesta, v preteklosti slav- 
nega in cvetočega, ki so ga nekdaj napadali in 
pustošili barbari in Genovežani, sovražniki Re- 
publike, bi bile zadostne za zgoraj omenjene 
potrebe. S to trdnjavo bi imela Republika trdno 
oblast nad istrsko provinco, ki bi lahko uspešno 
pomagala Benetkam. Schullenburg dodaja še 
tehtno pipombo; Gospod Bog naj čuva in brani 
beneško oblast nad pomorskimi deželami, naj- 
močnejšim in najbogatejšim delom kneževine. 
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Na žalost so pred več kol tremi stoletji neugodne Krf in Dalmacijo namesto kraljevine) te dežele, 
razmere in stiske to posest skrčile. In če hi se v koliko časa bi ostalo za graditev pistanišč za 
prihodnje po nesrečnem naključju izgubile (kar vojsko in za obrambo samih obal. Vse države, ki 
bi se gotovo zgodilo v prvi morejski vojni, če ne imajo mornarico, imajo tudi takšne luke, celo 
bi poslušali nasveta Zanum Coza, da se napade Anglija, kije tako močna glede vojnih ladij." 
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Kdaj je maršal Schuilcnburg poslal dožu lo 
poročilo, je težko ugotovili, ker na dokumentu ni 
datuma, niti neke oporne točke, ki bi lahko po- 
slanico bolj natančno datirala. Vsekakor je mar- 
šal Schuilcnburg kot dober vojaški strateg, opazil 
šibko točko v obrambni liniji neposredno pred 
vrati samih Benetk, in to na območju Istre. 
Schullenburgov načrt je skušal i/, puljske luke 
naredili vojaško učinkovito oporišče za vojne 
ladje 1er ustvariti obrambno linijo proti morebit- 
nim napadom Avstrijcev. Poudariti je treba tudi 
Schullcnburgovo razmišljanje, da je turška 
nevarnost tudi v prvi polovici 18. stoletja pretila 
samim Benetkam in s tem srednji Evropi z mor- 
ske strani. Upoštevati moramo, daje turška mor- 
narica v njegovem času še vedno pomenila po- 
tencialno nevarnost na Jadranu. Možno je, da je 
izvleček Schullenburgovega poročila beneškemu 
dožu del spomenice, ki jo je maršal predložil 
beneški vladi okrog leta 1733. 

Z objavo tega dokumenta sem nameraval opo- 
zoriti na bogato Schullcnburgovo zapuščino v 
državnem arhivu v Benetkah, ki bi jo bilo vredno 
pregledati. Ugotoviti bi bilo treba, kakšni so bili 
Schullenburgovi pogledi na obrambni in vojaški 
položaj v Notranji Avstriji in še posebej v slo- 
venskih deželah, ki so takrat mejile na omenjeno 
provinco Istro. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER BERICHT MARSCHALL SCHULLENBURGS 
AN DEN DOGHN DLR REPUBLIK VENEDIG ÜBER 
DIE TÜRKENGEFAHR 

In seinem Beitrag würdigt der Autor die päda- 
gogische Arbeit liva U nicks an der Abteilung für 
Geschichte der Philosophischen Fakultät Ljubljana, und 
zwar im Rahmen der Lehrveranstaltung Archivistik und 
im Proseminar. Als ausgezeichnete Kennerin der Wiener 
Archive und ihrer Bestände erteilte sie zahlreichen 
Geschichtsforschern kostbare Ratschläge für ihre Arbeit 
in diesen Archiven. Auch der Autor dieses Beitrags 
selbst erhielt von ihr mehrere nützliche Signaturen für 
die Arbeit im Wiener Kriegsarchiv. Dort entdeckte er 
unter anderem auch ein interessantes und bisher un- 
bekanntes Dokument, das davon Zeugnis ablegt, was 
einige Militärstrategen des 18. Jahrhunderts von der 
Türkengefahr hielten. Das Dokument stellt einen Auszug 
aus dem Bericht Marschall Schullcnburgs an den Dogen 
von Venedig dar. Der in italienischer Sprache verfaßte 
Bericht handelt von der Verteidigung Istriehs und 
Venedigs selbst vor dem türkischen Angriff. Geschildert 
ist der Lebensweg Johann Mathias Schullcnburgs, der 
1661 in Emden in Sachsen geboren wurde. Nachdem er 
sich für die militärische Karriere entschieden hatte, 
kämpfte er auf verschiedenen Schlachtfeldern in Europa. 
Aufgrund der Empfehlung von Prinz Eugen von Savoyen 
übernahm er 1715 den Befehl über des venezianische 
Heer. Er verteidigte erfolgreich die Insel Korfu gegen die 
Türken und verhinderte somit das weitere Vordringen 
der Türken  in den  adriatischen  Raum.  Der Republik 

Venedig blieb er bis zu seinem Tode treu. Er starb 1747 
in Verona. In seiner Denkschrift an den Dogen von 
Venedig, die der Autor in einer adaptierten Übersetzung 
in slowenischer Sprache vorstellt, rät Schuilcnburg dem 
Dogen, den Hafen von Pola zu befestigen, stellt dieser 
doch einen der besten Verteidigungspunkte in [Strien dar. 
Dadurch könnte man den venezianischen Besitz in Istrien 
vor Angriffen der Türken und Österreicher schützen und 
den türkischen Angriff auf Venedig selbst verhindern. 
Durch die Veröffentlichung des erwähnten Dokuments 
will der Autor auf den umfangreichen Nachlaß Schullcn- 
burgs hinweisen, der im Staatsarchiv in Venedig ver- 
wahrt wird. 

SUMMARY 

THE RETORT ON THE TURKISH THREAT SUB- 
MITTED BY THE MARSHAL SCHULLENBURG TO 
THE DOGE OF THE REPUBLIC OF VENICE 

The author begins his article with an outline of the 
excellent support in the area of Archivistics and Seminar 
work provided to the lecturers by Ema Umek at the His- 
tory Department of the Faculty of Arts in Ljubljana. With 
her expert knowledge of the Vienna Archives and fonds, 
Ema Umek gave useful advice on countless occasions to 
numerous historians-researchers for their work in these 
archives. The author himself had also received a number 
of shell-mark numbers which proved extremely useful to 
him during his work in the Vienna Kriegsarchiv. These 
were in fact instrumental in his finding an interesting and 
until (hen unknown document from the 18lh century 
containing the views of a number of military experts of 
that time on the Turkish threat. The author then goes on 
to describe the document, which is an excerpt from a 
report submitted to the Doge of the Republic of Venice 
by Marshal Schuilcnburg. The report, which is written in 
Italian, discusses the defence of Istria and the Venetian 
Republic itself against the Turks. It depicts the life of 
Johann Mathias Schuilcnburg, who was born in Saxony 
in 1661 in Emden. As a young man, Schuilcnburg 
decided to pursue a career in the military, which led him 
to fight on various European battlefields. Hollowing a 
recommendation by Prince Eugen of Savoy, 
Schuilcnburg was appointed commander-in-chief of the 
Venetian army in 1715. 

He defended the island of Krf against occupation by 
the Turks, thus thwarting their plans to advance further 
north into the Adriatic Sea. Schuilcnburg remained loyal 
to the Venetian Republic until his death in Verona in 1747. 
In a memorandum addressed to the Doge of Venice 
presented by the author in this adaptation/translation, 
Schuilcnburg advises the Doge to fortify the harbour of 
Pula, as, in his opinion, this harbour was one of the best 
strategic points of defence in Istria. Schuilcnburg states 
that the fortified harbour would ensure the defence of 
Venice's estates in Istria against attacks by the Turks and 
the Austrians. and thus fortified, may even serve as a 
bulwark against the Turkish attacks on Venice itself. With 
the publication of this document, the author wishes to 
bring to our attention the rich heritage of Schuilcnburg 
which is preserved in the National Archives of Venice. 
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Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški poročni 
matici in ljubljanski oklicni knjigi 
BORIS GOLEČ 

Župnijski arhivi sodijo med tista hranišča 
arhivskega gradiva, v katerih si je slej ko prej 
mogoče obetali največjo žetev doslej neznanih 
starejših slovenskih besedil in zapisov tako 
upravne kot pasloralno-diihovne in končno tudi 
leposlovne narave. Vse kaže, da prenekaleri pri- 
merek predrazsvetljenske slovenščine še čaka 
opozorila in obravnave, četudi je nanj po na- 
ključju že kdaj naletelo budno oko in "odkritje" 
nato spet prepustilo pozabi. V pričujočem pri- 
spevku želim opozoriti na dva obsežnejša pri- 
mera kontinuiranega zapisovanja v slovenščini, 
ki sta nastala in sta ohranjena v dveh kranjskih 
mestih. Ob sieer različni namembnosti ter še 
posebej kvalitativni vsebinski in jezikovni vred- 
nosti zapisov ju poleg časovne bližine in sorod- 
nega okolja nastanka povezuje predmet bele- 
ženja. V obeh primerih gre namreč za sklepanje 
zakonske zveze - oklie oziroma samo poroko - v 
mestni župniji. 

Kontinuirani slovenski vpisi v- poročni ma- 
tični knjigi župnije Metlika, nastali v letih 1716- 
1719, so vsekakor svojevrsten pojav, saj cer- 
kvene matice niso vir, v katerem bi za čas pred 
drugo polovico 19. stoletja pričakovali prav bo- 
gato bero upravne slovenščine. Do jožclinske 
dobe se namreč matične knjige vztrajno oklepajo 
latinščine, ki se leta 1784 s spremembo funkcije 
cerkvenih matic umakne nemščini.1 Kolikor sem 
imel opraviti s tovrstnim gradivom in mi je 
znano iz izkušenj drugih uporabnikov, sloven- 
ščina pred 19. stoletjem nikjer ne nastopa kot 
jezik posameznih in še manj kontinuiranih vpi- 
sov krstov, porok in pogrebov, kakor pred 
Jožefom II. tudi ni prostora za nemščino, sicer 
jezik svetne uprave. Izjema, ki potrjuje pravilo, 
so nekateri najzgodnejši slovenski vpisi krstov v 
rimah v mengeški krstni malici na prelomu iz 16. 
v 17. stoletje. Matične knjige so tu in tam upo- 
rabili za zapisovanje krajših slovenskih besedil, 
med katerimi so zopet najbolj znane prigodne 
mengeške verzifikacije, nastale v letih 1594- 
1662.2 Nekoliko drugačne narave je slovenski 
oklic iz leta 1734 na koncu poročne matice žup- 
nije Šmartno v Tuhinju.3 V latinskih malicah 

1 Prini. Vodnik po matičnih knjigah /a območje SR Slovenije, 
Ljubljana 1972, Mr. LXX. 

2 Objava: Anion Zdešar, Nekaj drobcev Mare slovenske besede 
i/, mengeških krsinih knjig: Etnolog X-XI (1939), Mr. 2XX-300. 

3 N.SALJ, ŽA Šmartno v Tuhinju, I' 1705-1759. Objava: Slo- 
venščina v dokumentih sko/i stoletja, Ljubljana 1971, Mr. 32, 

priloga 15. 

predjožefinske dobe je slovenščina sicer zasto- 
pana zgolj na področju imenskega fonda, od lega 
daleč največ pri zapisovanju priimkov, zlasti 
ženskih oblik (npr. Puzouka, Grabnarza, Kova- 
ziza), osebna imena pa so praviloma latinili. 
Manj žive rabe je zaslediti pri krajevnih imenih, 
pisanih v latinizirani, nemški ali slovenski obliki, 
največkrat v mestniku (npr. in Visitici gort)- Po- 
klicne, stanovske in druge dopolnilne oznake so 
slovenske le izjemoma, kakor denimo "mestniga 
Hlapza sin", slovenski drobec iz leta 1626 v 
krstno-poročni matični knjigi župnije Višnja Go- 
ra,4 v kateri je zaslediti tudi redka nemška 
poimenovanja (npr. inwohner, pfleger, statt- 
schreiber, pulvermacher).5 

V primerjavi z matičnimi knjigami je prišla 
slovenščina precej bolj zgodaj do veljave v manj 
uradnih, interni rabi namenjenih cerkvenih evi- 
dencah, kakršne so oklicne knjige. V prvi polo- 
vici 19. stoletja gre pri slovensko pisanih 
oklicnih knjigah vsaj na Kranjskem za že precej 
razširjen pojav, ki za zdaj še ni bil deležen po- 
sebne pozornosti. Tudi načrten pregled starejših 
župnijskih evidenc oklicev iz 18. stoletja, ohra- 
njenih v znatno manjšem številu kot za poznejši 
čas, bi bržčas navrgel odkritje še kakšne slo- 
vensko vodene knjige. Takšna je knjiga oklicev 
ljubljanske stolne župnije sv. Nikolaja iz let 
1737-1759, zanimiva ne le zaradi dosledne rabe 
slovenščine, temveč predvsem zato, ker je na- 
stala v mestnem okolju, še več, pri stolnici 
deželnega glavnega mesta, kar se odraža na 
bogati beri izrazja, lastnega "baročni ljubljaii- 
ščini". V vrsti slovenskih mestnih župnij gre 
sploh za izjemen primer, saj se razen v Ljubljani 
nikjer niso ohranile oklicne knjige, ki bi segale v 
čas pred letom 1800.6 

1) Metliška poročna matica s .slovenskimi 
vpisu/, let 1716-1719 

Na slovensko pisani del najstarejše ohranjene 
metliške poročne matice je pred dobrimi  tri- 

NŠAU, ŽA Višnja Gora, R 1619-1632, v njej: poročna knjiga 
P 1622-1627, s. p., s. d. 1626. 
NŠAU, ŽA Višnja Gora, R 1619-1632, po 19. 5. 1621), II). 9. 
1620,4.8. 1631, s. d, 1632. 
Prim. Vodnik po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije, 
Ljubljana 1975. - Izjemi sla dve ljubljanski predmestni župniji: 
pri sv. Petru se vrsta latinsko pisanih oklicnih knjig začenja 
leta 1706 (NSAU, ŽA Ljubljana - sv. Peter), pri Marijinem 
oznanjenju pa leta 1798 (ŽU Ljubljana - Marijino oznanjenje). 
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desetimi leti opo/.oril že L. M. Golia v svojem 
tipkopisnem elaboratu o Metliki, v katerem jc v 
celoti objavil tudi transkripcijo slovenskih za- 
pisov o porokah.7 Ker Goliev obsežni tipkopis 
nikoli ni doživel objave v tisku, jc njegovo od- 
kritje slovenskih zapisov širši strokovni javnosti 
ostalo neznano. Glede na njihovo skromno upo- 
rabno vrednost niti objavljeni prcjkone ne bi 
zbudili posebne pozornosti. Težo jim daje v prvi 
vrsti dejstvo, da gre pri rabi slovenščine v 
cerkvenih maticah tega časa za "prcccdcns", ki bi 
mu silno težko našli primerjavo. 

Poročna knjiga, o kateri teče beseda, zajema 
obdobje 1715-1739 in jc, kot rečeno, prva v vrsti 
metliških poročnih matic, shranjena v tamkaj- 
šnjem župnijskem arhivu.8 Slovenski vpisi porok 
se vrstijo na straneh 12-29 v časovnem razponu 
treh let od 11. novembra 1716 do novembra 
1719. Skupaj se jc v tem obdobju poročilo 77 
parov, slovenskih vpisov pa jc 74 ob treh 
latinskih. V poročni matici iz nepojasnjenih 
razlogov ni porok od novembra 1716 do januarja 
1718, torej za celo leto 1717, kar jc v vrsti ma- 
tičnih knjig izjemen primer. Glede na številčnost 
sklenitev zakonskih zvez v preostalih letih bi 
težko verjeli, da medtem v Metliki nihče ne bi 
sklenil zakonske zveze. Vsekakor pa ta čas porok 
niso beležili, saj v knjigi ne manjka noben list, 
temveč se na isti strani, na kateri so novembra 
1716 zabeleženi prvi štirje slovenski vpisi, lc-ti 
nadaljujejo z začetkom leta 1718. Nato sledi 
kontinuirano vodenje matične knjige v slo- 
venščini, ki ga po 20. februarju 1718 prekinjajo 
trije latinski zapisi ob 48 slovenskih do konca 
omenjenega leta. V celoti so poročno matico 
pisali v slovenščini samo leta 1719, ko jc od 
januarja do novembra zabeleženih 22 porok. 

Slovenski del poročne knjige vsebuje kratke 
in vsebinsko zelo skromne zapise o sklenitvah 
zakonske zveze, kakršni so tovrstni vpisi tega 
časa nasploh. Poleg imen zakoncev, očetovih 
imen in bivališč je le redko naveden še kak drug 
podatek. Nekoliko zgovornejši so vpisi porok 
oseb iz metliškega mestnega okolja in listih 
podeželanov, ki so bili v mestu v službi, sicer pa 
pogrešamo zlasti poklicne oznake. V ponav- 
ljajočih se obrazcih jc navedenih zelo malo be- 
sed, tako da je še najbolj pester izbor slovenskih 
oblik osebnih in krajevnih imen. 

Na tem mestu je predstavljenih 12 zgo- 
vornejših vpisov, v katerih je najti skoraj vse 
uporabljeno besedišče in različice ' načinov 
zapisovanja glasov ter njihovih zvez. Edino in 

Ludovik Modest Golia, Demografska in ekonomska slika 
Metlike v IX. stoletju. Ljubljana 1966, tipkopis v NUK. - 
Slovenski i/piski i/ poročne malice so objavljeni na str. 65-72. 
Avtorja pričujočega prispevka je na Golievo tipkopisno delo 
leta 1995 opozoril pokojni akademik prof. dr. Sergij Vilfan. 
'Župnijski urad Metlika, poročna knjiga župnije Metlika 1715- 
1739. Napis na notranji strani platnic: Liber Copulalomm 
1'arochiae Metlicensis ab Anno 1715. 

hkrati redno navajano okrajšavo "J.S.S." jc Golia 
razvozlal kot: "inferius scripta suni",'' kar pa se 
niti vsebinsko niti skladenjsko ne ujema s sobe- 
scdilom. Pomen je namreč jasno razviden iz 
edinih dveh vpisov s polnim in deloma okraj- 
šanim besednim zapisom: "Jemle sneti sagkon" 
"Jemmle f.f.". Manjkajoči predlog -v pred sueti 
se pojavi enkrat samkrat, in sicer v kronološko 
zadnjem vpisu novembra 1719: "J. vf. S." 

- Die 11 Çbris intimatus est sponsus Jure Mi- 
kotha Kostelza fin is Grama(fchinae J: S: S: 
Catharine Juretha heir if Draft:, ledig oba. 
/pag. 12, 11. 11. 1716, kronološko prvi slo- 
venski vpis/. 

- Simon hftik flufabnig pri gespudo Franzo v. 
Erberg pri Metliki J: S: S: Marinko + Jurja 
Mati ri za heir if Ji em i che I y ... pri gospodu 
Zornu /ht/slepniz.o fbadijuz.o. /pag. 17, 30. 1. 
1718/. 

- Jue Juetha Jtischiza pri gofpuoduo Rihtario 
Joaneffo Baijfu flujnabnig J: S: S: Anita 
Mathiz.a Ruffa heir pri Metliki ledig uha. 
/pag. 17, 30.1. 1718/. 

- Matías + Marthina Koruza Jin if Krqffhiga 
vorha J: S: S: Kathizo Marthina Kyerna heir 
/slusahniza fupana metli/ke contenda if 
Bojhakoua ledig uba. /pag. 18, 30. 1.1718/. 

- Marco + Juretha Skojfa f in if Dragumle 
voffy J: S: S: Aniz.o Mathiae Plutha heir if 
fodieuigga vorha pri Mathieffo Thejjfaggo 
¡oquiz.kim fupanam /lufebniz.o ledig uba. /pag. 
20,20. 2. Ì718/. 

- Ivan Mikotha Juanziz.aftn ¡f Restano v thoijhi 
fari /Stari trg ob Kolpi/ ledig Jemle sueti 
sagkon Anniz.o jodinizza Marthina Petrajhiza 
heir if Dra/hiz. ledig per/ima. /pag. 22, 20. 2. 
1718/. 

- Michal + gospuda Jacopo Richtika ßn ledig 
J: S: S: Mariz.o + Mikula gofpuda Ney/horja 
fapufz.eno voeluuo uba roda od novigga mesta 
'pricajoji pri Metliki, /pag. 22, 20. 2. 1718/. 

- Mathiz. Mathia1' Zejfara fin Jemmle • f. f. 
Anniz.o + Martina Boj lika licier is Radoiiiz, 
lediti uba. /pag. 26, november 1719/ 

- Jiianez + gofpuda Gergorja Juanet'tfchafin J: 
S: S: Anko Jocopa Boldina purgarja heier pri 
Metliki ledig uba. /pag. 26, november 1719/ 

- Bernardufch + Juretha Berofz.a J: S: S: Do- 
rizo Jacoppa Boldina purgarja hcier pri Me- 
tliki ledi • uba. /pag. 26, november 1719/ 

- Mathia Jacoppa Boldina fin purgarja pri Me- 
tliki fin J: S: S: Catharinko + Juriza Slo- 
bodnigka purgarja hcier pri Metliki uba ledig 
uba. /pag. 27, november 1719/. 

- Juanz fmolan vdouez J: S: S: Anniz.o pri 
gofpud Rihtoro Francijku ab Erberg Jlu- 
febniz.o ledig perífono pri Metliki uba. /pag. 
'28, november 1719/. 

Golia, n. d., sir. 65. 
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Poročno matico jc V tem času pisalo več 
duhovnikov, in sicer: prost Matija Stariha, nek- 
danji prost Jane/. Plut, kaplana Jurij Mihelčič in 
Jane/. Adam Perse ter zorničar Martin Težak, 
sodeč po priimkih sami domačini Bclokranjci. 
Njihov izvor iz metliške ali okoliških belo- 
kranjskih župnij je toliko bolj razumljiv, saj jc 
bila Bela krajina s svojimi petimi župnijami izza 
13. stoletja izročena v upravo nemškemu viteš- 
kemu redu, ki je duhovščino v veliki meri no- 
vačil s svojega pastoralnega območja. Domača 
roka jc nenazadnje prepoznavna tudi v zapisih, 
zlasti po nekaterih tipično lokalnih izrazih, pri 
čemer se jezik posameznih zapisovalcev neko- 
liko razlikuje. Kje in koliko gre za duhovnikov 
osebni idiom, kdaj za povsem metliški govor 
oziroma za druge vplive, jc vprašanje za jezi- 
koslovce in dialektologe. Po M. Goliu gre v 
zapisih za "oster prizvok metliškega narečja", pri 
čemer še opozarja na izvirno belokranjščino. Po 
besedah tega dobrega poznavalca belokranjskih 
slovenskih dokumentov "slovenskih besedi /os- 
rcdnjeslovenskc knjižne variante/ iz teh časov 
doslej v belokranjščini še ni bilo najdenih".10 

Izrazito je ludi črkopisno in pravopisno od- 
stopanje od bohoričice oziroma sodobne kranjske 
slovenščine. Če se ustavimo samo pri zapiso- 
vanju šumnikov in sičnikov, je neenotnost 
očitna. Za glas č so uporabljeni tile znaki: • 
(heir, licier, dicir, pricajoji = pričajoči), eh (Sie- 
michely), J (pricajofi = pričajoči)! z (loquizkim, 
Juanziza, Zernugla, vi nizke fare), tjh ((/hernugla, 
go(fltevorja), tsch (Nemainitscha), tsh (Nema- 
nit sha), cz (michuieza),./' (Paulovtfä) in samo 
izjemoma zh v priimkih (mozha, mathiqfhazha). 
Manj je različic za šumnik S, in sicer: J (Drafiz, 
metlijkejuliukle) ter v glasovnih skupinah za št 
= st (stuhlarja), za šk = sk (Škoffa) oziroma Jk 
(Jkoffá) in za .it" =./.- (fopufzeno vuduuo) oziroma 
Jj(sapujjeno vuduuo), pogrešamo pa sestavljeni 
znak Jh, značilen za bohoričico. Prav tako je 
povsem odsoten sli za ž, ki se pojavlja v teh 
variantah: Jh (Janjheta. Roldrejha), Jih (An- 
Jiiieka), sch (Scintala), S (Sslusahniza), J (Jluf- 
abnig, Jlufebnizo, Jupona), JJ' (Thejjaggo) in fz 
(Bojž.iakoua). Glas • nastopa v petih različnih 
oblikah, kot .-.- (jodinizza), z (Franco, mihallza), 
• (Francijku), ./' (pri jurje Jerkuuiz.i) in tz 
(RoJJauniiz). Za "v je ob najpogostejšem zapisu/ 
({V," fin) srečati še: S (Siobodnigka).fs (fslu- 
sabniza), ff (uajji) in -v (perzsono). Se najbolj 
enotna je pisava glasu z, in si<-'^r kot J" (fupujjeno, 
Scheieínikou, shelejhikou) in s (sagkon). 

Tolikšna raznolikost zapisovanja istega glasu 
jc lahko edinole odraz improviziranja, naslonje- 
nega na prakso latinskega zapisovanja slovenskih 
antroponimov in toponimov v matičnih knjigah. 
Črkopisna pravila lokalne latinščine pridejo še 
posebej do izraza pri pisanju osebnih imen, npr. 
marcotha, Jacopo, Micha!, catharino, marthin, 

Stephan idr. Priimki so tudi v slovenskem delu 
knjige zapisovani enako kot v latinskem, le da v 
latinskem ostajajo v imcnovalniku. 

Opozoriti velja še na nekatere belokranjske 
fonetične posebnosti in lokalizme. Tako je gla- 
sovna skupina -vc pogosto zapisovana kot fz: 
vudofza, grobrofza, bukofza, izraz gospod pa na- 
stopa denimo kot gospod (pri gospodu), gospini 
(gospuda), gespud (pri gespudo) in kol difton- 
gizirani gospuod (pri gojpuoduo). Mimo splošno 
slovenskih izrazov rejenka (Roienko) ali pristava 
(na prixtob v grobrouiz) ter adaptiranih nemciz- 
mov purger (purgerjd), rihtar (Rihtario, Rihtoro) 
in persona (pajona, per-fono), je med drugim 
zaslediti očitne lokalizme: jedinica za edinko 
(jodinizza), roda (roda od novigga mesta), lok- 
vički (loquizkim), vinički (vinizke fare) in vizc- 
nica/viženica (eni vsak da vifeniz.o)-u Pogojno 
gre spričo pogoste rabe šleli med belokranjske 
lokalizme tudi služabnika in služabnico/slu- 
žebnico. 

V jezikovnem oziru jc pričujoča matična 
knjiga skromen, če že ne kar lapidaren vir, saj 
vsebuje le kakšnih 20-30 različnih besed, nc- 
upoštevaje antropomasliko, ki je nasprotno pre- 
cej bógala. Metliški duhovniki so namreč v 
slovenskem delu knjige zapisovali osebna imena 
in priimke poročencev po izvirni ljudski rabi in 
ne tako kot v latinskem delu, kjer so originalna 
samo rodbinska imena, osebna pa praviloma vsa 
pisana latinsko. Le redkokje zasveti iz latinskega 
sobesedila ob izvirnem priimku tudi ime, po 
katerem jc bila oseba prepoznavna med ljudmi, 
denimo kakšna Špela, Stanko ali Jurko.12 

V irilelju 1716-1719 je v poročni malici 
dokumentiran kar zajeten del obstoječih ljudskih 
oblik osebnih imen, še posebej moške popu- 
lacije. Tako jc denimo zaslediti 20 različnih 
moških imen v kar 44 ljudskih različicah, vsaj 
nekaterih nastalih tudi zaradi neenotnega zapisa. 
Variante sí od bolj številnih k manj pogostim 
sledijo takole: Janez: Ivan (Juan), Ive, Ivane, 
Ivanec, /vok(-a), Janko, Jante, Jenže, Jenžek, 
Janž.ek, Anžek; Jurij: Jur(-ja), Jure, Juro, Jurek, 
Jurica; Gregor: Gregor, Cargo, Gergo, Geige, 
Gorgor, Mihael: Miko, M i •••, Mikula, Mihol, 
Milial; Matija: Matija, Matijaš, Matic; Stanislav: 
Stanale, Stanok', Peter: Petre; Jožef: Jože; Jakob: 
Jakob', Štefan: Štefan; Simon: Simon; Gašper: 
Gošpar; Tomaž: Tomaž. (TliomaJ-a); Cvetko: 
Cvetko; Andrej: Andri; Marko: Marko; Bernard: 
Bernarduš. Martin: Martin; Franc: Franc. Zadnje 
ime - Franc - nastopa sicer v dveh oblikah, 
obakrat za isto osebo, t. j. metliškega mestnega 
sodnika plemiškega rodu Franca pl. Erberga. 
Njegov izjemni družbeni položaj se odraža v 
zapisu osebnega imena - Franzo oziroma Fran- 

ii 
12 

K) Golia, n. il. sir. 65. 

Vi/cnita/vi/ciiica = pletenica kruha 
Prehod i/ latinskega v slovenski tlel knjige je na svoj način 
napovedal /e vpis / dne 9, januarja I71n: "...Joannes + 
Jurkolha Slobanika (!) liliiis Mellitensis civis...". 
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ci/ku, pri čemer gre v zadnjem primeru slej ko 
prej samo za slovensko deklinirano latinsko 
obliko Franciscus in ne za živo raba ¡mena 
(Frančišek). Podoben primer uporabe latinskega 
imena Joannes je prav tako povezan z osebo v 
specifični družbeni vlogi: pri gqfpuoduo Rihtario 
JoimeJJo •••••. Nasprotno ni zaslediti latinizi- 
ranih ali kako drugače odstopajočih osebnih 
imen pri navadnih metliških meščanih. 

Čeprav je nabor moških ljudskih imen precej 
zajeten, je taisti fond povečini dokumentiran že s 
starejšimi zapisi izza poznega srednjega veka.11 

Vsaj nekatere zgoraj navedenih različic pa so tu 
bržčas vendarle zapisane prvikrat. V tem pogledu 
je večja vcrjclnost za ženske oblike imen, ki jih 
je v urbarjih razumljivo srečati malo in jih je tudi 
v obravnavanem delu poročne matice trikrat 
manj kot moških (15) ob vsega skupaj samo 
devetih osnovnih imenih: Ana: Anica', Barbara: 
Baru; Doroteja: Dora, Dorica; Helena: Jela, 
Jelenku; Marija: Mara, Marica, Marinka; Marje- 
ta: Margareta, Marcela; Katarina: Katarina, 
Katica; Elizabeta: Spila in Lucija: Lucija. 

Končno se zastavlja vprašanje, odkod sploh 
zamisel za slovensko vpisovanje v uradno, strogo 
latinščini namenjeno matično knjigo. Gre za 
načrtovan poskus trajnejše uvedbe ljudskega 
jezika v matice, ali pa je bil prvi vpis zgolj 
stihijsko dejanje, ki je potegnilo za seboj še 
druge zapise? Precej verjetno se zdi, da so 
duhovniki v matico preprosto prepisovali sloven- 
ske predloge oklicev. Odprto ostaja tudi, zakaj je 
triletna kontinuiteta nenadoma prenehala, dasi- 
ravno se duhovščina ni zamenjala, ampak ostala 
v enaki sestavi, kot je bila že pred nastankom 
prvih vpisov v ljudskem jeziku. 

Eno je pri tem gotovo: spodbud in zgledov za 
uporabo slovenščine v tem delu slovenskega et- 
ničnega ozemlja ni manjkalo. Tod namreč ni bila 
neznana uporaba ljudskega jezika v upravi, 
Metlika pa tudi v širšem slovenskem prostoru 
izstopa po številu ohranjenih zapisov uradne slo- 
venščine. Prej ko ne sta imeli pri tem odločilno, 
vsekakor pa zelo pomembno vlogo bližina 
hrvaške meje in tamkajšnja pisarniška tradicija v 
ljudskem jeziku. Opozorili velja na delovanje 
glagoljaških protestantskih predikanlov v Beli 
krajini, na izpričano rabo glagolice in cirilice 
poleg latinščine v črnomaljski šoli (1575),u 

kakor tudi na dva znana hrvaška dokumenta, 
nastala v Metliki prav tako v drugi polovici 16. 
stoletja.15 V ta čas (1599) segajo najzgodnejši 

'•    Prim. Zlasli Dušan Kos, Urbarji /a Belo krajino in Žumbcrk 
(I5.-IX. Stoletje), Ljubljana 1991. 
Prim. Josip Gruden. Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 
1910-1916, str. 738-740. 
Gre ZI zakupno pismo za vinograd v Žumbcrku, pisano lela 
1573 v štokavščini (objava: Slovenščina v dokumentih sko/i 
stoletja, Ljubljana 1971, str. 23) in /a urbar dc/elnokne/jcga 
gospostva Metlika i/, leta 1593. katerega glavnina je v ikavski 
štokavščini (objava: Kos, n. d., str. 323-363); avlor kritične 
izdaje jezik Sicer označuje kot kajkavsko hrvaščino (Kos, n. d„ 

slovenski zapisi v cehovski knjigi metliških čev- 
ljarjev, ki se vrstijo do konca 17. stoletja, iste 
provenience pa je tudi najdaljše slovensko belo- 
kranjsko besedilo lega časa, dopis čevljarskega 
ceha metliškim mestnim očetom iz leta 1676.'" 

Samo ugibamo lahko, ali gre v primeru 
obravnavane evidence porok za prvi in osamljen 
primer uporabe slovenščine v metliških maticah 
ali morda le za kronološko zadnjega. Župnijski 
arhiv z vsemi starejšimi matičnimi knjigami je 
namreč leta 1705 upepelil veliki metliški požar. 
Videti je, da so dotlej redno vodili sploh samo 
evidenco krstov, saj se najstarejši poročna in 
mrliška matica ne začenjata neposredno po po- 
žaru kot krstna matična knjiga, temveč šele leta 
1715 oziroma 1720.17 Tako je slovensko vpiso- 
vanje porok v letih 1716 do 1719 slej ko prej prvi 
tovrstni poskus, saj si je težko predstavljati, da bi 
v slovenščini kdaj pred letom 1705 vodili krstne 
knjige, ki ostajajo nenazadnje dosledno latinske 
tudi v triletnem časovnem razponu slovenskega 
vodenja poročne matice. 

2) Slovensku oklicna knjiga stolne župnije sv. 
Nikolaja v Ljubljani 1737-1759 

Nepaginirani folian!, ki je pod naslovom 
oklicna knjiga 1737-1759 shranjen v Nadško- 
fijskem arhivu Ljubljana v fondu Župnijski arhiv 
Ljubljana - sv. Nikolaj,114 vsebuje na 186 po- 
pisanih listih in 372 straneh kar okoli 1.200 
slovenskih oklicev. Knjiga se brez posebnega 
uvoda ali pojasnil začenja z 20. avgustom 1737 
in se spričo pomanjkanja prostora končuje na 
zadnji strani z 21. februarjem 1759. Takšna 
zasnovanost priča, daje ohranjena oklicna knjiga 
skoraj gotovo samo vezni člen v verigi tovrstnih 
knjig pri stolni župniji, ni pa moč potrdili dom- 
neve o uporabi slovenščine v oklicnih registrih 
pred lem obdobjem in po njem. Slovensko pisane 
mlajše knjige oklicev od lela 1810 dalje bi tej 
podmeni vsekakor govorile vprid.|y 

Navzlic ponavljajočim se obrazcem in temu 
ustrezni vsebinski skromnosti je pomen obravna- 
vanega foliante večstranski. Gre za enega naj- 
daljših slovenskih rokopisov do razsvetljenske 
dobe in po vsej verjetnosti za najobsežnejši pri- 
mer poluradnega poslovanja sploh. Poleg te 
posebnosti velja poudariti pomen knjige kot 
dokumenta časa: zapisa govorjene, široki jav- 

str. 24). 
Objava:  Modesl Golia, Slovcnica v spisih metliškega čev- 
ljarskega ceha, ZČ 5 ( 1951 ), str. 214-222. 

17 Župnijski urad Metlika, krstna knjiga 1705-1712. mrliška 
knjiga 1720-1739. O metliškem po/aru priča med drugim uvod 
v najstarejšo ohranjeno krstno matico. 

18 NŠAU, ŽA Ljubljana - sv. Nikolaj, oklicna knjiga 1737-1759. 
Na sprednji strani platnic je prilepljen slabo berljiv napis: 
/Li/bcrdcnunt/iorum/ ... de anno 1737. 20. August. 

19 Slovensko so pisane te oklienc knjige: IXI0-IX24, IX24-1X4X, 
1X49-1X6X in po 21-lctni prekinitvi in uporabi nemščine /opet 
knjige od leta 1902 dalje (NSAU, ŽA Ljubljana - sv. Nikolaj). 
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nosti namenjene besede, kakršno je bilo moč 
slišati s prižnice ljubljanske stolne cerkve. V 
dokumentiranem jeziku stolnične duhovščine se 
mimo jezikovnih posebnosti in zanimivosti od- 
raža bogata bera tedanje slovenske mestne topo- 
nomastike in antropomastike, pa tudi socialna 
strukturiranost, izražena v vseh obstoječih odten- 
kih naslavljanj in poimenovanj. Pomen lju- 
bljanske oklienc knjige je tem večji, ker ob- 
ravnava mestno okolje s pisano paleto njegovih 
stanovskih in poklicnih oznak, ki jih je podeželje 
poznalo v precej manjši meri. Kolikor mi je 
znano, obravnavani register doslej tudi ni bil 
upoštevan v zgodovinskih delih in razpravah o 
Ljubljani ali o rabi slovenščine v dokumentih. 

Glede na namembnost oklicev - razumljivost 
najširšemu krogu poslušalcev, ki so jim bili 
oklici posredovani v vednost, premislek in na- 
znanitev morebitnih zadržkov - so ohranjeni 
zapisi dokaj zvesta podoba govorjenega jezika, 
v določeni meri pogojenega z duhovnikovim 
osebnim idiomom. Slovenščina obravnavane 
oklicne knjige je močno prepletena z nemškimi 
izrazi ali bolje rečeno z besedjem kranjske 
nemščine, adaptiranim v ljubljanskem sloven- 
skem mestnem govoru. Redko naletimo namreč 
na nemško sklanjanje besed in besednih zvez, ki 
se od preostalega sobesedila praviloma razli- 
kujejo tudi po uporabi nemške kurzivne gotice 
namesto latinice. Še največkrat je tako v 
primerih specifičnih poklicnih oznak, za katere je 
manjkalo slovenskih ustreznic. Ob nenhno po- 
navljajočem se pridevniku ledig (samski, sam- 
ska), ki Še ni imel ustrezne enoznačne slovenske 
sopomenke, je posebej zanimivo, da so vsi 
zapisovalci dosledno uporabljali nemško obliko 
glagola biti v tretji osebi ednine (ist) namesto 
slovenskega je, in sicer po nemški skladnji 
vsakokrat na koncu povedi. Prav ta značilnost je 
ena od stalnic ustaljenega oklicnega obrazca 
vseh 22 let zapisovanja in navaja na misel, da .se 
je knjiga naslonila na nemške oklicne obrazec. 
Vplivi nemščine kot živega jezika so veliko večji 
od latinskih elementov, v celoti zelo malo- 
številnih in prepoznavnih skorajda le v besedju. 
Dosledno latinska so samo imena mesecev in 
zapisovanje datumov, pri uglednejših osebah tudi 
(sestavljena) osebna imena, mestoma še okraj- 
šavi D. za dominus in P. P. za patres, medlem ko 
je le izjemoma kakšna vdova označena kot vidua. 
Razlika med živo rabo in umetnim latinskim 
zapisom je nadalje zgovorno nakazana s pod- 
črtovanjem zanemarljivega števila latinskih 
pokrajinskih, krajevnih in poklicnih imen (npr. 
Bavarus, Carinthie, sartor). 

Ustaljenost oklicnega obrazca in neenotno 
ortografijo kot temeljni potezi obravnavanega 
oklicnega registra je mogoče zaznali že na po- 
gled iz objave integralnega besedila prvih treh 
strani knjige, ki obsegajo obdobje do konca lela 
1737. Tretja, ne najmanj pomembna značilnost, 
je dosledno  podpisovanje  zapisovalcev,  trdno 

izhodišče za proučevanje individualnih jezikov- 
nih potez. Končno se v tako majhnem vzorcu 
samo 22 vpisov, nastalih v manj kot Irch mese- 
cih, odraža širok razpon socialnih položajev po- 
ročencev: od predmestne revščine in rokodelskih 
pomočnikov do plemiških oseb z baronskim in 
grofovskim naslovom. 

/str. 1/: 
Ao Dni 1737 In Augusto. 
=20. hujus. Hans Irg Babnig I^dig en Sallerske 
Gesell2" poprei ulublani, sdei vkamelze2i  1st: 
ujame Jungfrau22 Catharino ranziga G:2^ Adama 
Mich  Kameljhkiga purgada,   inu  Zwöljferja24 

Sakonsko Hzher vkamelko Ist: Hualle. 
= 20. hujus. Martin Bejsez.li vdouz is ¡Jhanjke 
jarre dama, inu 1st: usarne Neßio Gregorijliko 
ledeg na Starem tergo Ist: Killer. 
= 30. Iiuius. Matlhaeus Groflü Ledig en Sidar S: 
Vitjke jarre v: Jhijhke 1st: Ujame Jero ranziga 
Micha   Serneta   Sakonsko   Hzher  pred   PP:25 

franciscanarie 1st: Hualle. 
= 30. hujus Juri Blashun Ledig en malzhounar 
uternovim   1st:   ujame   Jero   Jacoba   Telbana 
Sakonsko Hzher na Shodno Ist. Hualle. 
September. 
=   15.   Iiuius:   Juri  Kramar  vdauz   en   ribezh 
ukrakovim 1st: Ujame Mizzo odranziga Bostiana 
Mallitha Sapußieno vduvo tudi vkrakovim 1st: 
Hualle. 
= 18. hujus: D.26 Joannes Fiiiu'nfliuech Ledig 
purger Inu pixerjliijier2! na Starem tergo Ist: 
¡(fame Jungfrau Luzia ranziga Sigmunda Melk- 
narja  Sakonsko  Hzher na  piazzo  ulajousjhah 
uflushbe Inu ist: Hualle. 
= 20. hujus Andreas Meditsh vdouz na Iggi IJst: 
ujame Jungfrau Marianno G: Joan:  Michino 
Rainwalda  purgaría   inu   mallarja   Sakonsjko 
hzher na •••/hne Cantre IJst: Hualle. 

/str. 21: 
1727 September 
= 20. hujus: Ijìrenz Michelitsh Ledig en Kam- 
pelmacher2* urojhne gajse IJt. ujame Jungfrau 
Mizzo Jacoba ohalanarja SakoiJ'sko hzher ube- 
lako IJt. Hualle 
= 22.  hujus: Mathias Redi ledig en Kollarski 
gsell Sa Capucinarie iJSt: usuine Mizzo ranzhega 
Andrea Shkoffez.a Sakonsko hz.er poprei tudi Sa 
Capucinarie sedei sunej pijsaneh vratt isj't. KU. 
= 28. hujus: Slahtni G: Joannes Ludwig Vrban- 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
2K 

Suiler-Goscll = vrvarski pomočnik. 
Kamnik. 
Jungfrau = gospodična. 
Gospod. 
Zwölfer = dvanajslnik, mestni notranji svetnik, član 12-član- 
skega mestnega notranjega sveta. 
Patri. 
Dominus = gospod. 
BUchsenschiffter = puškar. 
Kampelmacher = glavnikar. 
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ziz vdovz en Medicina*1 Dohtar • Novem Meßt i 
isßt: usarne Gospodizhno Catharino Theresia 
ranzhega Slahtnega G: Ferdinanda Fraya von 
Freydenfeldt Sakonsko hzer, zheßi Shußtarski 
mojí isßt. D: P.- 
October. 
= //. hujus: Adam Nimer vdouz na Spodneh 
Pollanah isßt: usarne Lucio ranzhega Marca 
Harketa Sakonsko hzer, v krakovem isßt. Kil. 
= Eodem. Micha Sherjou Ledig en Zeglar29 vter- 
novim ¡ßst: usarne Jero ranzige frantela Man- 
gußierja SukonJ'sko hzJier tudi vternovim ¡ßst. 
Hualle. 
= Eodem: D: Sabbas Rißer purger inu Wuis- 
garbar30 na for/htato31 ¡ßst: ujame Jungfrau 
Tereßo ranziga G: Andreusa Boni • Sakonßko 
hzher Sa Capucinarje ¡ßst. Hualle. 
= Eodem: Shluhtni G: Ludwig felix Pogutßmig 
na brego ¡ßst: ußume Gospodizhno Anno Mario 
Teresio ßilalitniga Gospudu Joannesa Jacoba 
Weßternacher zhastite ßteyerske Landtschqffte32 

Apotecarja Sakonjko Hzher. Hualle. 

/str. 3/: 
¡737. October 
= 13. hujus. Augustin Modrian en Sidarßke pal- 
lir33 vdouz S une i Krishenjkih urat ¡ßst: ußsame 
Alenko   Mattina   ßivarja   Sakonßco   Hzher   v 
/lu/hbe per Shlahtnim G: Murzinuto in Herrn 
gaßen34 ¡ßst. Hualle 
=  Eodem.  Andrei   Wellizh  vdouz,  en  Sidarske 
gsell pred Sturemi Nunami ¡ßst: ¡•••• Alenko 
ranziga Micha Breßsarja Sakonsko Hzher pred 
Shpitaujkem mostam 1st. Huidle. 
= IH. G: Jacob Torßiiz vdouz. purger inu Lon- 
zharske moister Sunei pißsanih vrat [fst: ußsame 
fruvo   Maria   Rosolio   od   ranziga   G.   Jacoba 
Alexha Sapußheno vduvo vrebro ¡ßst: Hualle. 
= 19. Laure Jushena ledig en Meßsarski gsell na 
Pißsuneh vratteh isßt: usaine Jungfrau Mario G: 
Juria   Labochoría   hurgaría   inu   Meßsarskiga 
Maistru Sakonsko hzer, tudi na p{l'saneh vratteh 
isßt. KU. 
= 25. Vißsaku rojenu inu gnadlivi35 Gospud Carl 
Joseph   LB.36   Valva/or  Ledig   naßhe   zhußtite 
Landtschqffte Peyßizer31 vmoruutßie ¡fst: ußsame 
vißsaku rojeno gnadlivo graffino Gospodizhno 
ranziga   Vißsaku   rojeniga   gnadliviga   Graffa 
Wolff Waicharda Lamberga Sakonßsko Hzher na 
novim tergo /ßst. D: P: 
= 28.  hujus:  Huns Sigmund Krauß Ledig en 
padarjke  gl'eli poprei  ulublani,   Sdei  unovim 

29 Ziegler = opekar. 
Weißgerber = irhar. 
Vorstadt = predmestje. 
Landschaft = deželni stanovi. 
Pallir = polir. 

•      I lerrengasse = Gosposka ulica. 

31 
32 

33 

35 Poslovenjeni nemški kalk: Hochgeborener gnädiger. 

meßto ¡ßst: ußame fruvo• Vrßulo od ranziga G: 
Jasephu droz. padarja inu purgaría unovim meßto 
Sapußheno vdova unovim meßto ¡ßst: Huidle. 
November 1737. 
= 9. hujus. Anton Tonzhizh Ledig en Sidur Sunei 
pißsunih vrat {fst: ußume Nejho ranziga Marca 
Jugru Sakonßco Hzher uhrenovi gu/'si ¡fst. 
Huidle. 
= 15. hujus. Matthias Michelitsh Ledig Mejhnur 
ukrißienkeh ¡ßst: ußume M • riunno od ronzigli 
Jouîmes ¡vantißiitßia Sapußheno vduvo vnovim 
meßto. Huidle. 

Zapisi oklicev, ki si po istem obrazcu sledijo 
do konca knjige, jasno pričajo, da je bila knjiga 
namenjena neposredni interni evidenci. Duhov- 
niki so besedilo prebirali iz knjige in ob vsa- 
kokratnem oklicu prečrtali eno od treh navpičnih 
črtic, s katerimi so beležili trikratno oklicanjc. 
Ponekod so število opravljenih oklicev namesto s 
črticami zaznamovali s številkami 1 do 3. Do- 
mala vsi zapisi so tudi prečrtani v znamenje, da 
so zadevo uvrstili "ad acta". Redkokje je najti še 
beležko o (zapoznelem) plačilu oklica (solvit) ali 
pripis, da je namesto poroke sledila njena pre- 
poved (est interdietus), pri čemer je moč zgolj 
ugibati, kakšni zadržki so v konkretnih primerih 
vodili k nesklenilvi zakonske zveze. 

Zgovornost oklicne knjige, kakor bi mogli 
poimenovati relativno bogatost s podatki, se še 
toliko bolj pokaže ob primerjavi s sočasnima po- 
ročnima matičnima knjigama.-10 Število oklicev 
je razumljivo višje od števila porok, saj so 
nekateri pari stopili pred oltar v drugih župnijah, 
še posebej če nevesta ni bila Ljubljančanka ali ni 
živela v stolni župniji. Na drugi strani je v 
poročnih malicah najti tudi tuje pare, ki so se v 
Ljubljani samo poročili, niso pa bili tu oklicani. 
Ker so oklici nenazadnje namenjeni prepreče- 
vanju zlorab, je moral biti oklicani javnosti iz 
oklica povsem določno prepoznaven. Zategadelj 
so v oklicna besedila prišli podatki o natančnem 
bivališču, statusnem naslovu in poklicu, očeto- 
vem imenu in statusu, o spremembah bivališča 
ter pri sliižinčadi pogosto še o tem, kje je oseba 
služila prej. Poročni matici izobdobij 1718-1745 
in 1745-1770 sla v primerjavi z oklicno knjigo 
podatkovno veliko bolj skopi. Poklic je prejkone 
redek, bivališče navedeno samo v primeru nedo- 
mačinov, ne pa po ljubljanskih ulicah in mestnih 
predelih, redke so tudi navedbe o službovanju. S 
poklicem in funkcijo so pri poroki označevali 
skoraj samo imenitneže, t. j. nosilce plemiških in 
drugih naslovov, visokih uradniških funkcij in 
akademskih nazivov. Nekoliko se po nazivu gos- 
pod (dominus ali D.) ločijo od navadnih smrt- 
nikov   le   še   polnopravni   meščani,   o   katerih 

38 

Liber baron. 
- '   Beisitzer = prisednik; Landschaftlicher Beisitzer = dezelan, 

Clan deželnih stanov. 

Fran = gospa. 
39 Npr. 29. S. 1739, 3. 10. •••. 24. I. 1759. 
40 N.SAU, ŽA Ljubljana - sv. Nikolaj, I1 1718-1745, P 1745- 

1771k 



ARHIVI XXII 1999 I/, arhivskih fondov in zbirk 139 

poročni matici sicer prav tako praviloma ne 
povesta ničesar drugega. Zanje in tem bolj za 
ljudi iz nižjih socialnih slojev so pri poroki vpi- 
sovali samo najosnovnejše osebne podatke: ime, 
priimek, stan, očetovo ime ali v primeru neveste- 
vdovc še ime njenega prvega moža. Oklicna 
knjiga je tako v nasprotju s suhoparnostjo po- 
ročnih malic mala zakladnica za spoznavanje 
mestne socialne strukture, anlropomaslike, topo- 

nomastike in delov življenjske poti oseb, "žlaht- 
na" popestritev za spoznavanje posameznikove 
biografije ter vsekakor koristen pripomoček 
genealoškim raziskavam. 

Povedano ponazarjajo predstavljeni primeri 
zapisa oklica in poroke petih izbranih parov. Na 
prvem mestu je vsakokrat naveden slovenski 
oklic, na drugem pa latinski vpis v poročni 
matici. 

Oklic 1.1. 1738: 

Eodem: Thomas Jerman vdouz pred boshizham 
per  G:   Sternwirt a   ushlushbe,   Scici  per  S: 
Floriana  ix/t:   usarne  Alenko  ranzhega  Jaría 
Babousheka Sakonsko hier, Sdei tudi per S: 
Floriana isft: Kil. 

Poroka 9. 1. 173S: 

9. hujus Copúlalas e/stí Thomas Jerman viduus 
cum Sponsa Sua Helena lam defiorata defuneti 
Ceorgy Boboufheg filia legit: /sledita priči in 
poročevalec/ 

Oklic 31. 12. 1739: 

31.    hujus:    Jacob    Segeimiller    ledig    en 
ferbarski41   gsell   na   Koroshkem   is   Bellaka 
Dama,   nu   isft:   afame j'ravo   Gertraud   od 
ranzhega G: Barthina Jakshiz.ha hurgarla, na 
ferbarskiga   moifira   Sapusheno   vdovo,   Sa 
Capucinarie isft. Kil. 

Poroka 11. 1. 1740: 

//.   hujus  copúlalas  est   D:/ominiis/  Jacobus 
Segettmiller liber cum Sponsa Sua D.Vomina/ 
Gertrude a defluttc/to D:/omino/ Bartholomaßo 
Jakshizh   derelicla   Vidua:   /sledita   priči    in 
poročevalec/ 

Oklic 15. 5. 1741: 

15. Mathias Lauring ledig en Kersnarski useli 
poprei a Franciskanarski gaßl,    sdei a gradishi 
isft:   usarne  Margaretho od ranzhega  Petra 
Hozhevaria Sapusheno vdovo, urebri isft: KU. 

Poroka 28. 5. 1741: 

28. hujus: Copúlalas est Mathias Lauring liber 
cum    Sponsa    Sua    Margareta    Hozhevarin 
derelitta vidua: /sledita priči in poročevalec/ 

Oklic 10.2. 1745: 

10. hujus: Aii/he Stermolla Ledig en Sidarjke 
gesell   vgradiflio   1st:   vfame   Vrjho   ranzlgo 
Lorenza Soyeria Sakonsko hzher per G: Caspar 
Kayser na fìarem tergo vflufhbe inu ist. Hualle 

Poroka 28. 2. 1745: 

2<S'.   hujus   copúlalas   e/st/  Joannes   Slermola 
Liber   cam   Sponsa   Sua   Ursula   d/c/flunc/ti 
Laurenty Soyer filia legitima /sledila priči in 
poročevalec/ 

Oklic 1.6. 1746: 

/.  hujus:  Joseph  Presterl Ledig Shenzurjke 
jarre   v: okleni   ist:   vfame   Marjetho   ranzlga 
Andrea Kotsherja Sakonsko Hzher per Shlaht: 
G. Knesenhofvßushbe, v gradisho ist: Hualle 

Poroka 26. 6. 1746: 

26.   hujus:   copúlalas   e/st/  Josephus  Preferì 
liber paroehianus S: Georgy in Campestrlbus 
Supcrioris  Carnlollaß  cum  sponsa  sua  Mar- 
garetha   defuneti  Andreaß   Kotsher filia   le- 
gifJimaJ /sledila priči in poročevalec/ 

41 

42 
Färber = barvar. 
Gasse = ulica. 
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Inlcrni značaj oklicne knjige v primerjavi s 
sočasnima poročnima malicama se nazorno kaže 
v podpisih duhovnikov-zapisovalcev, ki jih pri 
oklicih sestavljajo zgolj priimki, njihove okraj- 
šave ali sploh samo inicialke, pri porokah pa 
polno ime in funkcija. Praviloma je oklicevalec 
par ludi poročil, če le ni prišlo kaj vmes in je 
moral na njegovo mesto kot poročevalec vskočili 
duhovniški kolega. V sočasnih poročnih matičnih 
knjigah je poleg lega razvidno, da so nckalere 
pare poročali tudi duhovniki od drugod, potem 
ko so jih oklicali razumljivo izključno duhovniki 
Stolne župnije. Tako je zaslediti razne tuje 
poročevalce, neredko iz. vrst stolnih kanonikov in 
drugih mestnih duhovnikov, nasprotno pa v 22 
letih vodenja oklicne knjige vsega nekaj oklice- 
valec v. Skoraj celotno dobo od 1737 do srede 
lela 1756 je moč slediti vikarju Andreju Hvalctu 
s standardnim podpisom Hualle. Drugi vikar, po 
imenu Mihael Killer, ki je v oklicni knjigi 
uporabljal okrajšavi Kil. in K. ter le izjemoma 
celoten priimek, je prav tako izpričan dolgo 
obdobje, in sicer do začetka leta 1752. Precej 
manj parov kot oba vikarja je oklica! duhovnik, 
podpisan v knjigi kot D. P. Ker v lem času iz 
poročne knjige ne poznamo duhovnika z 
ustreznima inicialkama, D. P. pa je poročal 
skoraj izključno samo "gosposke" mladoporo- 
čence, gre očitno za drug pomen okrajšave. Kot 
D. P. - podpis se pojavlja od začetka knjige vse 
do srede leta 1758 - seje podpisoval vsakokratni 
stolni župnik (dominus parochus), pri čemer je 
sprva srečati tudi podpisa: Paroch. in D: Paro- 
chus. Župnik si je samoumevno vseskozi pridr- 
ževal pravico oklicevanja imenitnejših oseb, 
glavnina oklicev in porok pa je odpadla na oba 
vikarja. Killerja je leta 1752 zamenjal vikar 
Simon Reich s standardnim podpisom Reich, 
Hvaleta pa štiri leta pozneje Jožef Dudič, v 
oklicni knjigi označen kot Duditsch. Njuni imeni 
se nato izmenjaje pojavljata do konca obrav- 
navane knjige. 

Vsaj pet različnih okliccvalccv, kolikor je 
podpisov v knjigi, je jezikovni podobi zapisov 
razumljivo dajalo neko osebno noto. Ob po- 
manjkanju trdnega slovenskega knjižnega stan- 
darda je vsak zapisoval nekoliko po svoje, tako 
denimo isti duhovnik v istem dnevu isto besedi) 
na dva ali celo več načinov.43 Nekatere ponav- 
ljajoče se besede in sklanjatve so nadalje tipične 
samo za določenega zapisovalca. Medlem ko 
Hvale na primer piše vfame ali ¡{/'ame, uporablja 
Killer za isto besedo navadni -s: usarne ter tako 
kot D. P. prislov kraja dama v pomenu doma. Pri 
Dudiču je morda najbolj specifično zapisovanje 
besede gnadluv, ki jo drugi pišejo gnadliv ali 
gnadlev (= milostljiv, iz nem. gnädig) ter Iblana 
za Ljubljano, ki je pri drugih zapisovalcih 
Lubiana in veliko redkeje Leblana. Nesporne so 

torej poteze individualnega idioma, kakršnega je 
duhovnik prinesel iz mladostniškega okolja in ga 
bolj ali manj ohranjal vse dokumentirano obdob- 
je. V kolikšni meri gre pri zapisih za mestno 
ljubljanščino, koliko za duhovnikov osebni idi- 
om in koliko morda za vplive tiskane slovenske 
besede, bi bilo pač vprašanje za jezikoslovca. 

Če pogledamo samo črkopis, je že na pogled 
jasno, da imamo opraviti z nedosledno boho- 
ričico tiskov osrednjega slovenskega prostora, 
obogateno še z nekaterimi znaki: w, y, x in ß. 
Opazna odstopanja srečamo pri rabi velike in 
male začetnice, ki se zdita na številnih mestih 
povsem nelogični - osebna imena pisana denimo 
z malo začetnico, predlogi ali glagoli z veliko. 
Zapis sičnikov in šumnikov kaže največ variacij 
in najmanj doslednosti pri uporabi znakov -s 
oziroma ostrega f. Tudi predlog -v je večji del 
knjige zlit z naslednjo besedo (ushlushbe, v 
Jhlujhhe), zlasti opazno s krajevnim imenom 
(vgorizze, vkamelze), kar v petdesetih letih moč- 
no pojema z nastopom novih mlajših zapiso- 
valcev. Gledano v celoti je bohoričica najdo- 
slcdnejša pri zapisu čistih slovenskih leksemov, 
npr. mejhnar, dellouz, ranze ga, pred boshizham, 
sapn/heno, hzher. Pri osebnih imenih je viden 
vpliv latinske prakse: Marjetho, Steppan, Mat- 
thias, Matthaei(pia, mestoma opazen tudi pri 
zapisu šumnikov v priimkih, npr. Vrhanziz. Sicer 
je pri rodbinskih imenih močnejša sled nemške 
ortografije: Michelitsh, lllinitsh, Wisiak, Tshurn, 
ki je še posebej zaznavna pri adaptiranih nem- 
cizmih: Landtschajfte, Mejsershmida, pixen- 
macher, Barokmochar ipd. 

Zapisovalci so nemške besede mestoma pisali 
v gotici, tako praviloma enega pogosto rabljenih 
izrazov - Jungfrau.44 Vendar se ta kot še večina 
drugih v gotici pisanih besed pojavlja tudi ali 
predvsem v latinici. To velja zlasti za nemška 
poimenovanja obrtniških poklicev, ki so se sicer 
v slovenščini povsem adaptirali in jih zapisovalci 
v oklicih niso občutili kol tujka. Zanimivo je že 
dejstvo, da so jih mestoma vendarle zabeležili v 
gotici. Takih primerov je v splošnem malo, de- 
nimo: Pirpreyer, Briefträger, Kauffman, Zwölf- 
fer, Hoffrichter, Wer guidar, Wer guider gesell, 
Zingießßer, Seidenstrumß'wirkher, Ladendiener 
in drugi.45 Pri rabi gotice še bolj pritegne pozor- 
nost zapisovanje pridevniških oblik, dasiravno 
gre povečini za slovenske pridevnike. Gotično 
besedilo je v nadaljevanju pričujočega članka v 
razlikovanje od laliničnega podčrtano: schlos- 
serischer Master, Tischlerski' moister, en girtir- 
ske gejjell,  en  Schlosíarske   veseli.   Posebnost 

4     •. Hvale je denimo 12. januarja 17S4 zapisal: Satlershke moi- 
ßvr in Satlerfki mo{fler. 

44 Npr. 20. X. 1737, 11. K). 1737, 17. I. 1737, 20. 1. 173X. 
45 Citati po vrstnem redu: 29. 9. 1753 (pivovar), 10. 6. 175X 

(pismonoša). S. 2. 1738 (trgovec), 27. 7. I73X (dvanajstnik, 
član notranjega mestnega sveta), XII. 173X (pridvorni sodnik 
v samostanu Bistra), 27. 6. 1740 (po/.latar), 4. 11. 1755 (po- 
/latarski pomočnik), 25. 1. 1750 (kosilrar), 13. 2. 1740 (no- 
gavičar)in 19. 10. 1741 (trgovski pomočnik). 
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predstavljajo zlasti besede, pisane v mešanici 
obeh črkopisov, pri čemer je slovenska pripona v 
latinici: Jteyerske Litndt schafft e. Ixindtschafft- 
oberbereiteria. Stattrihterio. ausehlokarja. 
Landtmarschallo. obereinnehmeria - ter besede, 
kjer je v gotici samo del: Lezeltarske moister, 
Capell-maister. en Landtschaß Pott, per G: 
Lambe rgisçh Slallmeistro. per /.../ Kriegs Comi- 
ßario.Ab Podobno srečamo v gotici kombinirano 
ncmško-slovcnsko besedilo: Ixindtschaffte (!) 
Pevsner in Herrn • alien oziroma nekoliko 
drugačno mešanico: Key/': Pixenmeister inu 
pixenmacher.41 

Cele besedne zveze v nemščini in gotici so 
nadvse redke, zvečine uporabljene za poime- 
novanje poklicev in funkcij, ki se zaradi malo- 
štcvilnosti še niso prilagodili slovenskemu ušesu 
in se adaptirali na slovensko besedišče in sklad- 
njo: keiserlicher fortiticationsschmidt. kavserlich 
vndt könivl: schiff Verwahrer, rathsoffìcier inu 
Fleischkreirer Ca/'sir. •••/1. Spieuel manu fact ur 
privilegirter Glaf.lschneider und Spiegimacher, 
pey Key/1. Schrankhen Mauth na Verhenke, po- 
dobno kot malo rabljene besede, npr. reihvraff 
ali rendtmaister. Izbiri nemških konstrukcij (in 
gotice) je v navedenih primerih razumljivo bo- 
trovala zadrega, kako približati pojem sloven- 
skemu poslušalstvu, kar se odraža tudi v drugih 
nemških besednih zvezah, četudi pisanih z la- 
tinskimi črkami, denimo: Landtsvizdombisher 
Expeditor.** Pri nekaterih poimenovanjih gre 
nasprotno za zavestno uporabo nemščine, ker je 
ženin izhajal iz nemškega jezikovnega prostora 
in ni bil vešč slovenščine. Leopold Nusdorfcr iz 
Naborjcta v Kanalski dolini (danes Malborgetto) 
je bil denimo izjemoma oklican z besedami: 
"gebürtig ?u Marbiirvett Vnter Lusa rine ru".49 

Janez Nepomuk Cronthalcr in njegova izvo- 
ljcnka, oba s Švabskcga, pa takole: "fin Schnür- 
mâcher gesell poprei ulublani sdei v Kauflheuern 
/.../ vschwabske Du/helle v mesto Kauff- 
bevern."50 Ncglcde na lo, ali je šlo resnično za 
tujce ali za domačine, so pri nekaterih nosilcih 
nemških priimkov lc-tc zapisali v gotici, cesarje 
bila duhovnikova roka umevno vajena iz pisanja 
nemških besedil: G: Barthlme Traniuger, G: 
Antoni Schuster. G: Joan: Bapt: Gotscheuer. 
Valentin Kleindienst.51 Prav tako so po ustaljeni 

46 Po vrstnem redu: 11. 10. 1737 (šlajerski deželni sianovi), 24. 
7. 1749 (stanovski višji obje/dnik), 25. 10. 1738 in 17. 4. 1739 
(mestni sodnik), 24. 7. 1749 (nakladnik, pobiralec nakladnine), 
24. 1. 1739 (deželni maršal), 28. I. 1747 (glavni stanovski 
prejemnik), 22. 11. 1755 (medičarski mojster). 5. 1. 1750 
(kapelnik), 5. 9. 1750 (stanovski sel). 6. 4. 1752 (nadkonjar), 

3. 6. 1753 (vojni komisar). 
47 13. 4. 1758 (defclan v Gosposki ulici), 30. 4. 1738 (cesarski 

puškar). 
48 11.2. 1738 (vicedomski ekspeditor). 

praksi vpisali v gotici nekaj plemiških naslovov, 
kakor: Zoifs v/on/ ed Ist ein. Kappus f/on/ 
Pichlstein. Florianzizh von Grienfeldt. Hingerle 
v Hildenheimb.52 Zanimiv je zapis slovenskega 
toponima Črnomelj v gotici in z nemškim 
imenom Tschcrncmbl, vendar s slovenskim 
mestnikom (!): vtschcrncmhlc.53 

Če lahko o rabi gotice in nemških besednih 
zvez govorimo kot o izjemah, je oklicna knjiga 
nasprotno polna v kranjsko slovenščino adapti- 
ranih izrazov nemškega izvora. .Stopnja adapta- 
cije posameznega pojma, odražena v pregibnosti 
in glasovni prilagoditvi, je bila odvisna predvsem 
od pogostosti rabe. Splošno razširjeno besedje, 
zlasti obrtniške oznake (npr. tishler), je tako izpri- 
čano tudi v pridevniški obliki (tishlerski gefell). 
medtem ko so za redkejša poimenovanja rabili 
izvorne nemške sestavljenke (Nadlergejell). 
Analogna je dubleta ma(i)ster-mojster. prvo 
različico je zaslediti v sestavljenkah, drugo pa pri 
veliki večini primerov, medtem ko se rokodelski 
pomočniki dosledno imenujejo gesell, gsell ipd. 
Najpogosteje rabljeni adaptirani izrazi zadevajo 
sicer posameznikov stan in družbeni položaj. 
Nepregibna ostaja beseda lediglledeg v pomenu 
samski/samska, kakor tudi Jungfrau, praviloma v 
gotici zapisana sopomenka za samico,54 morda v 
originalnem črkopisu kot odraz neživega tujka v 
slovenskem mestnem govoru. Nasprotno je v 
alternativi z gospo zaslediti v vseh sklonih izraz 
frava, znan sicer tudi iz drugih sodobnih 
besedil.55 Meščani in tržani se imenujejo burger. 
burgar, purger in purgar, pri čemer je zelo redka 
raba pridevniške izpeljanke: v pergerskim shpi- 
tallo51' in en burgarski Satlerski Moister • Ehren- 
hausu na Stayerskim,*1 ki jo izjemoma srečamo 
tudi v nemščini: purgerlicher draxler.5* Med 
častnimi naslovi, dobesednimi slovenskimi kalki, 
gre opozoriti na adaptirani izraz gnädig, izpričan 
kot gnadliv/gnadlev. gnadliva. 

V primerjavi s prevzemanjem iz nemščine si 
je dokumentirana ljubljanščina poročnih oklicev 
le peščico izrazov izposodila iz latinščine kot 
mrtvega jezika, pa še to ne neposredno. Take 
besede je namreč sprejela tudi nemščina in za- 
devajo povečini cerkveno področje, npr. • Colle- 
gllane per P. P. Savitarieh, bl(fo PP. difcal- 
ceatou*9 če izvzamemo zvečine modernejše be- 
sede posvetnega področja, kot so: advocat, 
manufactur ali fabrica. 

52 

53 
54 

49 
50 

Po vrstnem redu: 18. 3. 1753. 28. 1. 1747, 1. 2. 1738, 29. 8. 
1739. 
24.7. 1749. 
I/jemoma je beseda 4. 8. 1753 sklanjana v sestavljenki Canter- 
jungfravo (komorna služkinja). 
Npr. "ranca fraua Anna Magdalena Sivi/ouca" v slovenski pri- 
segi, /apisani 11. 12. 1734 (ARS, Collectanea, fase. 8, Testa- 
menti, Sivic Ana Magdalena). 

30.5. 1744. 
7, 9. 1753. 

51 Po vrstnem redu: 4. 1. 1738. 7. 9. 1753. 4. 1. 1738, 7. 9. 1753, 

8. 11. 1738. 

56 
57 
58 

59 

1. 1. 1749. 
18. 10. 1749. 
2.9 1747. 

6. 1. 1738.24.7. 1738. 
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V celoti gledano sta izbira črkopisa in pra- 
vopisa v našem registru povsem drugotnega po- 
mena. Namen nad nameni je bila razumljivost 
besedila najširši javnosli, torej v vsakem primeru 
govorno-slušno razmerje med duhovnikom in 
srenjo pred pisno-vidno relacijo. Ta je bilo tako 
ali tako omejena zgolj na ozek krog duhovnikov, 
ki so morali oklice pisno oblikovati tako, da so 
jih brez težav prebrali in s prižnice posredovali 
ljudem. O tem pričajo na svoj način izjemno 
redke latinske oblike za poklicne oznake, 
toponime, etnike in etnonime. Ce jih je duhovnik 
že zapisal latinsko, kot je bilo v praksi pri 
pisanju matičnih knjig (npr. scriba, Crain- 
burgensis, Saxo Drejdensis - Carinthi civis 
Greiffenburgensis, natas Lotharingiae in Civitate 
Nabor), jih je namreč podčrtal, vsekakor pred- 
vsem zato, daje pri branju opazil mesto, ki gaje 
bilo treba razložiti "po kranjsko". Takega opo- 
zorila na zapis v neživem jeziku ni potreboval pri 
splošno razširjenih latinskih kraticah: S. (sanctus, 
sveti), P.P. (patri), D. (dominus, gospod), LB. 
(liber baron), pa tudi ne pri okrajšavah pogosto 
rabljenih nemških in adaptiranih besed: keys./ 
erlieh/, gnudlAvL, v/on/ 1er slovenske začetnice 
G. (gospod, gospa). 

Kot rečeno, je obravnavana oklicna knjiga v 
primerjavi s sočasnimi, starejšimi in mlajšimi 
matičnimi knjigami veliko bogatejši vir mestne 
in druge toponomastike, vrh vsega zapisane v 
živih slovenskih oblikah. Ker raziskovalci lju- 
bljanskega mestnega imenoslovja knjige niso 
poznali,60 je tem večja verjetnost, da so v njej 
tudi doslej še neznani ali v slovenščini še ne- 
dokumentirani mikrotoponimi. Prav tako utegne 
biti knjiga vir najstarejših slovenskih omemb 
drugih krajev, sosesk in župnij. 

V pričujočem prispevku se področja mestne 
toponomastike samo dotaknem, v okviru pre- 
učevanja starejše ljubljanske zgodovine in ime- 
noslovja pa bi vsekakor zaslužilo temeljilejšo 
obravnavo. Zanimiva so denimo poimenovanja 
nekaterih pomembnejših mestnih stavb, daljši 
opisni mikrotoponimi ali ugotovitev, da imajo 
nekateri deli mesta vedno samo nemško ime. 

Ce se najprej pomudimo pri t. i. fevdalnih 
poslopjih - gradovih in dvorcih, je treba 
poudariti, da je v slovenskem imenoslovju 
obstajal en sam ,•>rad,6i in sicer listi na Grajskem 
hribu: en gvardi foldat inu gffreitter na gradu 
(11. 11. 1741); pod gradom na pollanah (27. 6. 
1739); na pollanah pod Gradom (11. 4. 1739). 
Vicedomovo poslopje na levem bregu Ljublja- 

°" Prim. /Jasli Vlado Valentie, Zgodovina ljubljanskih uličnih 
imen, Ljubljana I •••. sir. •-21; Josip Mal, Slara Ljubljana in 
njeni ljudje Kulturnozgodovinski opis, Ljubljana 1957, sir. 
1X7-194. 
Na podc/clju srečamo lako grad (hlisu Zhernembla u svojm 
nnulii - 23. 6. 17-17; mi bleiskim gradu - 5, I 1751) kol 
graščino (H Svibnc ii greshini, • Svibenski greshhii - 16. I. 
1745; II Mokrishke Grashinl mi DoUenskem - 1.6. I74X). 

nice je nosilo dvojno ime: fištamija (iz nem. 
Vizedom-Amt) in burglpurk (nem. Burg), kot 
denimo v primerih: pred fistamio (27. 4. 1738), 
pred Festamie (30. 1. 1740), • shlesbe • 
F e st amy e (1. 1. 1752), pred Fistamio (27. 1. 
1759), prêt Parko al fistamio (•). 2. 1759), 
Haitis Officii- v Parke (8. 8. 1753), Secretary per 
Guadi. G. Baron v/on/ Flachenfeldt v: purg (19. 
3. 1753). Nadalje je imela Ljubljana dve zgradbi- 
palači, imenovani liof, in sicer stiski dvorec pri 
sv. Jakobu: v: Shittishkim hoffo (9. 10. 1740, 23. 
3. 1743), • Shettijhkim hoffu (18. 6. 1745) ter 
turjaški knežji dvorec v Gradišču z dvema 
imenoma - iirštov oziroma turjaški hol": a 
Terjaskim hoffu (6. 12. 1742), v terjashkim hoffo 
(1. 1. 1744), poprei ufirjht Averspergovim hoffo 
(16. 6. 1742); v: graffi Ignoti Aversperga hoffo 
(6. 10. 1742), v Fürjhtovem hoffe (23. 6. 1753), v 
firshtovim hoffo (22. 9. 1753), v Fershtoumo 
Hoffo (7. 5. 1757), v terjajhkim hoffo (3. 1. 
1756). Tudi bližnje Križanke, posest nemškega 
viteškega reda, so izpričane v dveh variantah: 
akrijhenkeh (15. 11. 1737) in pred Krishanio (2. 
8. 1738), iz česar je nastala pridevniška oblika 
križanski: • Krishenske gaße (10. 6. 1742). 

Od drugih pomembnih poslopij naj na prvem 
mestu omenim deželno hišo - lontovž: a Lond- 
tonshe (1. 2. 1738), pred Lontousham (9. 2. 
1744), blisu Landtausa (2. 5. 1749). Samosvojo 
slovcnizacijo so doživela še druga nemška po- 
imenovanja: za smodnišnico - na pulfrerjhi (29. 
9. 1758), igrišče - prêt Palmisan/'2 (5. 2. 1757) 
in za mestno bastijo - Sa Boschi¡jo (6. 5. 1752). 
V knjigi nasprotno ni zaslediti mestne hiše - 
rotovža in okrožnega urada - kresije, temveč 
zgolj njuno uradništvo. Mikrotoponim Kres kot 
del Mestnega trga ne pomeni stavbe kresije, saj 
je dokumentiran še pred uvedbo okrožij: pred 
Krejsam na piazzo (27. 6. 1739), pred Krefsam v 
Fabiani (28. 5. 1749). V oklicni knjigi prav tako 
pogrešamo izraz klošter. Vse samostanske loka- 
cije so namreč poimenovane samo po menihih in 
redovnicah, npr. per P.P. Jesiivitarvh • colegio 
(6. 6. 1745), pred PP Savitarié63 (9. 4. 1739), 
pred PP Capncinarje (22. 7. 1738), Sa Capu- 
cinarie (6. 6. 1739). pred PP Augustinarie (16. 1. 
1740). blifo PP: Augustinarjou (18. 1. 1753), Sa 
Theme Menihe (31. 1. 1739), pred PP: fran- 
ciscanarie (30. 8. 1737), bliso PP: Francisca- 
narjoa (2. 11. 1754), pred Staremi Ntinami1'1 ( 13. 
10. 1737), pred GG: Vrfiilinarzami (10. 2. 1753), 
sranm Gospeh Vrshalinarz (3. 2. 1759), blifo 
GG: Clarifia (27. 7. 1755), prêt •'•'. Clarifsarz.e 
(20. 9. 1754), blisu teh Noveli Nim'* (12. 7. 
1741). Frančiškani so poleg lega dali še ime ulici 
in mestnim vratom: a Franciskanarski giifii (15. 

62 
63 

I/ nein. BallhauB; prim. Valenčič, n. d., sir. 30. 
Spačeno ime /.a jezuite (jezuitarji). 
Gre /a klarise; napis "pred Slanini Nunami" je namreč nad 
precrtanim "predG:G: •/•••••••••. 
Uršulinke v predmestju. 65 
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5. 1741), na francishkanarskeh uratteh (23. 1. 
1740). Redkokdaj se srečamo ludi /. besedo 
cerkev - S. Nicolausa zerkiie (5. 1. 1750), ki jo 
nadomeščajo veliko bolj udomačeni patrociniji: 
per S. Nicoiauso (1.1. 1756), v Shemiklaushe (7. 
6. 1755), per S. Floriana (29. 8. 1738). Škofijski 
dvorec, domovanje ljubljanskega knezoškofa 
(Jir/hta inu shkoffa najhiga - 19. 1. 1750), se do- 
sledno navaja z imenom častitljive starosti: v: 
Shkqffije(6.5. 1741). 

Med poročenci obravnavanega obdobja je 
bilo tudi nekaj delavcev iz ljubljanskih manu- 
faktur, največ i/, svilarnc v lasti trgovca Jerneja 
Čebula. Obrat je začel delovati kakšno desetletje 
pred začetkom vodenja oklicnega registra in je 
zaprl vrata po letu 1754. Prva omemba v oklicni 
knjigi ga imenuje: na Fabrike u Gradishe (20. 9. 
1738), sicer pa po lastniku: u Zhebulove fabrige 
(3. 11. 1738) in po proizvodnji: is fhidane 
fabrike (29. 7. 1741). Precej manjkrat se omenja 
stanovska suknarna, ki je prešla že leta 1747 v 
zasebne roke: na Landtshajftne fabrike (26. 5. 
1744,8.7. 1747).66 

Tedanja Ljubljana kot vse kaže ni poznala 
pojma ulice/ulica ali pa ta vsaj ni bil običajen za 
pomensko natančno opredeljeno mestno gaso. 
Vpliv nemškega izraza se očitno odraža že na 
izvirnem načinu zapisa z ostrimß, tako denimo: 
uhrenovi gaßi (9. 11. 1737), • Shpetauske gaßi 
(30. 1. 1739), v Krishenske gaße (10. 6. 1742), 
konz rojhne gaße (19. 1. 1738), v.- Judoujkc gaße 
(8. 11. 1738), vlingoukini gaße (13. 4. 1749), • 
franciskanarski gaßi (8. 5. 1751), u: Sallentin- 
garjove gaße!67 (24. 1. 1750). Pri tem je treba 
posebej opozoriti na icnomen Gosposke ulice, ki 
sojo vedno pisali v nemščini in gotici: in Herrn 
gaßen (13. •). 1737, 23. 8. 1739), in Herrngaßen 
(11. 2. 1738); in Herrn Gaßen (6. 10. 1751). 
Postavlja sc vprašanje, ali je bilo ime resnično 
tako domače in znano vsemu mestnemu življu, 
da le-to za ulico sploh ni potrebovalo slovenske 
ustreznice."8 Nasprotno se v oklicih vedno na- 
vaja "Križenska gasa" in le enkrat izjemoma nje- 
no nemško ime v gotici: in der Teytschen gaßen 
(8. 6. 1748). Tretji primer nemškega mikrolo- 
ponima je Novi svet v kapucinskem predmestju, 
pisan izmenoma v latinici Ney Welt (17. 4. 1751) 
in gotici na Neywelt(\7. 1. 1753). 

Prav tako je opaziti neko posebnost pri treh 
ljubljanskih trgih. Slovenski naziv trg je bil v 
rabi samo pri obeh stranskih trgih - Starem in 
Novem: na ftarem tergu pred /temo (10.  6. 

66 Lilcraluro o obeh obralih gl. v: Jože Žonlar. Ljubljana v IX. ¡n 
v prvi polovici 19. slolclja: Zgodovina Ljubljane. Prispevki /a 
monografijo. Ljubljana 19X4, Mr. 159. 

67 O etimologiji imena današnje Salendrove uliee prim. Valcnčič. 

n.d.,str. Id. 
M Po tiskanem ra/glasu i/, leta 17X7. prvem uradnem dokumentu 

/ ulično razdelitvijo, je imela Herrengasse slovensko uslre/, 
nieo Fislanska gassa po štiri desetletja prej ra/puščenem vice- 
domskem uradu - FlStamiji ( Valenčič, n. d., str. 2fi). 

1740); na Starem tergo (19. 11. 1753), na startno 
Tergo (21. 10. 1758), na novim tergo (18. 1. 
1741), na novem tergu (20. 1. 1753). Današnji 
mestni trg je nasprotno ves čas samo plac: na 
piazza (25. K). 1738), na piazzo (24. 9. 1740), is 
plaza • gaßi (17. 1. 1741), na plazo bliso 
Lahousha (23. 6. 1753). 

Poleg velikega števila služinčadi, pri kateri so 
navedli ime gospodarja, so duhovniki za lažjo 
identifikacijo manj znanih oseb včasih zapisali 
tudi podatek, v čigavi hiši ta oseba prebiva, npr.: 
Sedei v Graff I gnati Auersperg hi pie (20. 1. 
1753), na Bregu v Bisenthalove hißte (20. 5. 
1756), Draxlerski GeJJel Sa PP. Capucinerie v 
Gladikove hishe (29. 5. 1757), Briefträger v 
Jhtern Wirtove Hijhe Sa P. P. Capucinarje (10. 
6. 1758). Med hišami je zaslediti nekatere v lasti 
mesta, kakor denimo v teh primerih: Wahl 
maister s Iblane v Mestni hijhe sraum Naviga 
Sydaina (1. 10. 1757), gmein mestni vosnig na 
teiste v gmein Meftne hijhe (28. 1. 1758). 

Iz obzidanega mestnega jedra sta na drugi 
breg Ljubljanice vodila Spitalski in Šuštarski 
most: pred Shpitaujkem mostam (13. 10. 1737), 
na Shusterskimu moftu (20. 7. 1749), zadnji k 
Novemu trgu, ki ga je prav tako obdajalo mestno 
obzidje. Le-tega spričuje oklicna knjiga 
največkrat z imenom ulice Za Zidom: Sa Sidam 
(7. 7. 1741), Sa sidan (5. L 1754), sicer pa na 
drugih mestih kot "zidanje": bitjo Naviga 
Sidania (18. 11. 1752), per S. Nicoiauso vftdanio 
(1. 1. 1756). Razmeroma pogosto se omenjajo 
mestna vrata: is vodneh vrat (22. 5. 1740), na 
francishkanarskeh uratteh (23. 1. 1740), funei 
krishanskeh vrati (15. 2. 1738), na pißanih 
vratah (21. 6. 1738), funei pißaneh vrati (29. 1. 
1752), Sunei Shpitauskeh vrat (23. 2. 1754). 
Onkraj vrat so se začenjala predmestja, zvečine 
imenovana samo z. lastnim imenom - • gradishe 
(6. 8. 1741), v ternovim (10. L 1738), ukrakovim 
(18. I. 1738), na Spodneh pollanah (13. 4. 1738), 
na pollanah (29. 6. 1741), sicer pa z nemškim 
izrazom Forštat: na forshtat (20. 9. 1738), na 
ForJJitate (27. 8. 1740), na forshtati (27. 4. 
1748), naforshtato (2. 5. 1750). Tu seje mestna 
toponomastika tudi dokončno izgubila v pode- 
želski. Njeni zadnji izrastki so segali do pri- 
mestnih pristav, za katere poznamo dvojnost 
slovensko-ncmškega poimenovanja: na Krijhen- 
skim Mayrhojfo (15. 5. 1739), vpriftave Guadi: 
G: Baron Frberga (18. 6. 1746), v meftne 
pristave na Ceste (19. 1. 1755). 

O pisavi in poimenovanju drugih krajev in 
dežel velja splošna ugotovitev, da so toponimi s 
slovenskega etničnega ozemlja in njegovega 
obrobja dosledno slovenski (npr. na Koroshkem 
is Bellaka Dama - 31. 12. 1739, ubellkouze69 na 
Korojhkim - 3. 8 1754, • Zhellouzhe - 18. 6. 
1738, • Terfte - 9. 5. 1738) ali vsaj prilagojeni 

69 Velikovec, 
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slovenski izgovorjavi (u Ehrenhausu• na 
Stayerskim - 18. 10. 1749), če ne upoštevamo 
italijanskega imena za Koper (Sa Capo ¡strio 
dama - 6. 4. 1738) in nemškega za Nabor- 
jet/Malborgctlo v Kanalski dolini (zu Marbürgett 
- 30. 5. 1744). Enako velja tudi za večino 
hrvaških krajev, izvzemši zopet nekatere pri- 
morske (Cornial, Bucean).11 Prav tako so do- 
sledno uporabljali slovenska imena za sosednje 
dežele: na Štajerskim (25. 1. 1738), na Ko- 
roshkem is Bel laka Dama (31. 12. 1739), na 
Hrovashkem (20. 11 1739), imena oddaljenejših 
pa tako kot imena tamkajšnjih mest zapisovali 
različno: is Payrske deshelle (28. 6. 1743), is 
lis l ra i lie rs ke Deshelle (7. 6. 1755), vschwabske 
Dushelle v mesto Kaußbeyem (7. 9. 1753), tega 
Kralizhniga Mestu Londek is ¡menam (24. 5. 
1758), zu Lieüchtenberg in der obernpfalz (5. 1. 
1750), gebohren zu Kupfstein in •• roll (2. 9. 
1747), in Mahren in Hößlein Pfarr (22. 10. 
1746), in Pöhmen zu eifenberg gebürtig (31. 10. 
1746). Pri tem je odločalo več dejavnikov, pred- 
vsem stopnja poznavanja kraja/dežele ter izbira 
jezika - nemščine oziroma slovenščine, kot re- 
čeno pogosto z namenom, da bi oklic razumela 
tudi oklieana tuja oseba. Slovenska so ostajala 
splošno znana poimenovanja večjih mest v 
habsburških dednih deželah, denimo na Dunei 
(24. 5. 1738), • Duneju (10. 10. 1743), • gradz.u 
(30. 5. 1745) ali • nemškem Graz.o (24. 9. 1756). 

Knjiga ima v vsebinskem pogledu nesporno 
največjo težo kot dokument sociulnc strukture, 
podane v živem ljudskem jeziku kranjskega 
glavnega mesta. Posameznikov družbeni položaj 
ni izražen samo s poklicno dejavnostjo in more- 
bitnim statusnim naslovom, temveč v nič manjši 
meri z bivališčem in z osebnim imenom, zapi- 
sanim v obliki, kakršna je bila zanj običajna ali v 
vsakdanji rabi vsaj najpogostejša. Skupek vseh 
navedb nam osebo približa veliko bolj plastično 
kot razmeroma mrtva črka na papirju forma- 
lističnih, vsebinsko suhih latinskih župnijskih 
matičnih knjig ali nemških uradnih seznamov 
mestnih poklicev. 

Bralčevo pozornost najprej pritegnejo načini 
naslavljanju kot navzven prepoznavno znamenje 
socialnega razlikovanja, navedeno pogoslo na 
prvem mestu pred imenom in drugimi osebnimi 
podatki. Slovensko naslavljanje je posebnost za- 
radi jezika, sicer pa zvesta preslikava nemškega, 
izražena v slovenščini s pomočjo kalkov in ob 
pomanjkanju le-teh z adaptiranimi nemcizmi. 
Lestvica vrednostnih oznak se v bistvu začenja 
pri osebah brez kakršnih koli statusnih pri- 
devkov, denimo: vdouz en Mestni Valuar (6. 6. 
1739), en Sgonarski gsell (8. 5. 1751) ali ranziga 
Michela Pallama Sakonjko Hier (4. 1. 1738). 
Navzgor vodi pol prek stopnje gospodov in 
gospa, ki se začenja že pri nižjem uradništvu - G: 

70 Ehrenhausen/EmovZ, 
71   Kornjal pri Pu lju in liakar v KvarncrNkein zalivu. 

/N.NJ en Shribar na Apalte (19. 3. 1753), G: 
/N.N./ registraturs: adjunct per nqflie zhajiite 
repra('sentantshoß'te na /tarent tergo (23. 2. 
1753) - in imenitnejših trgovskih pomočnikih: 
Gospud /N.NJ en Ladendiener na piazzo (19. 10. 
1741) ter nadaljuje pri polnopravnih meščanih, 
pri katerih je "gosposki" naziv obvezen: G: 
/N.N./ purger inu handshuchmacher vrojhne 
gafie (17. 6. 1741), fravo Vrfulo od ranziga G: 
/N.N./ podarja inu purgaría unovim me/to (28. 
10. 1737). 

Starejši adaptirani nemcizem žlahtni/žlahtna 
pomeni višjo stopnjo socialne lestvice, ki pa ni 
nujno povezana s plemiškimi osebami in naslovi. 
Žlahtni je slej ko prej vsak nemški "Edler Herr", 
uporabljan precej poljubno, tako neredko tudi za 
uglednejše meščane, imovileže, svetne izobra- 
žence, častnike in višje neplcmiško uradništvo: 
Shlahtni G: /N. N./ vdouz. inu zwölffer (27. 7. 
1738), Slahtnega G: IN. N.l Oberstatt Camrerja 
Sakonsko hz.er na pluz.u (21. 1. 1741), Slahtni G: 
IN. N.l en Cefsarski proviandt Commi/sari • 
Roshlini na Hrovashkem (20. 11 1739), Slahtni 
Gospud IN. N.l en Medicina1' Dohtar blisu 
Noveh Nun (14. 5. 1738), Slahtni G: IN. N./ od 
Zha/titiga Regimenta Generala Von Sherzher en 
OberLeüttenandt is Carlouzha dama (1.1. 1752), 
per Shlachtnimo Gofpodu Poftmuiftro v /hlu/hbe 
(23. 5. 1750), /hlahtne Gespiid /N. NJ Cafsarske 
Banke Cafsier v Lublani (3. 6. 1758). 

Med "žlahtnimi" gospodi je malo lakih, ki so 
se mogli izkazati s plemiškimi listinami, če pa 
že, je šlo največkraj. za komaj pridobljeno ple- 
miško diplomo. "Žlahtni" so poplemenilenci 
oziroma nižje plemstvo, pri katerem ludi zato ni 
zadržkov, da se ne bi poročalo z ncplemiškimi 
osebami. Tipičen primer je znameniti botanik in 
naravoslovec italijanskega rodu Janez Anton 
Scopoli, ki je bil 2. februarja 1758 oklican kot 
ženin Ljubljančanke iz poplemenitene rodbine. 
Oba mladoporočenca sla sicer pripadala "žlahtni 
gospodi", vendar s pomenljivo razliko v predlogu 
"von", ki gaje nosila samo nevesta: 

"Shlahtni G: Joann Antoni Scopoli udouz 
Medicina6 Doctor v Nemške Idrie 1st. usarne 
Gospodiz.hno Mario Catharino Shlahtniga G: 
Sebastiana von Franchenfeld, sakonsko hzher 
prêt Kruhno Camro 1st." 

Nižje plemstvo, nastavljano s predikatom 
žlahten/žlahtna, je kajpak stremelo po zakonskih 
tovariših višjega ranga, ki jim je šel naziv 
gnadljiv/gnadljiva. Takšen mcšaniv "žlahtno- 
gnadljivi" par so bili starši barona Žige Zoisa. 
Stolni župnik (D. P.) pri sv. Nikolaju jih je 28. 
januarja 1747 oklica! z besedami: 

"Shlahtni Gospud Michael Angelus '¿oij's 
v/on/ Edlstein Udouz. na brego Ist: vsame dobro 
rojeno Gnadlivo Gospodizhno Johanno Catha- 
rino Gnadliviga Gospuda Sigmunda Kappus 
v/on/ Pichlstein obereinnehmerja Sakonsko Gos- 
podizhno Hzher na brego ist." 

Iz nemškega gnädig prevzeli pridevnik gnad- 
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///v je šel praviloma imcnilnejši plemiški gospodi 
in se zato neredko pojavlja še /. drugimi okras- 
nimi pridevniki in plemiškimi nazivi. Pri tem je 
zanimivo spremljali kalke nemških variant na- 
slavljanja, prepletene z adaptiranimi besedami, 
in pojave (ne)prcgibanja plemiških naslovov, kot 
so: baron, grof in knez skupaj z ženskimi 
oblikami. Samo gnadljive se navadno imenujejo 
plemiške osebe, o katerih govori knjiga po- 
sredno: per gnadl: G: Baron »»/on/ Ekhu (11. 1. 
1738), per ¡inculi. G: Borono Hallerstein (31. 1. 
1738); per gnadl. Gospe Baron Erberze (30. 5. 
1744), per gnadl: Grafía von Gallemberg (30. 1. 
1750); per gnadl. ne v Schrattenbach (21. 6. 
1738), per gnadl. Gospe Barone/e von Gall (3. 
10. 1750), gnadl: fir Pita inu shkoffa naßtiga 
rendtmaister v: Shkoffije (19. 1. 1750). 

Kadar so se ljudje njihovega položaja poro- 
čali, jim slolnični duhovniki niso pozabili dodati 
k imenu polnega naslova, dobesedno prevede- 
nega nemškega kalka: 

Wohl geboren - dobro rojeni: dobru rojeni 
Gnacll. G. Joseph Freyherr Von Marenz.i ledig • 
Ter/te (9. 5. 1738); dobrurojeniga G: Martina 
Freyherra von Aichlburg Sakonsko hzer • 
Shenpafsu blisu gorizhe (24. 10. 1739), dobru 
rojeni gnadlivi Gospud Petrus de Denario vice 
haubtnian v: BuccarP2 ledig (9. 4. 1741), dobru- 
rojeno gnadlivo Gospo Mario Su/anno od ran- 
zigci Gnadliviga G: Crejcentia Prikner 
Sapupwno vduvo (20. 5. 1738). 

Edi geboren - žlahtno rojeni: dobru, •• Sloht- 
nu rojeni gnadlevi G: Joseph Antoni Vermattl de 
Vermersfeldt (1.2. 1738), ranzhega slahtnu roje- 
niga gnadlevga G: Johan Mihelna Florianzizha 
von Grienfeldt Sakonsko Gospotliz.lmo hz.er (1.2. 
1738). 

Hoch geboren - visoko rojeni: ViJJoktt rojeni 
gnadlivi Gospud Georg Seifrid Freyherr v/on/ 
Valva/or Svidemske jarre Saverham (20. 5. 
1738), Vi/soku rojeni inu gnadlivi Gospud Carl 
Joseph LB. Valvasor ledin (25. 10. 1737), vijsoku 
rojeno gnadlivo graffino Gospoclizhno ranziga 
Vijsoku rojeniga gnadliviga Grafia Wolff Wai- 
charda Lamberga Sakonjko Hz.her (25. •). 
1737), vijsoku rojeni gnadlevi D: Alexander 
Suetliga Rimskiga Kraltjtva grafi'von Aversperg 
vdouz u Kerskim (16. 1. 1745), vijsoku inu dobru 
rojeni ¡¡nad!, reihsgraff Guido v/on/ Starenberg 
(28. 9. Ì 749). 

Hoch würdig - visoko vredni, visoko časti- 
vredni: per vi/soku uredniino gnadliviino firshto 
v: Shkoffije (6. 5. 1741), per Vijsoku Zhassti- 
urednemo gnadlevmo fiirshto nu shkofiu • 
Shlesbe (2(). 2. 1740),' per Vijsoku uredniino 
gnadliviino firshto v: Shkoffije (6. 5. 1741). 

Zlasti za visoke deželne službe je bil v rabi 
naslov ekscclcnca (Excellenz), ki ga stolna 
duhovščina spričo tujega zvena zvečine niti ni 
poskušala sklanjati: per Excellenz, gnadl: grafi' 

Saurait Landthaubtman (18. 1. 1741), per Excell. 
grafi': Antonu von Aversperg lumdtsVerwalteriu 
(10.' 5. 1738), per Excell: graff Aversperg 
Landtmarschallo pred Kreshenke (24. 1. 1739), 
per Excell: •••••' Ixmcltvizdom (31. 1. 1739), 
zaslediti pa ga je tudi v adaptirani pridevniški 
obliki Excellent per Excellent gnadl. grafi', v 
Lamberg (29. 6. 1752). Na drugi strani so 
mestoma tako naslavljali tudi visoko plemstvo: 
per Excellenz. Guací. Grafi Lepold Lamberg na 
novem tergu (20. 1. 1753) in izjemoma še 
kakšnega zaslužnega izobraženca, kakor ranziga 
Excell: Jhlahtniga G: Georg: Wolfi'ganga Sin- 
garía medicin dohtarja (14. 4. 1739). 

Nekaterim doktorjem medicine, predvsem pa 
doktorjem prava, je šel ne glede na izvor in stan 
naslov "visoko učeni", in sicer po nemškem 
"Hoch gelehrt": Slahtni, na Vi/soku vuzheni G: 
Fridericus Baronie) de Rosenthall ledig en 
Medicina* Dolitar in Herrn gaßen (23. 8. 1739), 
Slahtni. nu Vijsoku vuzheni G: Johan Anton von 
Puchentall vdouz J. V.73 Dohtar nashe zhastitc 
Landtshaffti en perseshen Advocat (6. 4. 1738), 
Shlahtni inu vijsoku vuzheni G: /N. NJ J. V. 
Doclitar vloke14 (8. 11. 1738). 

Če se še enkrat vrnemo k najsplošnejšim obli- 
kam naslavljanja, je trebna opozoriti, da so lc-tc 
za moške manj številne kot za ženske. Pri 
moških srečamo ob stanovskih oznakah zakonski 
sin in vdovec edinole gospoda (gospud, gespud, 
gospod). Mestoma ga sicer nadomešča latinska 
okrajšava D., ki jo je okliccvalcc pač sproti 
poslovenil v gospoda, nikjer pa ni zabeležen 
nemški Herr, če seveda izvzamemo že obrav- 
navano izpeljanko •••••••••. Za ženske je na- 
bor častnih naslovov širši, saj so se poleg 
zakonskih hčera in (zapuščenih) vdov glasile s 
prižnice besede: gospa (gespa), frava, gospo- 
dična in nemška Jungfrau. Sobescdilo konkret- 
nih primerov spričuje, da izbiri med sinonimoma 
gospa-frava ter gospodična-Jungfrau nista botro- 
vala naključje in poljubnosl. Med fravo in gospo, 
oznakama za poročeno žensko oziroma v pri- 
merih nevest za vdovo, je obstajala pomenljiva 
razlika. Za fravo je veljala soproga meščana ali 
širše človeka, ki mu je pripadal naziv gospoda, 
npr. ultime fravo Vrjulo od ranziga G: Josepha 
ciroz, podarja inu purgaría imovini me/to Sa- 
pujheno vdovo (28. 10. 1737), ufante fravo Anna 
Mariti od ranziga G: Joaniiesa Callin Sapujheno 
vduvo na Verhinke (4. 1. 1738). Naziv gospa je 
bil nasprotno namenjen predvsem plcmkinjam: 
vijsoku rojeno gnadlivo Gospo graffino Rosolio 
od ronzino vijsoku rojeniga gnacll G: Francisco 
ara fio v/on/ Engelshaus Sapusheno velavo (13. 4. 
1738), per gnacll. Gospe Barone/e von Gall (3. 
10. 1750) in redovnicam: prate CG: Clarißar- 
zam (1.2. 1754), srauni Gospeh Vrshulinarz (3. 
2. 1759). 

72 Glavarjev namestnik v Bakru. 

•    Juris ulriusquc = obojega prava. 
74   SUI ¡a Loka. 
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Jungfrau je sicer izjemoma lahko označba za 
razmeroma preprosto, (nemeščansko), a mestno 
dekle: Jungfrau Mizzo Jacoba ohalanarja Sa- 
konsko hzher ubelako (20. 9. 1737), vendar pra- 
viloma za hčerko meščana oziroma očeta, na- 
slavljanega z gospodom: usarne Jungfrau Mario 
G: Juria Labochoria hurgaría inu Mefsarskiga 
Moisira Sakonsko hzer (19. 10. 1737). Jungfrau 
je torej statusno ustrezala neporočeni fravi, tako 
kot je bila gospodična hčerka gospe. Duhovniki 
so natanko vedeli, katero nevesto smejo ime- 
novati gospodična in katero samo Jungfrau, 
odtod tudi samocenzura oklicevalca pri vpisu z 
dne 25. januarja 1738: ujame Gospodizhno /pre- 
črtano in popravljeno: Jungfrau/ Mario Eleonora 
Shlahtniga /prečrtano in popravljeno: ranzhega/ 
G: Joannes Adalberto Skoblna Sakonsko hzher 
Sedej • Celli na Štajerskim. Slovenski naslov 
gospodična so pri oklicih namreč nosile hčerke 
plemičcv in kvečjemu še gosposkih izobra- 
žencev: Gospodizhno Francisco Josepho Von 
Walterstein (9. 5. 1738), Gospodizhno Mario 
Sophia Shlahtniga G: Franz. Antona de Georgia 
Sakonsko Hz.her(21. 7. 1738), Gospodizhno Ma- 
rio Justino ranzhega G: Antona de Vrbani 
Solicitataria Sakonsko hz.er (6. 4. 1738), Gospo- 
dizhno Mario Anno Catharino ranz.iga Vifsoku 
rojeniga gnadliviga G: Carl Heinricha graffa 
v/on/ Wazenberg Sakonsko Hzher (24. 7. 1738). 
Končno velja še pristaviti, da gospodična nima 
nikoli ustreznice v nemški Fräulein. 

Zgornji primeri so hkrati že precej povedali o 
osebnih imenih in priimkih kot poglavitnem 
elementu vsakega oklica. Odgovore na poraja- 
joča se vprašanja s področja anlropomaslike bi 
dala šele natančna raziskava, ki bi upoštevala 
ludi socialni položaj nosilcev. Na lem meslu 
kaže ob natresenih primerih opozorili vsaj na 
nekatere splošne ugotovitve. Plemiška osebna 
imena, sestavljena iz dveh ali več imen, so 
praviloma zapisana v izvirni latinski ali nemško 
obarvani obliki. Posnemajo jih dvojna imena 
meščanov, pri katerih je opazna še močnejša nota 
t. i. klicnih imen. Neredko ostajajo dvojna žen- 
ska imena v imenovalniku, kjer bi morala biti v 
tožilniku: ¡(fame fravo Anna Maria (4. 1. 1738), 
pri moških imenih pa je sklanjano samo zadnje: 
ranz.iga Hans Jacoba Rieblasia (24. 4. 1756). 
Med ženskimi imeni gre opozorili še na ne- 
pregibnost imena Elisabeth: ¡{fame Jungfrau 
Elijabeth (8. 2. 1738, 9. 4. 1739). Slovenske 
oblike so razumljivo zastopane pri' kmečkih lju- 
deh in v mestnih nižjih slojih s tendenco po- 
jemanja po socialni lestvici navzgor. 

O povezavi socialnega položaja in osebnega 
imena najbolj neposredno pričajo konkretni 
izbrani primeri. Ime Janez nastopa denimo v teh 
oblikah: Anžc - Anshe Merez ledig en kmeteske 
kramar u Krakovem (28. 6. 1750), Hans - Hans 
lrg Paher ledig en Lakay (5. 1. 1752), Joannes - 
Joannes Burkelz. ledig en I¿>kay (3. 10. 1750), 
Johan - Slahtni, nu Vifsoku vuzzheni G: Johan 

Anton von Puchentall vdouz J. V. Dohtar (6. 4. 
1738). Jurij se pojavlja kot Jurij - G: Juria 
Labochoria hurgaría inu Mefsarskiga Maistra 
(19. 10. 1737) in Georg - od ranzhega G. Georga 
Era/ma Weißa Kauffmana (18. 1. 1741), Vifsoku 
rojeni gnaulivi Gospud Georg Seifrid Frevherr 
v/on/ Valva/or (20. 5. 1738). V vsaj' treh 
osnovnih variantah je srečali Marijo, in sicer kot 
Marijo - Jungfrau Mario ranzhega G: Josepha 
Sluga hurgaría nu •••• sakonsko hzer (17. 1. 
1738), Mico - Mizzo od ranz.iga Juria Haffner 
Sapusheno vuduvo na Ceste (15. 9. 1752) in 
Mino - Mino ¡vanizo (7. 7. 1753). Nenazadnje je 
imela pri zapisovanju imena vlogo tudi etnična 
oziroma jezikovna pripadnost nosilca. Manj je 
opazna pri tujcih iz nemških dežel, kakršen je bil 
Saksoncc Christian Gottlob Hebler iz Dresdna 
(8. 6. 1754), bolj pa po latinskem zapisu ita- 
lijanskih imen: G: Anton Fortunatas Valle ledig 
Sa Capo Istria dama (6. 4. 1738), dobru rojeni 
gnadlivi Gospud Petrus Felix de Datario vice 
haubtman v: Buccari (9. 4. 1741). 

V primerjavi z današnjo cerkveno prakso nc- 
sklanjanja priimkov (npr. Janeza Dolgan) je bilo 
oklicevanjc priimkov v času oklicne knjige 
slovnično "pravilnejše" kot danes. Le izjemoma 
namreč priimek ni dobil ustrezne končnice, kar 
je še najbolj pogosto pri plemiških predikatih, 
npr. Florianz.iz.ha von Grien fehlt (1.2. 1738) ali 
graff: Antonu von Aversperg (10. 5. 1738). Pri 
ženskih oblikah priimkov gre za značilnost dobe, 
ki nikakor ni imela današnjega negativnega pri- 
zvoka. Za nekaj samoumevnega je namreč 
veljalo, da so ženskam vseh slojev pridajali k 
priimku sufiks -ea, -ka ali -vka. Tako srečamo 
preprosti ženski Nesko Lippeshko (13. 2. 1745) 
in Mino lvuniz.o (7. 7. 1753) ali pa služinčad per 
Gospe Blanshartouke ujlujhbe (3. 6. 1745), per 
gospe Grojhlnouke (20. 7. 1749), per Gospe 
Hoffmanz.e (23. 8. 1757), per gnadluve Gespe 
Ottouki (9. 8. 1757), per Gnad.. Gospe Zer- 
gollarz.e (3. 1. 1755), per guadi. Gospe Baron 
Erberze (30. 5. 1744), itd. Redkost med ženskimi 
oblikami priimkov je nemška končnica - in, 
kakor: per G./ospe/ Weittenhillerin (22. 5. 1748) 
ali: fravo Mario Anno Adleshizhin (11. 2. 1738). 
Tudi nespremenjena moška oblika priimka ni 
ravno pogosta, če ne gre za plemiški naslov 
nosilke. Tako denimo zasledimo primer tuje zve- 
nečega rodbinskega imena: per Frave Podvi- 
sousji vdovi (28. 5. 1747). 

Gledano v celoti so s področja imenoslovja v 
knjigi najslabše zastopani vzdevki, ki samo- 
umevno niso sodili na prižnico. In vendar se jim 
tu in tam ni bilo mogoče izogniti, če je hotel 
duhovnik natančno opredelili, kje oklicani 
stanuje. Tako je bila 4. februarja 1741 oklicana 
nevesta, v službi per Frave Nemški pekouke sraun 
Tranzite. Dovolj znana po imenu in ne po priimku 
je morala biti ludi Ncžica, ki je zaposlovala dekle 
iz okolice Turjaka, sedei per Neslteze prêt 
Jesitjtarsko Shtemo v slt{/hbe (20. 1. 1759). 
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Pri domala sleherni oklieani osebi jc poleg 
imena, stanu, morebitnega statusnega naziva in 
bivališča zabeležena tudi njena poklicna dejav- 
nost in pri nevestah, kolikor se ne preživljajo 
same kot služkinje, še poklic očeta. Izjeme so 
kmečki ljudje, namesto s poklicem označeni s 
krajem izvora, in nekatere ženske osebe nižjega 
socialnega položaja, za katere je zapisano samo 
očetovo ime. Če paleto poklicnih oznak pri- 
merjamo z naborom osebnih imen, je ta še dosti 
bolj pestra in zgovorna. 

Prav zalo ji kaže v pričujoči obravnavi vira 
posvetiti tudi največ prostora. Poklicne dejavnosti 
so v nadaljevanju vsebinsko razdeljene na skupi- 
ne. Za vsako je narejen izbor "tipičnih" oziroma 
dovolj zgovornih primerov. Poleg poklica in po- 
sameznikovega mesta v njem (mojster, pomoč- 
nik) navajam bivališče in morebitni statusni naziv 
(gospod, meščan) kot razpoznavni znamenji vred- 
notenja določene dejavnosti. Že na pogled so de- 
nimo očitne razlike med značilno mestnimi in 
predmestnimi poklici. Statusni naslov daje rangi- 
ranju še dodatno težo, pri čemer velja opozorili, 
daje vsak meščan hkrati označen tudi kot gospod. 

Od vseh poklicnih oznak je v katero koli 
skupino najteže uvrstiti študenta, edinega pred- 
stavnika svojega stanu - en Student per S: 
Florianu (26. 6. 1745), ki seje priženil k vdovi, 
stanujoči Sunei pifsanih vralt. Sodeč po njunih 
bivališčih v bližini jezuitskega kolegija je šlo 
kajpak za študenta jezuitske gimnazije. 

Med oklicanimi ženini in nevestami jc, 
gledano v celoti, relativna večina zagotovo od- 
padla na služinčad različnih stopenj. Za večji del 
sploh ne vemo, kakšen služabniški položaj so v 
določeni hiši zavzemali in kako so jih imenovali, 
saj je v knjigi navedeno zgolj, da so v službi pri 
tem in tem gospodu/gospe, uradu ali hiši. Tako 
nisem zasledil oznak: sluga, služkinja, služabnica 
ali dekla, izjemno redek jc tudi izraz služabnik za 
nemškega Diener. Na drugi strani je navedena 
vrsta specializiranih služabniških nazivov, med 
njimi tudi domačih hišnih obrtnikov. Ob bok 
služinčadi gre končno postavili še zasebne usluž- 
bence v plemiških hišah. 

Služinčad in zasebni uslužbenci: 

- hajduk" = lakaj: Hayduk per gnadll: Graffi* 
Franzu von Lamberg ushlesbe, •• u hrenove 
guße (3. 1. 1739); en haiduk vShkqffije (20. 4. 
1742). 

75 [ZI« hajduk jc Sicer /nan ludi i/, sočasnih matičnih knjig. 6. 
januarja 1733 jc denimo umrl Jo/el Volee, "ein heydukh in 
Serviiiis apud [||/usinssi/main comitisam Lanlirin /=l.anthi- 
erir (N.SAU. ŽA Ljubljana - sv. Nikolaj. M 1658-1735, p. 
332). Pomena lakaj ni ne v Flctcršnikovem slovarju ne v SSKJ. 
O pomenu lakaj gl. Marko Snoj. Slovcnsk. etimološki slovar. 
Ljubljana 1997, sir. I M. O etimologiji i/ra/a prim. Pelar 
Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jc/ika. 

Knjiga prva •-•. Zagreb 1971. str. 649. 

hišni   hlapec/sluga:   Htiußkneht per Excell. 
gnadl: grqff Averspergo Landtshaubtman v 
Jlushbe na novim tergu (6. 9. 1755). 
hlapec: hlapezh sunei krishankeh ¡trat (18. 5. 
1738); hlapez na Cesti (23.  1.  1740); hlapez 
v: Caefsarskim Shpetallo (6. 8. 1746); Hlapez 
per     Shlachtnimo     Gofpodu     Po/'tmai/iro 
vjhhtjhbe na Glinzah (23". 5. 1750). 
kuščar: gnadl: graffa v/on/ Parudeifer Käst- 
ner na brego ( 17. 6. 1755). 
knjigovodja: G: /N.N./ hiiehhalter per Shlaht. 
G. Casparino na brego, Sdei vgorizz.e (3. 7. 
1745). 
kočijaž: kozhiash per gnadl. G: Baron 
¡ieniumin v Erberg v/hishbe vluhousfe (18. 1. 
1738); Kozhiash per gnadl: G: obrift- 
wachtmeister pred GG: Vr/'ulinurz.umi (19. 2. 
1753); Kozhiash per Gnadl. G. /N.N• Kriegs 
Commi'/sarto vjfußlbe prêt Apollo (24. 1. 
1759). 
komorni lakaj: Camerlaquuy per gnadl: g raff 
Alexandra Aversperg na brego (19. 5. 1747). 
komorni strežaj: Camerdiener per Excell. 
gruff. Aversperg Landtmarschall (25. 10. 
1738); Cammerdinner per Vif soku '/.hussti- 
urednemo gnadlevino fürshtolb nu shkoffu • 
Shlesbe (20. 2. 1740); Kamerdiener' per 
Gnadl: Graffi von Thurn • shlesbe (21. 5. 
1746). 
komorna strežajka: per Gnadlivimo Graffo 
Wildenstuino u Krishunije Camerjungfravo 
(4. 8. 1753). 
konjar: en raittkneht per gnadl: groß': Blagai 
na Sturem tergo predjhterno (3. 10. 1739). 
krojač in lakaj: Shnidar, nu tokay • Krishunie 
(8. I. 1746). 
kuhar: Kuhar per Excell: gruff: Antonu von 
Aversperg ¡Miullsvenvalteriu • shlushbe (10. 
5. 1738); Kuhar per Excell: graffi Antoni v 
Aversperg Landtverwaltarjo v/hi/hbe (18. 2. 
1740); G: /N.N./ mundkoh per Excellenz. 
gnadl: gru/J Saurait Landthaubtman na novim 
Migo (18.1. 1741). 
lakaj: tokay per gnudl. G. von Rofseti 
ushlushbt' nu v Krishunske gaße (26. 1. 
1738); en Lokat per Gnadluve Gespe Ottouki 
ushlus/bi{9.X. 1757). 
lakirar: G: /N.N./ en Lackirer v: Fi/'tumve (29. 
12. 1742). 
lovec: Jager per Excell: grqff luindtvizdom 
ußn/hbe (31. 1. 1739). 
mizar: Tischler per Excellenz, gnadl: gruff 
v/on/ Lamberg na novim tergo (3. 11. 1753). 
pisar: Shribur per gnudl. G: Barono Haller- 
ftuin pred Krulimo Kamro (31. 1. 1739). 
predjezdec: Vorreiter per Excellent gnadl. 
grqff. v/on/ Lamberg na novim Tergo (29. 6. 
1752); Vorraiter per Excellenz. Gnad. Graff 
Lepold Lamberg na novem tergu (20. 1. 
1753). 

7f> FOral = knez. 
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- služabnik: gartnarski Shlushabnigk pred Kri- 
škama (24. 4. 1746); Shlusabnigk Per G. 
Waikortu Apotecarju • shlesbe (25. 1. 1749). 

- stavbni mojster: G: /N.N./ paumaster v: 
Shkoffye(\6.9.YlA%). 

- tekač/sel: ¡Muffar per gnadl. Graff. Sigm: 
Tlium na piazzo (30. 4. 1745). 

- upravitelj: Shlahtni G: /N. NJ Verwalter v 
••••••• (\1. 11. 1742). 

- vratar: u Terjaskiin hoffit en Vrattar pred 
Krishanioiß, 12. 1742)." 

- vrtnar: garíner per gnadl: G: von Qualiz.a 
ushlusbe, nit na bregu (14. 6. 1738); gartner 
na Krijhenskim Mayrhoffo (15. 5. 1739); en 
beti Verwahrer v Codellovem vertu • gra- 
ditile (10. 10. 1750). 

Precej pogosto se v oklicni knjigi pojavljajo 
tudi delavci. Zvečine gre za priložnostne 
zaslužkarje i/, predmestij, ki se udinjajo pri 
raznih delih in drugače kot služinčad ne pre- 
bivajo pri nobenem gospodarju, denimo: Dellouz 
• Temovem (1. 1. 1738); Dellovez na Spodneh 
pollanah (13. 4. 1738). Druga kategorija delav- 
cev so manufakturni ali 1. i. "fahrični" delavci. 
Zanimivo je, daje bil izraz "fabrikant" v rabi za 
delavce in ne za lastnika. Navadni delavci se 
imenujejo s temi izrazi: Dellovez na Fabrike • 
Gradiške (20. 9. 1738), Shidani Fabricant • 
Zkebulove fahrige • della (3. 11. 1738), en 
Skidan fabricant per G: Zkebullo (14. 7. 1748), 
en fabrizhen v rebro (3. 6. 1753). Omenjena 
svilama je zaposlovala vsaj še dva profila 
delavcev, in sicer orodjarje: Saidener Zaigmaher 
• Zkebulove fabrike • Slipetauske goßt (30. 1. 
1739), Zaigmacher is Jliidane fabrike ushpe- 
taujke gafie (29. 7. 1741), Zai^maherski ¡¡seli • 
Zliebullove fabrike (4. 1. 1749) ter nogavičarje: 
Vagen Strumff Wirker Zkebulove fabrike (17. 1. 
1738); Strimff Wiirker • G: Zkebulove fabrike • 
sblusbe (25. 4. 1738); Seidenstriiniffwirklier v G. 
Zebullove fabrike v: Shpitauske gaße (13. 2. 
1740). V stanovski suknarni je srečati suknarja in 
delavce: Tuehmaher na Landtsliafftne fabrike 
(26. 5. 1744) na Landtschaffine fabrike en 
Dellouz (8.7. 1747). 

Če bi sešteli vse mojstre, pomočnike in druge 
predstavnike posameznih obrti in rokodelstev, bi 
se tehtnica poklicev po številčnosti seveda 
prevesila na stran obrtnih dejavnosti. Široka pa- 
leta le-leh pokriva domala vse obrtniške poklice, 
ki jih navaja konsignacija obrtnega davka v 
terezijanskem katastru iz. okoli leta 1750.77 Od 
61 obrti, po katastru zavezanih plačilu obrtnega 
davka, sem jih v oklicni knjigi zasledil 52, 
pogrešil pa devet, zvečine zelo specializiranih in 
ob nastanku katastra zastopanih le z enim 
predstavnikom, kot so: lasuljar, tiskar, ulivalec 
pečatov ali izdelovalec mečev. Prav pri obrteh 

pride močno do izraza podoba nemških nazivov 
in slovenskih spačenk. V večini primerov nemci- 
zem resnično ni premogel izvorne slovenske 
ustreznice, mestoma pa se je zapisovalec 
vendarle zavestno odločil za nemški "mestni" 
izraz, dasiravno je obstajal tudi slovenski, ki pa 
se mu pomensko ni zdel dovolj natančen. Tako je 
že napisano besedo Statar prečrtal in nadomestil 
s Verguldar (27. 6. 1740). Če zlatarstvo odšte- 
jemo, je od skupaj 66 obrti nosilo slovenski izraz 
samo 12 obrti ali komaj dobra šestina, in sicer: 
klobučarska, kolarska, kovaška, krznarska, lon- 
čarska, mesarska, mlinarska, pekovska, ribiška, 
tkalska, zidarska in zvonarska, pri čemer je o 
ribištvu že težko govoriti kol o pravi obrti. Vsi 
drugi obrtniški poklici se imenujejo z bolj ali 
manj adaptiranimi izrazi, med katerimi so eni 
povsem nespremenjeni nemški, drugi pa že 
opazno prilagojeni slovenski izgovorjavi. 

Opozoriti gre na še eno značilnost obrti in 
obrtnih oznak. Določeni poklici so zastopani 
izključno v predmestjih (ribič, mlinar), drugi 
deloma, pri čemer je denimo pomenljiva razlika 
med predmestnim "Šuštarjem" in mestnim 
"šuštarskim mojstrom", medtem ko so nekatere 
specializirane branže povsem mestne (lekar- 
ništvo, urarstvo). V spodnjem pregledu obsto- 
ječih obrtnih dejavnosti so upoštevani tudi obrt- 
niki iz drugih mest in trgov, ker gre za nosilec 
"meščanskih dejavnosti", ki so se v Ljubljani 
poročali in po poroki deloma tu tudi naselili. 

Mestno in predmestno rokodelstvo in obrt: 

- barokarstvo - izdelovanje barokov: Barok- 
moehar v: Judoujke gafie («• Ü. 1738); 
Barokmaharske moister v firshtovim hoffo 
(22. 9. 1753); burger jnu Barok Maker (11. 
11. 1758). 

- barvarstvo: Burgaria, nit Ferbarskiga moi- 
fstra Sapusheno Vdovo Sa Capucinarie (31. 
12. 1739);   purger,   inu   farbarski   moi ¡ter 
vuißinegoni(23. •. 1752). 

- čevljarstvo: Sliuftarske gsell ledig per S.- 
Floriano (1.8. 1739); burgar •• Slutjtarski 
Moi/ter en Vrattar na francishkanarskeh 
¡tratteli (23. 1. 1740); burgar nu en per- 
kupleni Shuftar'* /prečrtano: SkuJ'tarski Moi- 
fterl na Shabjeku (22. 7. \1A{))\ Slii{lktar u: 
gradane {1%. 1. 1741). 

- dimnikarslvo: Lublanjkiga purgaría inu rauf- 
fangkurherja Sakonjko Hzher pred Shkojfio 
(28. 1. 1738); raifenkhirarske gesell na piazzo 
(19. 11. 1740). 

- glavnikarstvo: Kampelmacher uroflme gaße 
(20. 9. 1737); Kampelmoharske Gefs'ell v 
Rositene ••• - purgaría inu Kampel- 
moharskiga Moiflra Sapuflteno udtivo v 
Roshene gafie (9. 11. 1754). 

77   ARS, Tcre/.ijanski kataster /a Kranjsko, KIM, L 336, No. 136, 
lil. li. 

71i  Dokupni čevljar, i/, nein, eingekaufter Schuster. 



ARHIVI XXII 1999 I/ arhivskih fondov in zbirk 149 

giimharstvo:  Knöpf mache r sa Siilani - pur- 
••••  inu  Knöpfmacherja  Sakon.sko  Hzher 
(13.6.1755). 
gostilničarstvo:  Wirth na Forjhtate (27. 8. 
1740); burgar, nu Wirth Sa Sydam (11. •. 
1743);    burgar   inu    Wirt   sraum    Gospeh 
Vrshulinarz (3.2. 1759). 
iglarstvo: Nadlerski Moister na Starem tergu 
(14. 6. 1749); Nadlergefell na Shabjeko (8. 6. 
1754). 
irharstvo: purger inu Waisgarbar naforfhtato 
(11.   10.   1737); hurgaría ••  Waißgarbaria 
Sakonsko hier blisu teh Noveli Nun (12. 7. 
1741). 
izdelovanje   poročnih   oblek   (?):   Frinzuh- 
macher79 Gesell na Shabjaku (29. 8. 1739). 
izdelovanje   igralnih   kart:   Kurtenmalier   • 
gradzu (30. 5. 1745); Kartenmallar na ftarem 
tergu (14. 8. 1750). 
izdelovanje   latnikov   (špalirjev):   Shpallir- 
macherSa Capucinarje (15. 5. 1739). 
jermenarstvo: en Remarski Moister na ftarem 
tergu (26.  8.   1739); purger inu Remarjke 
moi/ter v Kraino (5.   10.   1754); Remarske 
Moister v Schpitauski gaßi (5. 2. 1757). 
kamnoseštvo:   Stamzarski  gsell   •   hrenove 
gaße (8. 5.  1739); Stamizar Sa Capucinarie 
(25.   8.   1743);   hurgaría   nu   Stoiniz.arskiga 
Moijira Sakonsko hzher (5. 10. 1743). 
kaparslvo/kapičarslvo:    hurgar   nu   Cappel- 
moharski moi Iter v UnZhu• (10.  8.   1749), 
Kapezharski Gesell (20. 5. 1752). 
kavarnarstvo:    Caffé    Siederia    Sapuflieno 
vduvo  ulahou/he  (6.  4.   1738);  purger inu 
Coffee Sieder Sa  Sdei  v:  Shkoffije (14.  5. 
1755). 
kiparstvo-podobarstvo: purger in pillavar nu 
ftarem Tergo (20. 6. 1739); en Pildtaver pred 
P'P Augustinorie (16. 1. 1740). 
ključavničarstvo: purgar, inu schlosserischer 
master (10.  5.   1738);  shlofsarski  gsell Sa 
Sydam (3. 11.  1738); Shlosarski moi/ter Sa 
Sidam (7.7.1741), 
klobučarstvo: Klobuzharski gsell na ftarem 
Tergu (9. Ü. 1739). 
knjigoveštvo:    puechpintarske    moifter   na 
piazzo (17. 6. 1741); Puchpintarski gsell is 
Puxrske  deshelle  dama  od  Kruhne  Kamre 
Zhefs(2a.e. 1743). 
kolarstvo: Kollarski gsell Sa Capucinarie (22. 
9.   1737);  burgar nu  Kollarski  Moifter na 
forshtat (20.9.1738). 
kositrarstvo: purger inu Zinngiefserske 
moister na Starem tergo (30. 4. 1745); 
Zingiefser Sa Capucinarje (29. 7. 1752). 
kotlarstvo: Kupferschmidt na Starem Tergu 
(24. 1. 1739); kupfferschmidtgsell na ftarem 
tergu  (29.   10.   1741); purger inu  Kupfer- 

schmidt v Kamelke*1 (5. 1. 1750). 
kovašlvo: Kovaški gsell Sa Capucinarie (3. 9. 
1740); G. /N. N./purger inu kovaslike moister 
Sa Capucinarie (1. 9. 1742); keiserliher 
fortificotionsschmidt*2 Pedi g in G rad i she (30. 
8. 1738); Uìkuiski Kovazh poprei • Ponoviîhe 
sdei od Kresa na Novem tergu (27. 6. 1750). 
krojaštvo: purger inu Shnidar/ke moister na 
pißanih vratah (21. 6. 1738); en Shneder na 
pollanah (23. 5. 1739); en shnidarski gsell 
per G. /N.N./ burgariu, nu Shnidarskimi 
Moist ru udellu. nu Sa Sydam (30. 7. 1740); 
perkuplen Shnidar nu pollanah (8. 6. 1754); 
Schnaidergesell na pollanah (11. 1. 1755). 
krovslvo:" en Keppetsh • Shkqffie Loke (22. 
10. Ì140); burger, nu Kupezh is plaza • gaßi 
(25. 10. 1749); G. /N.N./ en Kepez na piazzo 
(7. 8. 1744); burgar, nu Keppez • goman 
grado na ftajerskim (12. 6. 1751); G: /N.N./ 
Kepz.a Sapuflieno vduvo vschwahske Dushelle 
v mesto kauffbeyern (7. 9. 1753). 
krznarstvo: Kersnar • Snosezhu*4 (3. 1. 
1738); Kersnarski gsell poprei • Francis- 
kanarski gaßi, sdei • gradishi (15. 5. 1741); 
en gori ufeti Kersnarski moifter • Novem 
mejil na Starem tergu • dellu (12. 3. 1743); 
Kersiiaijke moifter na piazzo (19. 3. 1753). 
lekarništvo: Apotekar na Starem tergu ( 1. 1. 
1740); Apotekarski gefeil Sa sidan (5. 1. 
1754); - zhastite Steverske Landtschaffte^ 
Apotecarja Sakoi\lko Hzher (11. 10. 1737). 
lončarstvo: Lonzharjke gesell urojhne gaße 
(25. 10. 1738); purgar jnu Lonzharske 
Moifter pot Gradam (15. 11. 1754). 
majolikarstvo: purger inu Majolkar vternovim 
(21.5. 1746). 
medičarstvo: purgaría inu lezelterja Sakonsko 
Hzher (8. 2. 1738); Lezetarski Moister na 
plazo bliso Lahousha (23. 6. 1753). 
mesarstvo: hurgaría, •• Mefsarskiga Moiftra 
Sakonsko hz.er funei krishanskeh vratt (15. 2. 
1738); Mejsaijke hlapez. Sunei pißanih vrat 
(30. 1. 1740); purger inu Mefsaijke moifter 
na pollanah (H). 6. 1740). 
milarstvo: Safftensiedarski gefsel na Shabieko 
/N.N./ purgaría inu Safftensiederja Sakonsko 
hzher na Shabjeko (16. 6. 1753); purgar jnu 
Safften Siedarske moister v Roshne yaße (13. 
1.1759). 
mizarstvo: hurgar •• Tishlerski Moifter (7. 4. 
1738); Thishlerski Moifter pred staro situilo 
(19.7. 1738). 

79 Morila i/ ne SDÌ. Fric- ali Fricn = poroka (Jacob und Wilhelm 

SII 
Grillini. Deutsches Wörterbuch 4. Leipzig WX. str. 199). 

81   Kamnik. 
Kovač pri ulrjcvalnih delih. 
Kepec i/, nem. Kepper srednjeveška gradbena veščina; kep- 
pern = dachspanen: pokrivali streho (Jacob und Wilhelm 
Grimm, Deutsches Wörterbuch 5, Leipzig IS73. sir. 555). 
Prim, slovenske priimke Kepec, Kepic. Kepic (Začasni slovar 
slovenskih priimkov, Ljubljana 1974. sir. 259). 

X4 Senožeče. 

Lin/. Štajerski deželni stanovi. 
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mlinarstvo: Mainar na polanach • G: For- 
schlechnariomo maino (5. 1. 1738); en Mai- 
nar v: Kolesie (25. 1. 1742). 
nogavičarstvo: Strumffstrikarske gsell poprei 
na Dunei sede] uroshne gaße (24. 5. 1738); 
burearía, nu Strumffstrikarskiga moisira (24. 
5. 1738). 
nožarstvo: purger inu Meßerschmidt na 
Kruhni Kamre (4. 7. 1744); Me/ser Schmid 
udouz na Starem tergo (19. 11. 1753); hur- 
garía inu Mel'sershmida v Lublane Sakonsko 
Hzher (28. 9. 1756). 
opckarstvo: zeglar uternovim (1. 1. 1738); 
Zeglarske moister v: Ternovim (13. 4. 1746); 
ligar v Temovem /N.N./ - zeglaria Sakonske 
hzer is Schiske (25. 8. 1753). 
orglarstVO - izdelovanje orgel: Orglmacher v 
Krìshenske gasse (10. 4. 1746) 
ostrogarstvo: hurgar, nu Sporarski Moister • 
rebri (20. 2. 1740). 
pasarslvo: en girtirske geffell na Shahjeko 
(16. 1. 1740); burgar, nit Girtler per PP. 
Jesuitarih (5. 1. 1746); burger nu girtler 
Mei/ter u J udovi gaßi (23. 1. 1752). 
pekarstvo: Pekouske gsell u shlushe, nu isft: u 
Collegi ume per P. P. Savitarieh (17. 1. 1738); 
hurgaría •• •••• sakonsko hzer •• pollanah 
(17. 1. 1738); ••• u gradishe (10. 7. 1751); - 
proviantpek• bliso PP: Franciscanarjou (2. 
11.1754). 
pilarstvo: G. /N.N./ purger inu Pfeilhauer 
blijo Pifsanih vrat (11. 1. 1744); failhaverjki 
gseell u Rol'ni Gaßi (3. 9. 1752); purger, inu 
Pfeilhauer u Rositene gaße (24. 7. 1755). 
pivovarništvo: Pirprajer poprei v Leblani per 
G: Shmidu Paumaiftru u Shleshe (5. 9. 1750); 
purger inu Pirpreyer Sa PP: Capucinerje (29. 
9. 1753). 
plahtarstvo:   hurgar,   nu   Kozenmaher /pre- 
črtano:-.^/  Moister/  v J udovi gaßi  (It).   8. 
1748); Kozmacher vKraino (9. 8. 1752). 
pletilstvo:   Strukharski gsell  blifu  Pißaneh 
Ural   (17.   9.   1740);   Strikarski 'Moi/ter  na 
ftarem tergu • dellu (10. 5. 1747); Strikarski 
Moister pred Staro Scintilo (3. 2. 1759). 
poslikovalstvo-pleskarstvo: purger Fasßer*1 

inu Mallar hlisu S: Floriana (26. 10. 1753). 
puškarslvo: hurgaría inu Pixenshiffteria Sa- 
konsko hz.er, per S: Floriana (4.  1.  1738); 
Keys: Pixenmeister inu pixenmacher urojhne 
gaße (30. 4.   1738); purgarla, inu bichsen- 
schiffteria v Welako Sakonsko hzher (10. 11. 
1753). 
ranocelništvo: padarjke gl'eli poprei ulublani, 
Sdei unovim mefto (28. 10. 1737); pader v 
Tjhernemblo (4. 1. 1738); G: /N.N./ en feld- 
sherer per S: Florian: (14.   11.   1741); G. 

X6 Provianlni pek /a potrebe vojaškega provianla. 

/N.N./ ein  Chirurgus  blisu  Tranzite -   G: 
/N.N./   hurgaría,   ••   Chirurgusa   Sakonsko 
hzher (12. 8.   1749); purgeria inu podarja 
Sakonsko Hzher (18. 3. 1753); podar Sunet 
Shpitauskeh vrat (23. 2. 1754). 
ribištvo: ribezh vkrakovim ( 12. 1. 1738). 
rokavičarslvo: purger inu handshuclunacher 
vrojhne gaße (17. 6. 1741); D: /N.N./ burger, 
••  Handishulimaher  na  Shabjeku  (23.   6. 
1744);   Handtshuhmaherski gsell •  Rosimi 
gaßi (13. 2. 1745). 
sedlarstvo: purger inu Satler na Starem tergo 
(2. 7.  1740); purger inu Satlermaifter v Ju- 
dove gaße (10. 4. 1751); Purger inu Sattlerski 
Mojster V/7/.7uus/xx V Judouske Gaße (8. 4. 
1752). 
slikarstvo: purgaría inu mallarja Sakonsjko 
hzher na   Krufhne   Cantre  (20.   9.   1737); 
Mallar per S. Floriana (29. 8. 1738). 
sodarstvo:  burgar nu  Pintarski Moister Sa 
Zherne Menihe (31.  1.  1739); purgaría inu 
pintaijkiga moiftra Sakonsko Hzher hlifo PP: 
Augustinarjou  (18.   1.   1753);   Pinthar per 
najhimo   Guadiamo,  jnu   usaku  Zhestitlimo 
FtrJhto{9.1. 1757). 
sponarstvo: hurgar, nu Klampfarski Moifter 
na frančiškanerskih  vratteh (30.   12.   1741); 
purgaría inu Klamfarskiga Moiftra Sakonski 
Syn naforstate (24. 9. 1756). 
steklarstvo in oglcdalarstvo (manufakturno): 
von   der   Keyf.   Spiegel   manufactur  privi- 
legirter   Glafschneider   und   Spiegimacher 
vdouz  ulublani   (4.   6.   1740);   Purger,   inu 
glasharski moister v Kamniko (23. 2. 1753); 
purger inu glajherski moifter na piazzo (20. 
4. 1754). 
suknarslvo:  Tuehmaherski gsell Sunei Kris- 
hanskeh  vrati  (17.   9.   1740);   tuhmoharski 
Gefsel v gradifhe (28. 2. 1753). 
stavbarstvo:  G: /N.N./ paumastra Sakonsko 
Hzher prute GG: Clarißarzam (1. 2. 1754); 
rathniga Gospuda  ina Paumaftra Sakonsko 
hzher hlifo GG: Clarifia (27. 7. 1755). 
strugarstvo: D: /N. N J burgar, ina Draxler Sa 
Capucinariaß (27. 1. 1742); Draxler ski gsell 
u Krakovem (30. 5. 1750); Draxlerski Geffel 
Sa PP. Capitanerie v Gladikove hishe (29. 5. 
1757). 
suknostrištvo: Tuehsherer na jorshtati (27. 4. 
1748). 
tapetništvo:  per Slahtnimo  G.   Tapezirario 
uslujhhe v Skoffie (24. 9. 1756). 
lesarstvo: en zimperman na Shahjeko (19. 1. 
1738); ziiiipermanski moister v Ternovem (24. 
6. 1752). 
tkalstvo:   Hkaufki   gsell   pred   Shpitaufkim 
moftam  (29.  8.   1739);  hurgar,  nu hkauski 
Moifter na pißaneh vratteh (24. 7.   1740); 
Hkauz na pollanah (24. 9. 1752). 

x7 Falter. Faßmaler = poslikovalec, pleskar, pozlatar (J. Andreas 
Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, lirsier Hand. München 
1X72, Mr. 765). XX Villini-. = lai. vdovce. 
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- urarstvo: urmaherski gsell pred Festamie (30. 
1. 1740); hurgaría, nu Urmaheria Sapusheno 
Vdovo tudi pred Festamie (30.   1.   1740); 
urmohar na Starem tergo (9. 8. 1754). 

- usnjarstvo: ledrurski gsell (28. 1. 1739); 
hurgaría, nu ledrarskiga Moi/tra Sakonsko 
hier (26. 8. 173•); purger inu Ledrermaister 
naforshtato(2.5. 1750). 

- vrvarstvo: Soltar na pollanali pod Gradom 
(11.4. 1739); purgar •• Sallarski Moifter na 
Shabieko{\.%. 1739). 

- vrvièarstvo: Shnirmaeharjke gesell na Starem 
tergo (28. 8. 1741); ein Schnürmacher gesell 
poprei uluhlani sdei • Kaujfhrüern I...I 
vschwahshe Dushelle v mesto Kaußheyern (7. 
9. 1753);  burgarja jnu Schnormaharsklga 
Moiftra Sakonsko hzher na stanno Tergo (21. 
10. 1758). 

- zidarstvo: Sidar Sunet pi/sanih vrat (9. 11. 
1737); Sidar/ke palllr vdouz. Sanci Krishen- 

Jkih urat (13. 10. 1737); Sidarski gsell Sunei 
pißaneh vralt (14. 8. 1738). 

- zlatarstvo in pozlalarstvo: en Goldshmeshke 
gsell u Judouske gaße (9. 8. 1738); Gold- 
anveiter Sa Sidam (2. 5. 1739); Goldtarheiter 
na /turem terga pred /terno (10. 6. 1740); 
Purgar, na /prečrtano: Statari Ver^uldar na 

Jiarem Terga (27. 6. 1740); D: /N.N./ Goldl- 
schmidt Sa Capucinarie (30. 1. 1745); goldt- 
schmidtgefell na/tarem tergo /N.N7purgeria 
inu  goldtschmidu  Sakimsko  Hzher  tudi  na 
/tarent tergo (29. 1. 1754); Vergulderge/fell v 
rojhne gaße (4. 11. 1755). 

- zvonarstvo: Sgonarski gsell • franciskanarski 
goßt (8. 5. Ì15\); purgar, inu sgonar v Iìelako 
na Koro/••• (28. 9. 1756). 

Razmeroma šibka zastopanost slovenskih 
poimenovanj je prav tako značilna za poklice s 
področja trgovine. Ob najnižjih predstavnikih 
trgovskega poklica - barantaču. branjevcu, poma- 
rančarju in mešetarju - so izpričani adaptirani 
izrazi andlovez, laudier in kramar. Pomenljiva je 
vsebinska razlika med manjšim štacunarjem in 
pravim trgovcem z nemškim poimenovanjem 
Kauffman, pri katerem se zaposleni pomočnik 
imenuje Laaendiener in ne gesell. 

Trgovina: 

- barantač: Warantazh fand pißaneh vrati (29. 
1. 1752). 

- branjevce: Branoviz • gradishe (6. 8. 1741); 
Branovez • Shpetauski gafii (11.4. 1746). 

- kramar: Kramar na pollanah (29. 6. 1741); 
kramar prêt gg. Clar/sarze (20. 9. 1754). 

- kramar s čipkami: Shpiz Cromar v: hrinove 
gafii (25. 10. 1738). 

- kramar - kmečki: Kmeteske Kramar u Kra- 
kovem (28. 9. 1750). 

- pomarančar: Pomaranz.har v Krakovim ( 12. 6. 
1745). 

- prekupčevalec: andlovez. • Krishanski gaßi 
(22.6. 1751). 

- sejemski vedeževalec: po Semneh okolli 
hodeozhi glükjsaffher is nemskiga gradua 
dama (27. 4. 1743). 

- starinar: Tandler a gradishe (22. 6. 1751 ). 
- trgovec: en Kauffman /prečrtano: Shtezhnarl 

na piazzo (25. 1. il^H);Staz.unar bli/o Noviga 
SidanlailB. 11. 1752). 

- trgovec-materialist: D: /N.N./ purgaría inu 
Materialista Sukonski Sin (26. 4. 1755). 

- trgovski pomočnik: Stazhenarski gsell na 
plazu (10. 1. 1738); Gospud /N.N./ Laden- 
diener na piazzo (19. 10. 1741). 

- vinski mešetar: vinske Me/hetur v Krishenske 
gaße (10. 6. 1742). 

Številčno so pri poročencih in njihovih očetih 
manj zastopani poklici s področja prometa, na- 
sprotno pa je moč našteli znatno število njihovih 
nosilcev, še posebej malih in velikih čolnarjev v 
Trnovem in Krakovcm. Slovensko poimenovanje 
je obstajalo tudi za voznike, nosilničarji in 
posojevalci konj kot predstavniki "speciali- 
ziranih" dejavnosti pa so označeni z izvorno 
nemško besedo. 

Promet: 
- čolnar malliz.hounar v temovim (10. 1. 1738); 

en Velki zhounar ukrakovim (18. 1. 1738). 
- nosilničar: vdouz. en/e/seltrager pod Tranzho 

(24. 4. 1751); udouz en fejšeltragar v Rebro 
(29. 1. 1757). 

- posojevalec konj: en Roßtausher ugradishe 
(20.2. 1740). 

- voznik: Vosnigk a Ternovem (14. 4. 1742); 
Vo/nig v Ternovem (5. 2. 1757). 

Od samostojnih poklicev so tu končno še 
univerzitetno izobraženi možje - doktorji medi- 
cine in prava. Stolnični duhovniki so njihove 
naslove, kolikor so mogli in znali, prilagodili 
poslušalčevemu ušesu. Doktor obojnega prava, 
označen z latinsko kratico /. V., je tako po 
prepoznavnosti naziva zaostajal za zdravnikom, 
čigar naslov se je mogel prav posrečeno ponašiti 
v dohtarja te arcnije". 

Zdravniki in pravniki: 

- Slahtni G: /N.N./ Medicina1' Dohtar • Novem 
Me/ti (28. 9. 1737); Slahtni Gospud /N.N./ en 
Medicina'' Dohtar blisu Noveli Nun (14. 5. 
1738). 

- Jhlahtni gospud /N.N./ Dohtar te Arznie pred 
Fistamio (27. 1. 1759). 

- G: /N.N./ Sollicitatoria" Sakonsko Hzher 
Sunei Krijhenjkih vrat (29. 8. 1739). 

- Shlahtni inu vi/soku vuz.heni G: /N. N7 J. V.90 

«9 
90 

SollciUlor, pravni /aslopnik. 
Juris uleiisquc = <l<iUi>r obojega prava. 
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Dochtar vloke9i (8. 11. 1738); dobru vuzheni 
slahtni gospud/N. N7 •. U. Dohtar na Starem 
tergu (31. 10. 1749); vifsoku vuzheni Shlahtni 
G: /N.N./ J: V: D: u: Shpetauske gaße (1.4. 
1746). 

Zunaj vseh navedenih poklicnih skupin jc v 
Ljubljani živeči ncplemiški zemljiški gospod 
Peter Schwabhoffcr, ki mu okliccvalcc poleg 
na/.iva gospod ni mogel dali drugačne oznake 
kot: en Lehengutsher Sa Capucinarie (20. 7. 
1746). Zemljiških gospodov plemiškega in 
neplemiškcga stanu v deželnem glavnem mestu 
sicer ni manjkalo, le da so se mogli drugi 
ponašati z bolj "žlahtnimi" naslovi. 

Presenetljivo malo slovenskih poimenovanj 
so v tem času uporabljali za nosilce raznih 
mestnih služb in funkcij. Razen najnižjih mestnih 
uslužbencev - mostninarja, voznika, vratarja in 
"perpušavca" na vodnih vratih - so vsi nazivi 
pobrani iz nemščine ali preprosto nemški in po 
slovensko samo sklanjani. Zanimivo je, da jc 
mestni sodnik ostajal "stattrihter", ne pa "mestni 
rihtar", kot so bili "mestni" nekateri drugi usluž- 
benci, ali preprosto "rihtar" kot njegovi sodob- 
niki v manjših kranjskih mestih.92 Prav tako je 
duhovnik mestnega godca oklical z nazivom 
"stattgeigcr", čeprav jc bil izraz godce zagotovo 
v rabi.9-1 Na drugi strani je zaslediti svojevrstno 
poslovenjenje za mestnega svetnika, ki jc iz 
"Ratsherr" postal adaptirano-kalkirani "rallini 
gospud", medtem ko jc bil notranji svetnik 
"Zwölfer" isto tudi v slovenski govorici, preobli- 
kovan kvečjemu v: zveljfar • Novem nielli (7. 11. 
1739). 

Mestne službe: 

- bobnar: Puukentrager Sa Capucinarie (31. 1. 
1745). 

- davkar: Slayer anshlagerja Sakonsko hzer 
pred PP Sanitarie (9. 4. 1739). 

- dvanajstnik, član notranjega mestnega sveta: 
Shlahtni G: /N.N./ vdouz inu zwölfter na 
piazzo (27.7. 1738). 

- merilec/merčun: G. /N.N./ hurgaría, nu Merz.- 
huna Sakonsko hzer Sa Sydam (8. 1. 1744). 

- mestni čuvaj: valuar udouz pred PP Capu- 
cinarje (22. 7. 1738); vahtar pod gradom na 
pollanah (27. 6. 1739), Meftni Vahtar Sa 
Capucinarie (6. 6. 1739); Me/ine Vahtar bliso 
S: Floriana (29. 12. 1746). 

91   Školja Loka. 
Prim, slovenski letni obračun mestnega sodnika v Ložu za lelo 
1739-1740 (Slovenščina v dokumentih sko/.i stoletja, Lju- 

bljana 1971. sir. 32-35) in prisežni obrazec /a mestne sodnike 
na Kranjskem 1750-1771 (Peter Ribnikar. Slovenska prise/na 

obrazca i/ srede IX. stoletja, Jezik in slovstvo XIX (1973). sir. 

260-262). 
9- Loški mestni sodnik je denimo med izdatki zabeležil tri petice, 

ki jih jc plačal "Meislnim Ood/am" (Slovenščina v doku- 

mentih, str. 33). 

- mestni godec: G: /N.N./ purger inu stati- 
geiger vaouz na pollanah (25. 1. 1741). 

- mestni komornik: per Gospud stattkamrerjo 
vßujhbe na piazzo (13. 4. 1746). 

- mestni komornik (višji): Slahtnega G: /N.N./ 
Oberstatt Canirerja Sakonsko hzer na plazu 
(21. 1. 1741). 

- mestni nosilničar: gmein nieiftni Se/sel trager 
na Shusterskimu inqftu (20. 7. 1749). 

- mestni registrator/pisar: per G: Registratarju 
• Shlesbe (26. 5. 1745); G: /N.N./ /prečrtano: 
rathniga gospudal regiftratoria Sakonsko 
Hz.her na piazzo (11.7.1749). 

- mestni sodnik: per Shlaht: G: Mattliia.su 
Chrifstiaii Stattrihterjo uslushbe na piazzi' 
(25." 10. 1738); per G. Shlaht: Chriftiano 
Stattrihterjo vßujhbe na piazzo (17. 4. 1739); 
per Slaht: D: /N.N./ Stattrihtariu • Shlesbe 
(30.6. 1743). 

- mestni svetnik: purger inu ratline Gospud v 
novem mej'to (18. 11. 1752); rathniga Gos- 
puda inu shlaz.unarja Sakonsko Hzher blifo 
Kruflme Camre (14. 5. 1755); rathniga Gos- 
puda inu •••••/tra Sakonsko hz.her blifo 
GG: Clarifia (27. 7. 1755). 

- mestni svetnik in oskrbnik: ratline Gospud 
inu Lublanskiga mesta flegar bliso Krushne 
Kamre (11.7. 1749). 

- mestni tehtničar/merilec: G: /N.N./ statt- 
waagmaster per Krußine Kamre (10. 5. 
1749); per Gospe vagerma/terze na brego v 
sh[lhbe(l.(x 1755). 

- mestni upravitelj: G. /N.N./ purger, inu 
Stattsverwalter Ledig na piazzo (19. 11. 
1753). 

- mestni voznik: gmein mestni vosnig na ceiste v 
gmein Mefine hijhe (28. 1. 1758). 

- moslninar: Eni ga /.../inu Mostnaria Sakonsko 
hzher y Kraino (3.2. 1759). 

- stolpni čuvaj/mestni piskač: purger inu tinti- 
nar konz roßme gafie v/stan: (19. 1. 1738); 
hurgaría, nu Thurnaria na Thurnu na gradu 
Sakonsko hzer (8. 6. 1748). 

- stražni mojster: Gespud /N.N./ Wahl maisler s 
¡blune v Mestni h(/he sraum Naviga Svdaina 
(1. 10. 1757). 

- tržni sodnik: Marktrichter v: Eranciskanarske 
gafie (20. 2. 1745). 

- uravnalec vodnih zapornic: perpufliavez is 
vodneh vrat (22. 5. 1740). 

- vratar: burgar /N.N./ Vrattar na francis- 
hkanarskeh ¡tratteli (23. 1. 1740). 

V socialni strukturi Ljubljane razumljivo 
najbolj pogrešamo predstavnike duhovniških po- 
klicev. Duhovniki pač niso nastopali kol ženini 
in očetje oklieancev, zelo malo pa jih jc srečati 
tudi med gospodarji oklicane služinčadi. Šc 
največ služabnikov jc izšlo s škofije, od nosilcev 
cerkvenih služb v širšem pomenu besede pa je 
zaslediti precej mežnarjev mestnih, predmestnih 
in podeželskih cerkva. 
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Oklicna knjiga stolne župnije sv. Nikolaja v 
Ljubljani 1737-1795, Nadškofijski arhiv Lju- 
bljana. Župnijski arhiv Ljubljana - sv. Nikolaj 

Cerkvene službe v Ljubljani in na deželi: 

- per    Vifsoku    Zhasstiuredneino    gnadlevmo 
fiirshto1» nu shkoffu • Shlesbe (20. 2. 1740). 

- per guadi: G: Vicargeneralo95 v ßujhbe na 
piazzo (24. 9. 1740). 

- per Vifsoku urednima gnadlivimo firshto v: 
Shkoffije (6. 5. 1741). 

- G. /Ñ.N./ gnadl: fiijhta imi shkoffa nq/higa 
rendtmaisterv: Shkoffije (19. I. 1750). 

- G: /N.N./ näßte S. Nicolausa zerkue Capell- 
maister na piazzo (5. 1. 1750). 

- • Novem Meiße per Gnad. inu vi/oku ured- 
nimo G. Propshto v slußibe (7. 1. 1755). 

- Sacristyske Mesnar • Smeklaushe • Skojfye 
(26.4. 1744). 

- Sacriftijske   Me/hnar   per   S.   Nicolauso   v 
lidanio(\. 1.1756). 

- G: /N.N/ v Shemiklaushe Infermaste?*3 na 

94 
95 
96 

I/. nein. Fürst = knc/., v (lancili primeru knezoikof. 
Generalni vikar ljubljanske Škofije. 
Intermaster je po vsej verjetnosti spačenka za Untermeister. 
Tak naziv ustreza nosilcu Jožefu Vehovcu. i. i. drugemu stol- 
niskomu violinistu, izpričanemu leta 1754. O njem: Jane/ 
Höfler, Glasbena umetnost po/ne renesanse in baroka na Slo- 

Shabieko 1st (7.6. 1755). 
- Meßmar ukrißienkeh (15.11.1737). 
- Meßmar ja per S: Christophe (20. 4. 1742). 
- Meßmar inu organist na Iggo (9. 4. 1752). 
- D: /N.N./ u Shemeklaushe en Shollmai/ier (2. 

8. 1749).y7 

- Sludlmafter v Vaz.hiem>* (13. 6. 1755); 
schulmaister per S. Petro pod Wainhqffam" 
(1.6. 1748). 

Od vseh skupin poklicev je vojaštvo poleg 
kmečkih ljudi predstavljalo najbolj prehodno 
ljubljansko prebivalstvo. Številni nosilci vojaš- 
kih služb so bili sploh od drugod, praviloma i/ 
Vojne krajine, in so se v Ljubljani samo poročili. 
Samo mesto je imelo sicer vojaško posadko na 
gradu, med svojimi prebivalci nekaj odsluženih 
vojakov, sicer pa občasno nastanjene vojaške 
enote t. i. vojnega komisarja. 

Vojaštvo in vojaške službe: 

- Soudaski Shribar blisu Hozhevia (4. 1. 1738). 
- Fourir100 Von graff Herbersteinischen Regi- 

ment Sunei me/ta (31.7. 1744). 
- gvardi foldat inu gffreitter10' na gradu (11. 

11. 1741). 
- Gvardi Soldat na grado (3. 4. 1745). 
- obdankan Soldat•1 • gradishe (24. 5. 1738). 
- Feldttrompeterm Carlsterisch Regimenta (7. 

2. 1749). 
- G: /N. N./ Corporal pod nemßikim Wan- 

deram104 v Carlovizo (28. I. 1738). 
- FeldtshererUÌ5 von Prinz Eugenischen Regi- 

ment pred Fistamio (13. 10. 1742). 
- obdankan Corporal od Pallaricinish Regi- 

menta vrebro (31. 3. 1742). 
- G: /N.N:/ Corporal v/on/ Metrowski redi- 

menta v Karlouzo (20. 9. 1755). 
- per graff. /N. N./ obristwahtmastro106 pey 

löbl. Harrachischen regiment (30.5. 1744); 
per gnadl. G: obri/'twahtmeister pred GG: 
Vr/ulinarzami (10. 2. 1753). 

- Slahtni G: /N.N./ od Zhaßitiga Regimenta 
Generala Von Sherzher en OberLeütte- 
nandt107 is Carlouzha dama: (LI. 1752). 

venskem. Ljubljana 197«, Mr. 89, 91. 92. 
y7  Gre za Filipa Jane/a Goričana, ki ni bil učitelj, temveč stolni 

pevovodja v lelilí 1749-1757. - 0 njem prim. Höfler n, d., str. 
91,92. 

*     "Solmošler" na Vačah pri Liliji; šolmoširi lega časa v večini 
primerov sploh niso bili učitelji, temveč župnijski pevovoclje. 
organisti in cerkovniki. 

99 
I (K) 
101 
102 

Sv. Peler pod Uajnolom = Št. Peter - Otočec na Dolenjske 
Vojaški pisar. 
Stražnik in poddesetnik. 

- Odpuščen, odslužen vojak. 
103 Vojaški trobentar. 
1(14 
1(15 

Bandera, prapor. 
Ranocelnik. 

' Strazili nadmojslcr. 
107 Nadporočnik. 
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109 

- dobro rojeni Gnadliu G: /N.N./ vdouz Zlias- 
titiga Regimenta v/on/ Sherzer HuubtmunUK 

(24.4. 1751). 
- G: /N.N./ Key/, und Königl: zeügwarthe 

ledig Sa Capucinerje (31. 10. 1746). 
- per gnadl: G: /N.N./ Kriegs Comifsario v 

slushbeprute Sturem nuntiant (28. 5. 1746). 
- per Shlaht: G: /N.N./ Kriegs Comifsario110 v 

flushbe in Herrngaßen (3. 6. 1753). 
- per Gnadl. G. /N.N./ Kriegs Commifsario v 

ßufhbe prêt Apalto (24. 1. 1759). 

Precej razvejana je paleta raznega deželnega 
in druuega civilnega uradništva 1er funkcio- 
narjev, živečih v Ljubljani. Pri poimenovanju 
uradov na deželni ravni je šlo za komaj zaznavno 
prilagajanje nemških izrazov slovenski izgo- 
vorjavi, kot denimo Landtverwaltar namesto 
Landtverwalter. Vse sestavljenke z Landt- so 
sicer pregibali, česar ni zaslediti pri pojmih, 
povezanih z deželnim vicedomom, ki jih, če 
izvzamemo nekajkrat izpričano fištamijo, v knji- 
gi skorajda ni. Pogostnost rabe določenih po- 
imenovanj je zanje razumljivo rodila tudi slo- 
venske pridevniške oblike, kol so: lundi schuf j ini, 
apaltarski in uujhlukurski. Na drugi strani so si 
okliccvalci za redkejše poklicne nazive nujno 
morali pomagali z improvizacijami, ki jih pero ni 
vedno zapisalo najbolj spretno. Za računskega 
uradnika in pobiralca mesnega krajcarja je 
duhovnik denimo najprej iskal slovenski izraz. 
(Mefsarske Ca/sir), ga nato prečrtal in se vrnil k 
izvirnemu nemškemu poimenovanju. Podobno je 
hotel sprva slovensko imenovati ladijskega 
čuvaja, a se mu je zataknilo že pri: Casarski mi, 
zato je nadaljeval nemško: Kayserlich vndt 
Königl: Schiff Verwahrer. 

Člani in uradniki deželnih stanov: 

- dobru, nu Slahtnu rojeni Gnadlevi G: /N.N./ 
nashe zha/tite Landtshaffte Pey/iz.eriU • 
Londtoushem (1.2. 1738). 

- Slahtni, nu Vi/soku vuzheni G: /N.N./ nashe 
zhastite landtschaffti en perseshen Advocat 
(6.4. 1738). 

- Slahtni G: /N.N./ nashe zhaftite Landtschaffie 
en persheshen Sollicitator u Judovi gajie (24. 
10. 1739). 

- Gnadliviga Gospuda /N.N./ obereinneh- 
merjalli Sakonsko Gospodizhno Hzher na 
brego (28.1.1747). 

- G: /N.N./ nashe zhastite Landtshaffte /pre- 
črtano:   Mefsarske   Cafsirl  ruthsofjicier  inu 

fleisehkreizer Cafsir"* (14. 8. 1739). 
- LandtschaffioberbereiterjaiiS Sakonsko 

Hzher (24.7. 1749). 
- Landtshaffine Trobentar • Shpetauski Gaße 

(31. 1. 1739); Shlahtniga Gospuda /N.N./ 
Uindtschafft Trompetería Sapusheno vdovo 
Sa PP: Capucinarie (23. 3. 1743). 

- Land!•schafftne Po«"6 • gradishe (11. 7. 
1742); Landtschaß Pott • Krishanski gaßi (5. 
9. 1750). 

- G: /N.N./ Landtshafftnega Officina Sakonsko 
hzerna plazu (1. 1. 1752). 

- Shlahtni G: /N.N./ najhe zhastite Landt- 
schaffie Ingro/ìst v: Shi'tlishkim hoffo (9. 10. 
1740). 

- G. /N.N./ nashe Zhastite Landtschaffie Acce- 
sisi na Starem tergo (1.2. 1749). 

- G. /N.N./ Landtlhafftni Thorwartl1" v Lon- 
toushe(4.S. 1753). 

- Sesltrager11^ v Lontou/ìie in Herrn gaßen (12. 
8. 1742). 

- gorivfeti Landschafft paukar}^ v g raff: ¡gna- 
ti Aversperga hoffo - G. /N.N./ Landschafft 
paukarja Sakonsko hzher Sa PP. Capucinarie 
(6. 10. 1742). 

- G: /N.N./ Landschafft Chirur^us Sraun 
Krushne Kamre (18. 5. Ì743). 

Deželni upravitelj in deželni maršal: 

- per Excell: graj)': Antonu von Aversperg 
Landtsverwalteriu • shlushbe (10. 5. 1738). 

- per Excell. gruff. Aversperg Ixmdtmurschull 
(25. 10. 1738). 

- G: /N.N./ Secreturius per Excell: gruff 
Aversperg Lundtmurschullo pred Kreshenke 
(24. 1. 1739). 

- per Excell: gruff: Antoni v/on/ Aversperg 
Landtverwaltarjo vßujhbe (18. 2. 1740). 

Deželni nadkonjar: 

- per G: Lambergisch Stullmeistro v Jlufhbe 
pred PP: Capucinerje (6. 4. 1752). 

Deželni glavar: 

- Slahtni G. /N.N./ J. V. Dohtar nu 
Landtshauptmannske Vice Secreturius nu 
Plazu pred fiemo (19. 9. 1744). 

- per Excellenz, gnadl: gruff Saurait Landt- 
huubtmun nu novim tergo (18. 1. 1741). 

- per Excellenz gnadl: graffo Landts Huubt- 
muno vßujhbe nu novim tergo (5. 1. 1750). 

ms 
11)9 
110 
111 
112 
113 

Stotnik. 
Oro/ar. 
Vojni komisar. 
DeZelan, član deželnih stanov. 
Dc/clna hiša. lontovž. 
Stanovski ylavni prejemnik. 

1 '    Računski uradnik in pobiralec mesnega krajcarja. 
" Stanovski višji objezdnik. 

'"' Stanovski sel. 
' '7 Vratar v deželni hiši (lontovžu). 
•• 
119 

Nosilničar. 
Bobnar; gorivfeti = sprejeti (i/, nem. aufgenommen). 
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A/m 
Oklicna knjiga stolne župnije sv. Nikolaja v 
Ljubljani 1737-1795, Nadškofijski arhiv Lju- 
bljana, Župnijski arhiv Ljubljana - sv. Nikolaj 

Deželni vicedom: 

- Landtsvizdombisher Expeditor in Herrngaßen 
(11.2. 1738). 

Krvni sodnik: 

- G: /N.N./ Dentaria, nu Panrihtaria120 Sakon- 
sko Hzerna Starem tergu (5. 4. 1744). 

Pošta: 

- ranzhega slahtnega G: /N.N:/ Pojit- 
Verbalteria Sakonsko hzer na plazu (24. 1. 
1738); G: /N.N./ PostVerwalter na plazu (25. 
1. 1749). 

- postkneht naposhte (22.7.1738). 
- per Shlachtnimo Gojpodu Pofimaiftro v 

Jhlujhbe na Glinzah (23. 5. 1750). 
- enga Cafisarskiga Pofiiliona Sakonsko hzher 

sa Sydam (5. •). 1752); postilion na po/hte 
(1.2. 1746, 1.2. 1753, 16.2. 1754). 

- G: /N.N./ postofficier na poßite (23. 5. 1747); 
G: /N.N./ Postofficirja Sakonsko Hzher na 
piazzo (IS. 11. 1752). 

- Priefftragerm na Poßite (22. 1. 1746); 
Briefträger122 vßttern Wirtove Hijhe Sa P. P. 
Capucinarje (10. 6. 1758). 

Tobačni apalto: 

- G: /N.N./ keysl. und königl: Tabakh ambts 
factor v: apalte ( 1. 1. 1746). 

- Tabak Apaltarski hlapez • gradishe (5. 1. 
1740). 

- Soldat • Tobarsk opaldi ledig u Gradijhu (5. 
11.1741). 

- G: /N.N./ Shribar na Apalte ( 19. 3. 1753). 
- v: appaile ßu/hbe v gradi/he ( 12. 10. 1754). 
- Soldat is Àpalte v Gradishe (3.1.1755). 

Nakladninski urad: 

- au/hlakarske12* schriber na brego (25. 10. 
1738). 

- Shribar na Aushlaku na bregu • Shlesbe, per 
pißaneh vratteh (31. 1. 1751). 

Zemljemeree: 

- D: /N.N./ Cejsarski Kralevi Landtmejsar • 
Wainohtovi hishi na Starem tergu (26. 9. 
1748). 

.Številne novosti vključno s povečanjem ured- 
ništva so od leta 1747 dalje prinesle Haug- 
witzove upravne reforme z uvedbo t. i. novega 
glavnega sistema. Namesto starih uradov in 
funkcionarjev je Ljubljana dobila nove, za katere 
so postopno sploh prvič začeli iskati in kovati 
primerne slovenske izraze. V obravnavani 
oklicni knjigi jih še ni srečati, ampak so si tako 
kot dotlej pomagali S prevzemanjem nemške 
terminologije. Najvišji deželni oblastni organ - 
od leta 1747 Kameralna, komercialna in upravna 
(politična) reprezentanca, nato imenovan Repre- 
zentanca in komora - se je v slovenščini ime- 

121 
122 

120 Bannrichter. 12.1 

Pismonoša. 
Ni gotovo, uli gre sploh za poštnega uslužbenca. Pismonoša je 
mogel biti tudi v mestni ali deželni službi, 
Aufschlag = nakladnina. 
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noval po nemškem pogovornem izrazu "repre- 
sentanešafta", tako kot deželni stanovi 
"landšafta". Okrožni urad za Gorenjsko, usta- 
novljen 1748 in naslednje leto prestavljen iz 
Kranja v Ljubljano, je dobil že tedaj ljudsko ime 
"kresija", ki v knjigi sieer ni izpričano. 

Reprezentanca in komora: 

- adjunkt: G: /N.N./ registrators: adjunct per 
na/he z.haftite repraßsentantshoffie na ftarem 
tergo (23. 2. 1753). 

- kancelist: G: /N.N./ Cancellisi per najhe zhaf- 
tile Repra1'sentantschaffte na piazzo (29. 2. 
1753); - G. /N.N./per Zkffarski Représentai- 
hoffti k'anzilist v Rosimi gqßi (30.4. 1757). 

- taksator in ekspedilor: Shlahtni G. /N.N./ 
Kayl. Königl. Repra1'sentations inu Cammer 
Taxator inu expeditor zhes Shuflitarki moji (3. 
10. 1755). 

- komorni uradnik: G. /N.N./ Caßjarjke 
Cameral officier na piazzo (12. 1. 1754). 

- tajnik pri svetniku reprezentance in komore: 
G: /N.N./ Secretary per Gnadl. G: Baron 
v/on/ Flachenfeldt v: purg (19. 3. 1753). 

11 •nkalna administracija: 

- administrator: Shlahtni G: /N.N./ admini- 
strator na/he Suetle Kralizc perhodi/h v 
Fürjhtovem hoffe (23.6. 1753). 

- prvi računski uradnik v knjigovodstvu: 
Shlahtni G: /N.N./ Sr: Römm: Kay: König: 
May: Banco gefählen Administrations in 
Krein erster buchhalterey Raittofficier na 
plazo (28. 12. 1753). 

- računski uradnik: G. /N.N./ per Suetle Kralizc 
Banke en Raitts Officir v Purke (8. 8. 1753). 

- blagajnik: /hluhtne Gespud /N.N./ Ca/sarske 
Banke Cajsier v Luhlani (3. 6. 1758). 

Okrožni urad (kresija): 

- okrožni glavar: per Gnadl G. Baron Taufferer 
Crai/hauhtmano v slu/he na novem tergo (15. 
2. 1753). 

- okrožni uradnik: G: /N.N./ Key/: König: 
CreyJ'umbts officier na brego (1.2. 1754). 

Višji niitninski urad: 

- uradnik: ein kev/'serlicher Ober~ambts offi- 
ciant Sa Sìdam (8. 7. 1752); G: /N.N./ officier 
pev oberambt na brego na ftarem tergu (11. 
2. 1753). 

- višji prejemnik: v vaushloku na Brego per 
/hlahtniíno Gespudo Ober ainemerjo /{/- 
hlusjbi(l&.6. 1757). 

- nižji prejemnik: D: /N.N./ Vntcr ¡ünnemer Su 
Sidam (28.9. 1743). 

- pisar: Gespud /N.N./ Ledig na/he Suelte 
Kralizc v vau/hloku en Shrihur na Brego 
v/hln/hbi(\H.6. 1757). 

T 4e£rua.riu*   i*7 4* 

:¿JU. p'. i 
¿4* 

4M nfjtàtt • 

'«•« 

_ ihm: ^••* $0T*.&ß*$ cnÄW&t 

&>em:  <£•*^ &*p^*«ì_ 

^•••• Jj \•?^ efe* •****$*- 

è •* 
••••- 

        •»** 

• 
4&fc *"J>*fy 

Oklicna knjiga stolne župnije sv. Nikolaja v 
Ljubljani 1737-1795, Nadškofijski arhiv Lju- 
bljana, 'Župnijski arhiv Ljubljana - sv. Nikolaj 

Drugo uradništvo v Ljubljani: 

- ladijski čuvaj: D: /N.N./ /prečrtano: Casarski 
nul Kuxserlich vndt Königl: Schiff Verwahrer 
pred PP. Augustmarie (12. 6. 1750). 

- cestni pisar: Zestni Shribar v Krakovim (4. 1. 
1755); Cestne Shribar sunei Kri/hcn/kih vrat 
(28.6. 1755). 
V zvezi z uredništvom gre opozoriti na 

drugačno strukturo civilnega uradništva in no- 
silcev javnih funkcij zunaj Ljubljane. Na slo- 
venskem podeželju srečamo razne graščinske in 
samostanske službe, ki za Ljubljano niso doku- 
mentirane, nadalje nazive s področja gozdarstva, 
rudarstva in prometa, odpade pa kajpak deželno 
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uredništvo. Na svoji podeželski posesti je za- 
slediti edinole plemiške člane deželnih stanov. 

- deželan: ni{ftie ziiaftite Landtschaffte Pevß- 
zerm vmorautjhe (25. 10. 1737). 

- gospoščinski upravitelj: Verwalteria • Vistine 
gorri Sakonsko hzer (10. 5. 1738); Verwalter 
u Teriaku (9. 4. 1739); D. /N.N./ u Greshini 
Basilovo en Verwalter blisu Carlouzlia ( 15. 4. 
1741); Ferwaltar v Poštnine (1.2. 1759). 

- namestnik gospoščinskega glavarja: S/aAi- 
•••• D: /N.N./ Hauptmanouga Nameßneka 
na bleiskim gradu Sakonsko hzer (5. 1. 1751). 

- kaščar: Ka fine r Contenda1' vzhernemble12^ 
(11.6. 1740). 

- pridvorni sodnik (v samostanih): Hoffrihter 
vbistri (8. 11. 1738); Hoffrihter v Velleßalom 

(1.7. 1754). 
- nakladnik, pobiralce nakladninc: auschlo- 

karja vter/hizz.o Sakonsko liz.er u gradijho (8. 
11. 1738); Au/lilakarja vSagurjo121 Sakonsko 
Hzher(4.5. 1755). 

- proviantni komisar: Slahtni G: /N.N./ en 
Cefsarski proviandt Commi/sariin u Roshlini 
na Hrovashkem (20. 11 1739). 

- glavarjev namestnik: dobru rojeni gnadlivi 
Gospud /N.N./ vice haubtman v: Buceara24 

(9.4. 1741). 
- zastavni imetnik, zakupnik: Pstandt Inhaber 

Frevdenau^" S. Kri/ha farrel3i pod Trebnim 
(6.2. 1748). 

- mestni župan: burgerma\fira • Cellouze Sa- 
konsko hzer (18. 11. 1749); Purgermaistra zu 
Lieüchtenberg in der obernpfalz Sakonsko 
Hzher (5. 1. i 750). 

- mestni dvanajstnik: D: /N.N./ Remarski 
inoister nu zvelffar • Novem mefti (7. 11. 
1739); Karnet/likima purgaría, inu Zwölfj'erja 
(20. 8. 1737); u Kamelze Zvelffaria Sakonsko 
hzer (16. 8. 1742). 

- tobačni revizor: ranzhega Purger Tabac revi- 
sor • novem mefti Sakonsko hzer (10. 10. 
1750). 

- mitninski kontrolor: Stilatimi G: /N.N./ 
königl: oberambts Contralor v z.ellom (12. 6. 
1745); Contralor pev Kev/1. schranklien 
Mauth na Verhenke (1.2. 1753). 

- mitninski protipisar: G: /N.N./ Gegen Shribar 
per Cal'(fsarske Shrange na Verhenke (7. 7. 
1753). 

124 

125 
126 

127 

128 
129 
130 

13! 

132 

Deželan, član deželnih stanov. 
Komenda nemškega viteškega teda v Črnomlju. 
Velesovo. 
Zagorje ob Savi ali Zagorje pri Ilirski Bistrici. 
Proviantni komisar. 
Bakar. 
Graščina Kompoljc pri Muljavi na Dolenjskem. 
Župnija sv. Kri/a na Trebclncm; oseba živi v trcbelski župniji 
in ne na svoji zastavni posesti. 
Celje. 

- (mitninski) prejemnik: Caefsarski Einnemar • 
Raihenburko na Štajerskim (15. 1. 1739). 

- (mitninski) revizor: G. /N.N./ Revisor na 
Verhenke (28. 6. 1755). 

- služabnik na mitnici: Slu/habnig per Slirange 
na verhenke (22. 8. 1739). 

- poštni mojster: Shlalitniga G: ranziga g: 
/N.N./ postmaftra v: Cornial1** Sakonsko 
Hzher (15. 2. 1753). 

- mostninar: ntoftnar per Bi/terze (18. 3. 1753). 
- gozdni inšpektor: Inspector zhes Saette 

Kralize Borjhte v Reki (30. 10. 1756). 
- rudniški mojster: Zefsar/ke Grimpergmaster 

v: Idria (20. 8. 1738); ranziga G: /N.N/ 
Cafifsarskiga oberprenmastra v Idria1' Sa- 
konsko hzher (16. 8. 1742). 

- rudniški uradniški praktikant: G: /N.N./ keysl: 
und königl: bergwerkh practicant, und zu 
adjungirter prothocolist Ledig v: Idriaß (30. 
12. 1745). 

- trški sodnik: G: /N.N./ vdouz fintar v 
fevenze• (•. 1. 1748). 

- dcžclski sodnik: G: /N.N./ Landtriliter na 
Shabjeko (14. 9. 1748). 

K jezikovni podobi uradniškega izrazja velja 
zapisati, da so duhovniki pri njegovem zapiso- 
vanju bržčas še najmanj dosledno sledili živi 
rabi. Nemška poimenovanja so mestoma pustili 
nespremenjena, spet drugje pa so iskali slo- 
vensko ustreznico ali vsaj nekakšen kompromis. 
Isto stvar je bilo mogoče izraziti na več načinov. 
Tako je bankalna administracija prihodkov en- 
krat: Sr: Römm: Kay: König: May: Banco 
gejdhlen Administrations in Krein (28. 12. 1753), 
medtem ko sc njen uradnik drugič imenuje: 
administrator najhe Saette Kralize perhodijh v 
Fiir/htovem hoffe (23. 6. 1753). Tudi pri starejših 
in splošno razširjenih pojmih, ki jih niso prinesle 
šele upravne reforme, je dvojnost očitna: pey 
Kev/l. schranklien Mauth na Verhenke (7. 2. 
1753) - per Ca('/jsarske Shrange na Verhenke (7. 
7. 1753). 

V jezikovem pogledu je razumljivo najbolj 
slovenska poklicna podoba kmečkega podložni- 
škega življa. V večini primerov pri kmečkih 
ljudeh sploh ni zapisana nikakršna poklicna 
dejavnost. Za ljudi, ki jih okliena knjiga imenuje 
le po kraju izvora, ta pa je nekje na podeželju, je 
samoumevno veljalo, da živijo od obdelovanja 
zemlje. Podeželske lokacije so določene z žup- 
nijo in ponekod še s sosesko, kot denimo: 
Sakonsko Hz.er per S: Anna pod pudpetshio • 
pressarshke fare (5. 1. 1738), Sakonski Syn v 
Svibenske fare, v Sojseski svetiga Krisha (28. 1. 
1757), Sakonsko hzher v Shen Cazianski jarre 
pot Terjakam rojeno (20. 1. 1759). Vendar pa 
pogrešamo najsplošnejšo oznako kmet, izpričano 
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Kornjal (Monte Corgnal) pri 1'ulju. 
Sevnica. 
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samo v pridevniški obliki za predmestnega kra- 
marja in krojača: Kmeteske Kramar u Krakovem 
(28. 9. 1750), Kmetteski Simular na Vizhe (11.6. 
1746). V oklicnih besedilih se ne pojavljajo 
pravno-socialne oznake, kakor podložnik ali 
rojenjak, niti ni pobliže povedano, kakšen je 
posameznikov socialni status - kmet, kajžar, baj- 
tar, če izvzamemo izraz gruntar, ki sam po sebi 
tudi ne specificira, ali gre za cclozemljaka, 
pol/.emljaka ali kaj drugega. Skupaj z gruntarjem 
je zaslediti le peščico oznak stalnih ali 
priložnostnih poklicev kmečkih ljudi: 
- Giuntar S Kozhianshe ¡arre s Terjuka (20. 9. 

1758); Giuntar is fhishze s. Jerneia So/seske 
(13. 1. 1759). 

- Tovornik is Jhmarske fare (6. 5. 1758); To- 
vornig od S. Vrha S. Petra farre (14. 7. 1754). 

- Keppez v Shereh v ¡sofsejke S: Martina (29. 6. 
1745). 

- Meshnar u Lashzach na dollenskim (31. 11. 
1747). 

- Dervar Iskonske fare v Like (14.1.1758). 
- Zliounar s Podpezh s Verhenske Farre (31. 

10. 1758). 

Dihotomija slovenskega kmečkega poklicne- 
ga izrazja in večinoma nemških ali adaptiranih 
poimenovanj za "mestne" poklice prehaja z 
zgodovinskega na sociolingvistično področje. Z 
opozorilom na še neznan in nei/.črpan vir 
ljudskega besedja ljubljanščine srede 18. stoletja 
sem želel samo ponazoriti možnosti in razisko- 
valne izzive, ki jih vir ponuja. In teh ni malo, če 
pomislimo le na skromno dokumentirano naslav- 
ljanje v prcdlinhartovskcm času ali na pomanj- 
kljivo poznavanje izvirnih slovenskih imen za 
mestne mikrotoponime. 

Pričujoči članek bi torej lahko s pridržki na- 
slovili tudi Prispevek k poznavanju pisane bclo- 
kranjščinc in ljubljanščine pred začetki slovenske 
razsvetljenske književnosti ali denimo Govor 
metliške in ljubljanske prižnice. Vsebinska ome- 
jenost na poročne in oklicne obrazce, posnete po 
latinsko-nemških predlogah, predstavlja seveda 
tako leksikalno kot slovnično omejitev, vendar 
imamo pred seboj tudi za jezikoslovca dovolj 
zanimiva dokumenta časa in okolja njunega 
naslajanja. 

ZUSAMMENEA.SSUNG 

SLOVENICA AUS DHR ERSTEN HÄLFTE DES 18. 
JAHRHUNDERTS IM LIBER COPULATORUM VON 
MHTLIKA UND IM LIBER DENUNTIORUM VON 
LJUBLJANA 

Der Beilrag setzt sieh mit zwei Arten einer um- 
fassenden kontinuierlichen Aufzeichnung in slowe- 
nischer Spraehe auseinander, die im 18. Jahrhundert in 

zwei Städten in Krain - Metlika und Ljubljana - 
enstanden sind. Trotz. Unterschieden in der Zielsetzung, 
vor allem aber in der inhaltlichen und sprachlichen 
Qualität der Hinträge weisen diese Gemeinsamkeiten auf, 
die außer auf zeitlicher Nähe und ähnlichem Herkunftsort 
auch auf dem Gegenstand der Hintrage beruhen: 
Eheschließung - Aufgebot oder die Trauung selbst in der 
Stadtpfarre. lis handelt sich um 74 slowenische Einträge 
in den Jahren 1716-1719 im Liber Copulatorum der 
Pfarre Metlika und dem zur Gänze in slowenischer 
Sprache verfaßten Liber denuntiorum der Dompfarre 
Ljubljana aus der Zeit 1737-1759 mit ungefähr 1.200 
Aufgeboten. Vor allem der Liber denuntiorum stellt eine 
außerordentlich reiche Quelle dar zur Lrforschung der 
Toponomastik, der sozialen Struktur der Eheschließen- 
den, die in der Art ihrer Titulierung. in der Nennung ihrer 
Berufe und Berufsausübung zum Ausdruck kommt, bei 
denen es sich noch zum Großteil um eine Adaptierung 
von deutschen Ausdrucken handelt. Insgesamt bietet sieh 
uns ein ziemlich getreues Bild der schriftlich fixierten 
slowenischen städtischen Redeweise, die aus der 
geistliehen Leder dem breitesten Publikum vermittelt 
wird. 

SUMMARY 

RECORDS IN SLOVENE EROM THE EIRST HALE 
OF THE 18• CENTURY IN THE METLIKA REGIS- 
TER OE WEDDINGS AND THE LJUBLJANA REGIS- 
TER OF BANNS 

The article discusses two cases of the continuous and 
extensive keeping of records in Slovene which occurred 
in the 181'1 century in the two Carniolan towns of Metlika 
and Ljubljana. Although the entries serve in both regis- 
ters serve different purposes, the Slovenian entries are 
nonetheless similar in that the language and content both 
show a high level of proficiency. In addition to their 
close temporal and regional proximity, they also have 
one more point in common: namely, they are both con- 
nected with nuptials (be it the calling of the banns or the 
wedding itself) in their respective town parishes. In ef- 
fect, what we have is 74 entries of weddings from 1716- 
1719 in the Metlika register of weddings and the register 
of the Ljubljana chapter for the calling of the banns for 
the years 1737-1759, written entirely in Slovene and 
which contains approximately 1,200 entries. The latter in 
particular is an extremely valuable source for research of 
the urban toponymy and the social structure of the 
newly-weds, which is clearly indicated by the manner of 
address in the entries and the detailed an colourful enu- 
meration of professions and employment at the lime of 
marriage. Many of the expressions used in Ihese descrip- 
tions even derive from or are adaptations of the German 
terms for particular professions. All in all. the two regis- 
ters provide us with a fairly accurate depiction of the 
language used by the cityfolk of the lime and by the 
clergy for (he édification of the multitudes - committed to 
paper. 
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UDK 342.51(497.4)" 15" 

Stanovski poverjeniki in stanovski odbor ter instrukciji za 
poverjenike iz let 1540 in 1542 
MATEVŽ KOSIR 

Erna Umek je pri svojem delu posvečala 
pozornost raznovrstnemu arhivskemu gradivu in 
opozarjala na njegov pomen za preučevanje 
zgodovine, pa tudi za druge raziskave. Večkrat je 
poudarila tudi pomembnost arhiva kranjskih 
deželnih stanov. Sad njenih prizadevanj je bila 
tudi izdaja deželnozborskih spisov kranjskih sta- 
nov. V letih 1980 in 1986 je opravila redakcijo 
teh spisov, ki jih je v dveh zvezkih za objavo 
pripravila Marija Verbič in nato izdal Arhiv Re- 
publike Slovenije.1 Ema Umek seje kranjskemu 
stanovskemu arhivu še posebej posvetila v raz- 
pravi o seriji stanovskih sejnih zapisnikov, ki so 
bogat vir za zgodovino Kranjske od 16. do 18. 
stoletja.2 

V pričujočem prispevku nameravam pred- 
staviti najstarejši dve ohranjeni instrukciji 
deželnih stanov za izvršilni urad deželnih stanov 
(Verordneteslelle) in opredeliti njegov odnos do 
deželnega odbora (Ausschuss), posebno zaradi 
nejasnosti prevajanja teh osrednjih organov de- 
želnih stanov iz nemščine v slovenščino. Ra- 
zlično je predvsem slovensko poimenovanje sta- 
novskega izvršilnega urada (Verordnete). V 16. 
stoletju se je za "Verordnete" v slovenščini upo- 
rabljal izraz "vladatelji" (oziroma "vladalelj" v 
ednini), točneje: "N. zhaftne Deslíele tiikay od- 
lozheni Vladatelly", oziroma nemško "N. ainer 
Ersamen Landtschafft daselbst Verordnete". Ta- 
ko je zapisano na "Zapovednem listu" iz leta 
1570, ki je zapisan tako v nemščini kot slo- 
venščini.3 Janko Polec, prvi zgodovinar, ki je 
prevajal omenjene urade iz nemščine v sloven- 
ščino, je urada deželnih stanov prevajal kol sta- 
novski odsek ("ständischer Ausschuss") in sta- 
novske odbornike ("ständische Verordnete").4 Za 
nemški izraz "Ausschuss" pa se je v prevodu 
uveljavil izraz odbor, s čimer je poslalo razli- 
kovanje med stanovskima organoma včasih ne- 
jasno. Kljub temu so avtorji v starejši slovenski 
zgodovinski  literaturi  izraz  "Verordnete" veči- 

1 M. Verbič, Deželnozborski spisi kranjskih stanov I. 1499- 
1515, Arhiv SRS, Ljubljana 1980. M. Verbič. Deželnozborski 
spisi kranjskih Stanov II, 1516-1519, Arhiv SRS, Ljubljana 
1986. 

2 E. Umek, Sejni zapisniki kranjskih deželnih stanov. Arhivi 
XVII, 1994, str. 100-104. 

3 AS. Slan. I. lase. 2X5, šk. 416. Zapovedni lisi je objavil Stanko 
Jug (Slovenski "Zapovedni lisi" i/, lela 1571) in novi vinski 
ilavek. Glasnik muzejskega drušlva /a Slovenijo. XXIII. 
Ljubljana 1•42). 

4 J. Polec, Kraljestvo Ilirija, Ljubljana 1925, str. 264. 

noma prevajali z odborniki,5 ali podobno kot na 
primer kolegij stanovskih odbornikov6 (Verord- 
nete Stelle), "Ausschuss" pa so prevajali kot od- 
bor,7 pri čemer sla bila z različnima izrazoma 
mišljena tudi dva različna organa. 

Nekoliko drugačen je novejši prevod sta- 
novskega izvršilnega urada v "Priročnikih in 
kartah" v prevodu članka Karla Spreitzhofferja.8 

Ta točno navaja, da so imeli stanovi (v Notranji 
Avstriji) nekako od leta 1515 v obliki pover- 
jenikov (Verordnete, Verordnete Stelle) upravno 
oblaslvo s splošnimi (pozneje izvršilnimi) po- 
oblastili. Poleg poverjenikov pa so imeli še sta- 
novski odbor (Ausschuss), ki je bil včasih raz- 
deljen na večjega in manjšega. Ta dokaj do- 
miseln prevod, ki tudi v slovenščini jasno po- 
stavlja jezikovno razliko med obema uradoma, se 
uveljavlja posebno v arhivskih krogih. Izraz, 
poverjeniki kot slovenski naziv za stanovski iz- 
vršilni organ uporablja tudi Ema Umek.9 Pover- 
jeniki, oziroma urad poverjenikov ("Verordnete", 
"Verordnete Amt", oziroma "Verordnete Stelle") 
je jasnejši izraz kot odborniki, saj urad jasno 
razmejuje od odbora ("Ausschuss"). 

Pomembnejše kot sama uporaba prvega ali 
drugega slovenskega izraza (odborniki oziroma 
poverjeniki) za stanovske Verordnete je razli- 
kovanje med tem uradom in odborom - Aus- 
schuss. Razlika med obema organoma je tako 
terminološko kot vsebinsko jasno izpričana v 
gradivu kranjskih deželnih stanov, pa tudi v 
sodobnih poročilih o deželnostanovski upravi, in 
je povsem jasna.10 To stanovsko upravno struk- 
turo je opisal že Anton Globočnik1'; ugotovil je, 
da so stanovi poleg splošnega zasedanja, ki se je 
imenovalo deželni zbor, poznali še manjše za- 
sedanje - stanovski odbor, ki se je po potrebi 

5 Npr.: J. Zontar, Zgodovina mesta Kranja. Kranj 1939, str. 233. 
'     Npr.: Splošni pregled fondov državnega arhiva LRS, Ljubljana 

I960, str. 2« in 34. 
Prav tam, str. 33. 

X A J. Zontar (Redakcija),  Priročniki  in  karte  o organizacijski 
strukturi. Gra/-Klagcnlurt-Ljubljana-Gori/ia-Tricslc, 1•••, str. 
68. 
E. Umek, nav. d. 
Npr.  K.  S.  Peri/holfcn pl,  Perizhof v Camiolii  Pragmatici 
(napisana na osnovi stanovskih zapisnikov med letoma 1722 
in I74X) oba organa jasno razlikuje tako terminološko kot tudi 
vsebinsko. 
A.  Globočnik,  Übersieht  der  VerwaltungS  -   und   Kechts- 
gesehichte des Landes Krain, Laibach 1893, posebno str. 15- 
16. 
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sestajal v širši ali ožji zasedbi.12 Tekoče zadeve 
zunaj zasedanja deželnega zbora in zasedanj 
širšega in ožjega odbora pa je opravljal stalni 
odbor poverjenikov.13 

O omenjenem vprašanju je pisal tudi Sergij 
Vilfan, in sieer je opozoril na terminološki prob- 
lem, ki zadeva stanovski izvršilni organ. Sam v 
svoji Pravni zgodovini ne razlikuje odbora in 
poverjenikov ("Ausschuss" in 'Verordnete"), 
vendar se tam tega vprašanja dotika le bežno.1-1 

Tudi v Eneiklopcdiji Slovenije piše Sergij Vil- 
fan, da seje kot izvršilni organ deželnih stanov v 
16. stoletju ustalil stanovski odbor (Verordneter 
Ausschuss).15 

Sergij Vilfan piše: "Stanovski Verordnete so bili 
ožji kolegij (4-6) članov in ga Polec sloveni kot 
stanovski odbor, širši je bil stanovski Ausschuss, 
po Polca stanovski odsek..."i9 Vendar Polee 
Verordnete ni imenoval odbor, ampak: "stanovske 
odbornike (ständische Verordnete), ...".20 Vilfan 
meni, da sta imela izraza različen pomen le v 
obdobju okrog leta 1800, v starejšem obdobju pa 
jima pripisuje enak pomen.21 Viri pa nam pričajo, 
da sta imela izraza različen pomen približno od 
začetka 16. stoletja, točneje vsaj od leta 1519.22 

Vilfan nato pravilno ugotavlja, da so bili 
Verordnete "mala deželna vlada" v zadevah de- 
želne avtonomije, vlogi "Ausschussa" pa ne po- 
sveča pozornosti.2' 

Različni načini prevajanja izrazov "Ver- 
ordnete" in "Ausschuss": 

NEMŠKI IZRAZ ( 1 ) prevod, ki ga v svoji 
razpravi predlaga Sergij 
Vilfan16 

(2) običajen prevod v 
zgodovinski literaturi, 
posebno starejši 

(3) del novejše 
zgodovinske literature 

Verordnete* stanovski odborniki (stanovski) odborniki (stanovski) poverjeniki 
Verordnet estelle* stanovski odbor (stanovski) odborniki (stanovski) poverjeniki 
Verordneteamt* urad stanovskega 

odbora 
/ urad poverjenikov 

Verordnetenamts*- 
präsident 

predsednik(urada 
stanovskega ) odbora 

/ predsednik urada 
poverjenikov 

Ausschuss (širši) odbor odbor odbor 

Vilfan seje še posebno posvetil vprašanju po- 
imenovanja izvršilnega organa deželnih stanov v 
razpravi o strukturi stanov ob njihovem zatonu.17 

Ta prispevek Sergija Vilfana, pomembnega stro- 
kovnjaka za pravnozgodovinska vprašanja in tudi 
za vprašanja pravnega položaja deželnih stanov, 
pa priča o tem, da ni poznal najpomembnejših 
arhivskih virov iz arhiva kranjskih deželnih sta- 
nov, ki se nanašajo na vprašanje strukture sta- 
novskih organov. Sergij Vilfan je razpravo napisal 
na podlagi poročila, ki so ga izdelali leta 1760 in 
izročili "Verordnete"• dvornemu komisarju. 
"Verordnete" Sergij Vilfan prevaja kot odbor. 
Tako prevajanje pri njem morda izvira tudi iz 
njegovega netočnega navajanja Janka Polea, saj 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

is 

"Eine allgemeine Versammlung nannte man Lancila;;, einen 
kleineren Zusammentritt den offenen Ausschuss weither sich 
in besonderen Fällen /u einem engeren gestaltete." l'rav lain. 
Mr. 15. 
"Die laufenden Geschäfte ausser den Landtagssitzungen und 
bei den  oben  erwähnten offenen  und engern  Ausschüssen 
besorgte der Mündige Ausschuss der Verordneten..." l'rav lain. 
str. 16. 
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961, Mr. 
328, si. 
ES, Zvc/ck 2, Ljubljana 19««. sir. 251. 
S. Vilfan, Uslavna ureditev, sir. 231. 
S. Vilfan, Uslavna uredilev Kranjske ob /alcinu deželnih sla- 
nov (1761)), Zbornik znanstvenih razprav, Lil. Ljubljana 1992. 
sir. 227-238. 
AS, Stan. I, fase. 210, fol. 186. 

* gre za en in isti organ 

Predlog Vilfanovega slovenskega poimeno- 
vanja stanovskih uradov se ne ujema z. izrazi, ki 
so se uporabljali v delu starejše in novejše 
slovenske zgodovinske literature, predvsem pa je 
netočen glede na organizacijo stanovske uprave, 
saj terminološko enači dva različna stanovska 
organa. Vilfanov prevod je nejasen, ker prevaja 
Verordnete in Ausschuss kot odbor, čeprav gre za 
dva različna organa. Najbolj jasen je tretji pre- 
vod, saj oba urada tudi v prevodu najbolj jasno 
razlikuje. 

Sergij Vilfan ne le terminološko, ampak tudi 
sicer meni, da gre le za en urad in ne dva. V 
svojem prispevku o pravni ureditvi Kranjske po 
Valvasorjevi Slavi pravi: "Več kot o odboru-x 

pove Valvasor o njegovem izvršilnem organu 
deželnem odboru (Ausschuss), ki je bil sestavljen 
iz. predsednika (Präsident) in štirih odbornikov 
(Verordnete)."25 Te Vilfanove trditve pa v res- 
nici   ne potrjujeta  niti  Valvasor niti   arhivsko 

i y 

20 

21 
22 

23 
23 

24 

25 

S. Vilfan. Uslavna uredilev, sir. 231. 
J. Polec, Kraljestvo Ilirija, Ljubljana 1925, sir. 264. 
Prav lani, sir. 231. 
AS, Slan. I. lase. 211, zap. šl. 316. 
S. Vilfan. Ustavna ureditev. 
S Vilfan. Uslavna uredilev, sir. 231. 
Verjetno je Vilfan mislil na deželni /bor in je le po pomoli 
zapisal odbor. 
S. Vilfan, Pravna ureditev Kranjske po Valvasorjevi Slavi, v; 
Valvasorjev zbornik, Ljubljana 1990, str. 34. 
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gradivo. Valvasor obravnava poverjenike v pose- 
bnem poglavju št. VIH /. naslovom: "Von denen 
Verordneten in Crain."2b V vsem celotnem os- 
mem poglavju govori Valvasor le o "Verordnete" 
in njihovem predsedniku, vendar tam niti enkrat 
(!) ne uporabi i/.ra/.a "Ausschttss".21 Valvasor v 
nasprotju z Vilfanovo navedbo ne enači "Ver- 
ordnete" z "Ausschuss". Posebno jasno pa je 
vidna ra/.lika med obema organoma v arhivskih 
virih i/ fonda Kranjskih deželnih stanov. 

Trditev, da odbor (Ausschuss) sestavljajo od- 
borniki (Verordnete), arhivski viri zanikajo. Od- 
bor (Ausschuss) je v arhivskih virih zasedanje 
deželanov, ki je imelo lahko obliko ožjega ali 
širšega odbora.28 Odbor (Ausschuss) ni imel 
predsednika, ampak je njegova zasedanja na 
Kranjskem vodil deželni upravnik (Landes- 
verwalte/).2'' Odbor (Ausschuss) ni imel kakšne 
častne funkcije, ampak pomembno vlogo pri 
delovanju stanov, saj je obravnaval večino po- 
membnih deželnih vprašanj (od deželne obrambe 
do vprašanj reformacije) in pri teh vprašanjih je 
delno prevzel vlogo zasedanj deželnega zbora. 
Poleg tega je imel odbor različno število članov, 
nekako od 10 do 40. Običajno sc je sestajal šti- 
rikrat, včasih tudi večkrat na leto. To njegovo 
delovanje nam najlepše ponazarja prav serija sta- 
novskih zapisnikov. Posebno o prvem zapisniku 
podrobno piše tudi Ema Umck.-11' Delovanje obeh 
organov in njun pomen sta vidna tudi iz dela 
Augusta Dimitza, ki pa seveda uporablja le 
nemške izraze.11 Tudi Peter Radies razlikuje 
Verordnete od zasedanja Ausschüsse.3^ 

V virih "Ausschuss" večinoma pomeni zase- 
danje deželanov, redkeje pa je s tem mišljen tudi 
kakšen drug "ad hoc" sestavljen odbor. V arhivu 
kranjskih deželnih stanov lahko za 16. stoletje 
naštejemo okoli sto ohranjenih razpisov dcžel- 

2 J. W. Valvasor. Die Ehre des Herzogthums Knin, Laibach- 
Nürnberg 1689, knjiga IX, sir. 84-93. Prav laku ne uporablja 
izraza "Ausschuss" v uvodu, kjer govori • "Verordnete", knji- 
ga IX., sir. 4-5, ali •• govori o sodnih pristojnostih "Ver- 
ordnete", knjiga IX 94. 

27 
28 
29 

Prav lam. 
AS. Slan. I, šk. 875 si. 
AS, Slan. I, šk. 937, Carniolia Pragmatica, I, knjiga, protokol 
8, St. 53. 
Več «i leni in zasedanjih odbora glej ludi v navedenem delu ti. 
Umek. 
A. Diniii/, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, Laibach 1875. 

"   P.  Radies, Die krainischc  Landschaft und das kralnische 
Landtagswesen (bis 1748), Wien 1902, sir. 168 si., in 175 si. 
Kailies poverjenike (i/ 16. in 17. stol.), razlikuje od sočasnih 
/usedanj deželnega odbora. Peler Rallies pa funkcijo 
Verordnete i/, obdobja do leta 1747 primerja / Landes- 
ausschussom, ki je bil deželna avtonomna vlada od 1861 do 
1918    Poverjenike   tako   po   funkciji   primerja   /   deželnim 
odborom i/ začetka 20, stoletja: "Die Verordnete iter lundi- 
schofl • dieselbe Stelle, der ••• heule als bandesausschuss 
begegnet." (Ht. 168). 

nega odbora (Ausschuss Beschreibung),33 čigar 
zasedanj sc je v povprečju udeleževalo približno 
dvajset deželanov. Posamezni razpisi odbora 
imajo tudi poimenski seznam deželanov, ki so 
bili pozvani na odbor. Zasedanjem deželnega 
odbora (Ausschuss) lahko podrobno sledimo tudi 
skozi serijo stanovskih zapisnikov (1540-1747), 
ki ima več kot 50 knjig.14 

Poverjeniki (Verordnete) so se večinoma tudi 
udeleževali zasedanj odbora (Ausschuss), čeprav 
so bili le redko imenovani za njegove člane. 
Zasedanj odbora so se udeleževali tudi drugi 
nečlani odbora. Kadar je odbor (Ausschuss) ob- 
ravnaval npr. deželno obrambo, se ga je udeležil 
tudi vojaški poveljnik, če pa so v obdobju re- 
formacije na odboru razpravljali o verskih za- 
devah, se ga je udeleževal superintendant 
kranjske protestantske cerkve ipd. 

O stanovskih poverjenikih (Verordnete) je 
ohranjeno precej arhivskega gradiva. Naj ome- 
nimo le nekatere sklope: kopialne knjige stanov- 
skih poverjenikov (Verordneten Copaybiicher),3S 

volitve stanovskih poverjenikov in njihove resig- 
nacije (Verordnete Wahl und Resignation)•, 
instrukcije za poverjenike (Verordneten Instruc- 
tion).^1 Iz vsega tega gradiva je razvidna jasna 
razlika med stanovskim odborom (Ausschuss) in 
poverjeniki (Verordnete). Tudi Carniolia Prag- 
matica,18 ki jo je med letoma 1722 in 1748 se- 
stavil deželni registrator Karel Seifried Pcriz- 
hoffer, dosledno razlikuje "Ausschuss" in "Ver- 
ordnete Stell". Carniolia Pragmatica je sestav- 
ljena iz dveh obsežnih knjig, v katerih je Periz- 
hoffer zbral izvlečke iz stanovskih zapisnikov in 
v njih obravnava delovanje deželnih stanov od 
16. stoletja dalje. Tako o odboru kot tudi o 
poverjenikih govori na številnih mestih. 

Stanovi so občasno postavljali tudi druge 
odbore (Ausschuss). Tak odbor pa je deželni zbor 
izvolil le za izvedbo določenih nalog. Stanovi so 
podobno imenovali tudi odbore za meddeželna 
zasedanja. Dokler (nekako do leta 1540) niso bili 
oblikovani stalni poverjeniki (Verordnete), so 
stanovi občasno poslavljali poseben odbor (Aus- 
schuss) za izvršitev nekaterih deželnozborskih 
sklepov. Srečamo ga npr. v letih 1475, 1511, 
1515. Navadno je bil ta odbor (Ausschuss) 
zadolžen zato, da je poskrbel za pobiranje 
davkov. Ta odbor je bil imenovan le za obdobje 
do izvedbe svoje naloge. Tako so stanovi npr. 
leta 1530 imenovali tak odbor za davek.19 Te 
posebne odbore lahko štejemo za predhodnike 
poverjenikov. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

AS, Slan  I. Posebno lase. 7, šk   18 
AS, Slan. I, šk. 875-930. 
AS, Slan. I. fase. 543-543n, šk. 806-820. 
AS, Stan. I. fase. 544, šk. 820-821. 
AS. Stan. I. lase. 545. šk. 821-822. 
AS, Stan. I, šk. 937. 
AS. Stan. I. lase. 214. šk. 319. 
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Instrukcija za poverjenike i/, leta 1542, 

Arhiv Republike Slovenije, Slan. I., faxe. 545, šk. <S*2/. 

Le izjemoma lahko v virih srečamo izraz 
Verordncleii Ausschluss, in še to povečini le do 
srede 16. stoletja. Tudi izraz Verordneten Aus- 
schuss večinoma ni pomenil poverjenikov (Ver- 
ordnete), ampak je pomenil odbor (Ausschuss). 
Izraz Verordnete se je do srede 16. stoletja kot 
pridevnik uporabljal tudi v drugih povezavah, 
kot npr.: Verordnete Einnehmer. Zasedanja od- 
bora (Ausschuss) SO na Kranjskem posebno točno 
dokumentirana od leta 1530 dalje. Poverjeniki 
(Verordnete) so se na Kranjskem prvič pojavili 
leta 1519, vendar le za leto dni. Kot stanovska 
vlada z izdano instrukcijo pa so se trajno 
oblikovali šele leta 1540. Tudi v seriji knjig 
sejnih zapisnikov kranjskih stanov se poverjeniki 
(Verordnete) prvič pojavijo leta 1540,4" prav 
tako je iz istega leta zanje ohranjena prva sta- 
novska instrukcija. V drugih deželah je bil pro- 
ces podoben.41 Od leta  1540 dalje je bilo na 

Kranjskem poimenovanje odbora kot Ausschuss 
in poverjenikov kot Verordnete večinoma jasno 
ločeno. Od tega leta dalje lahko na Kranjskem 
sledimo strukturi s poverjeniki (Verordnete) na 
čelu. 

40 fi. Umek, nav. d., sir. 102. 
Avstrija nad Anito: "Verordneten Kollegium" lahko kol trajni 
ustanovi sledimo od leta 1510, prva instrukcija zanj je bila 
izdana leta 1528. (E. Straßmayr, Die Ämter-Organisation der 
Stande im Lande ob der Enns. V: Mitteilungen des 
Oberösterreichischen Landesarchivs, 1. Bd., Lin/. I960, str. 

242). Avstrija pod Ani/o: od lela 1508 lahko sledimo do- 
kumentom, ki so jih izdali "Verordnete". Od leta 1530 pa so 
bili "Verordnete" izvrSilni organ deZelnega /bora. (M. Vanesa, 
Die Anlange des ständischen Beamtentums in Österreich unici 
der Enns. V: Monalsblall des Vereins für Landeskunde von 
Niedcroslcneich, IX. Hand. 1918). Koroška: /e pod 
Friderikom 111. in Maksimiljanoni I. srečamo "Verordnete 
Ausschuss", ki je poslal pod Ferdinandom I. stalen (K. 
Dinklage, Die Anlange der Kariner Landesverwaltung. V: 
Carinlhia I, Jahrgang 173, 1983, sir. 239, si.). Štajerska: od 
srede dvajsetih let lahko sledimo "Verordnete Ausschuss", ki 
se od tridesetih let 16. stoletja dalje imenuje le kot "Ver- 
ordneten". Poleg njega srečamo še vedno različne odbore - 
"Ausschüssen". (A. Meli. Grundriss der Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark, Oraz-Wien- 
Leip/.ig, 1929, sir. 364, 366, si.). 
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/. Verordnete 3 do 6 članov 

Poverjeniki (po starejši literaturi odborniki) - 
so bili stanovska vlada v okviru deželne avto- 
nomije. Stalno so bili navzoči v deželni hiši. 
Stanovi so jih izvolili za enoletni do štiriletni 
mandat, od srede 17. stoletja pa so predsedniku 
poverjenikov izjemoma podelili dosmrtni man- 
dat. 

2. Ausseliuss (Kleine ali Knge) 12 deželanov 

Mali odbor - posvetovalni organ, ki ga je 
večinoma na pobudo stanov skliceval deželni 
upravnik. 

3. Ausseliuss (Grosse) 25 deželanov42 

Veliki odbor - posvetovalni organ, ki ga je 
večinoma na pobudo stanov skliceval deželni 
upravnik. Odbor se je v obliki velikega ali 
malega odbora sestajal običajno vsaj štirikrat na 
leto, v kritičnih obdobjih pa pogosteje. 

Večine zasedanj odbora se je udeleževalo od 
10 do 25 deželanov, izjemoma tudi več. Tako se 
je v praksi razlika med velikim in malim od- 
borom izgubljala. Zasedanj se je večinoma 
udeleževalo neko "srednje" število, v 16. stoletju 
okoli 20 deželanov, organ pa je bil imenovan le 
kot odbor "Ausseliuss". Stanovi so uveljavljali 
tudi pravico, da so na zasedanje odbora pozvali 
tudi druge deželane, ki sicer niso bili imenovani 
v odbor. 

4. ¡Miidtag vsi deželani 

Deželni zbor - skliceval ga je deželni knez, 
od 16. stoletja dalje običajno enkrat na leto. Le 
deželni zbor je bil pristojen za odobravanje 
davkov deželnemu knezu. 

Seveda se deželnega zbora niso udeleževali 
vsi deželani. V 16. stoletju število udeležencev 
deželnega zbora ni preseglo 50 deželanov, veči- 
noma pa se ga je udeleževalo nekje od 30 do 40 
deželanov.43 Včasih sc je število deželanov na 
zasedanju deželnega zbora komaj kaj razlikovalo 
od njihovega števila na zasedanju deželnega 
odbora. 

Včasih pa so sianovi v veliki odbor imenovali 24 deželanov. 
43 

To strukturo prvič srečamo leta 1519 po smili 
cesarja Maksimiljana I. Takrat so stanovi ime- 
novali štiri poverjenike (Verordnete) ter mali in 
veliki odbor (Ausseliuss). Odbora sta leta 1519 
štela K) in 20 deželanov.44 Takrat je ta deželna 
struktura delovala približno leto dni, vse dokler 
se kranjski stanovi niso poklonili novemu de- 
želnemu knezu.45 Od leta 1540, ko se je la 
Struktura znova uveljavila, je do leta 1747 ostala 
večinoma nespremenjena.46 

Stanovi so v 16. stoletju tako dokaj jasno 
izoblikovali strukturo svojih najpomembnejših 
organov in zasedanj. Najširše pristojnosti je imel 
deželni zbor ("Landtag"), ki ga je običajno en- 
krat na leto skliceval deželni knez, o aktualnih 
deželnih vprašanjih pa so stanovi razpravljali na 
zasedanjih odborov. Odbor je skliceval po redu 
deželni upravnik ("Landesverwalter"), izjemoma 
pa tudi deželni poverjeniki. 

Poverjeniki ("Verordnete") so bili izvršilni 
organ tako deželnega zbora ("Landtag") kot de- 
želnega odbora ("Ausseliuss") in delno tudi 
dvorne vece ("Hoftaidyng"). Dvorna veča, laje 
bila sicer starejši, predvsem sodni organ, se je v 
16. stoletju poleg prejšnje vloge pojavljala tudi v 
podobni vlogi kot odbor. Odbor (Ausseliuss) je 
razpravljal o vseh deželnih vprašanjih, od ver- 
skih do vprašanj obrambe proti Turkom in 
postavljanja deželnih uslužbencev. Odbor ni bil 
pristojen le za odobravanje davkov deželnemu 
knezu, saj je to bilo v izključni pristojnosti de- 
želnega zbora. 

Poverjeniki (Verordnete) so morali bili ves 
čas navzoči v deželni hiši. Prvotno, v prvi 
polovici 16. stoletja, so bili imenovani za lelo 
dni, pozneje pa za tri ali štiri leta. Odbora (veliki 
in mali) sta bila predvsem posvetovalno telo, 
poverjeniki pa so bili izvršilno telo. Odbora sta 
bila občasno zasedanje deželanov, poverjeniki pa 
so opravljali naloge stanovske vlade, ki je re- 
ševala vse vsakodnevne zadeve v okviru deželne 
avtonomije. V okviru le so bili poverjeniki 
posebno zadolženi za vodenje tako imenovanega 
"deželnega gospodarstva". To so bile predvsem 
zadeve davkov 1er drugih pristojbin in stanovskih 
sredstev. Pri vprašanjih davkov in deželnega 
uradništva so imeli poverjeniki tudi nekatere 
sodne pristojnosti, posebno koje šlo za izterjavo 
neplačanih davkov. Skupaj s pisarno so vodili 
stanovsko korespondenco. Obenem so opravljali 
oblast nad deželnostanovskimi uradniki in usluž- 
benci. Poverjeniki iz klopi gospodov in vitezov 

AS, Slan. I. Zapisniki, šk. X75 si. 

44   AS, Stan. I. fase. 211, šk. 316. 
Od 31. januarja 1519 pa vsaj do II. julija 1520. verjetno pa 
delno še v letu 1521. 

' Marija Tere/ija je po leni letu zelo omejila vpliv stanov, 
vendar je še puslila stanovsko upravo. Pomen le-le pa je bil 
odslej veliki» manjši kol v predtere/ijanski dobi. Jožef II. je 
lela 17X3 odpravil poverjenike (Verordnete) in deželni odbor 
(Ausseliuss). Leopold II. je stanovsko upravo obnovil. Ta se je 
s kratko prekinitvijo (1810-1818) obdržala do leta 1X61. 
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so opravljali ludi naloge priscdnikov, to pa 
običajno ni veljalo za poverjenike i/, vrsi prelatov 
in dcželnokncžjih mesi. Ce so poverjeniki prejeli 
informacijo o pomembnih zadevah, ki bi pre- 
segla njihove pristojnosti, so deželnemu uprav- 
niku predlagali, da je na posvet sklical deželni 
odbor v ožji ali šir.ši sestavi, pač glede na po- 
membnost zadeve. 

Leta 1540 so bili člani odbora (Ausschuss): 
deželni glavar (Nikolaj Juričič), deželni upra- 
vitelj (Landesverweserp? (Jurij pl. Gali), dva 
predstavnika prelatov (ljubljanski škof Franc 
Kacijanar in stiski opat), trije gospodje (baroni 
Erazem Turn, Anton Turn in Krištof Kreig), trije 
vitezi (Nikolaj Schnitzenpaumb, Erazem Obrit- 
schan, Krištof Purgstall) 1er en predstavnik mest- 
ne kurije (ljubljanski župan).48 

Poverjeniki so bili leta 1540 trije: ljubljanski 
stolni kanonik Pavel Winer, Krištof pl. Gali iz 
Podpeči in Hans Jožef pl. Egkh.49 

Poleg malega odbora je obstajal tudi veliki 
odbor. Ta je bil posebno dejaven v obdobju 
reformacije. Pozneje so stanovi točneje določali 
sestavo odborov, večinoma pa so se te sestave 
držali že pred tem. Tako so konec junija 1622 na 
zasedanju velikega odbora, udeležilo se ga je 37 
dcžclanov, točno določili število članov velikega 
in malega odbora. Veliki odbor je štel 25 članov, 
mali pa 12. Vsi člani so morali bili iz deželnega 
zbora. 

V velikem odboru (Grosser Ausschuss) so 
bili:50 

- pel dcžclanov iz klopi prelatov (ljubljanski 
škof, stiski opat, kostanjeviški opat, novomeški 
prost, ljubljanski stolni dekan ali član ljubljan- 
skega kapillja); 

- osem dcžclanov iz gosposke klopi: 
Štefan Ursini grof Blagaj, Jurij baron Moš- 

kon, Pavel baron Egkh, Hans Gašper baron 
Lanticri, Nikolaj baron Egkh, Wolf baron Egkh, 
Ivan Jurij baron Lamberg, Jurij Bollcžar baron 
Kacijanar; 

- devet dcžclanov iz viteške klopi: 
Erazem pi. Schcycr, Ernest pl. Paradeiser, 

Jurij pl. Gusič, Kozmos pi. Hohenwart, Bollcžar 
pl. Raumbschiissel, Bernhard Leo pl. Gall, Jurij 
Boltežar pl. Raunach, Franc Jurij pl. Obcrburg, 
Jožef pl. Posarelli; 

- trije člani iz. klopi mest (Ljubljana, Kranj, 
Novo mesto) 

V malem, 12 - članskem odboru (Kleiner 
A usschuss) so bili:51 

- štirje prelati (ljubljanski škof, kostanjeviški 
opat, novomeški prost, ljubljanski stolni dekan); 

Bolje "deželni namestnik", kar jo še ustreznejši prevod izraza 
Landesvenveser. Za lak način prevajanja se zavzema ludi 
Sergij Vilfan. (Ustavna ureditev, str. 230). 

4X 
49 
50 
51 

AS, Stan. I, fase. 545. Sk. 821. 
Prav tam. 
AS, Stan. I. šk. 889, Protokol XV, fol. 100. 
1'rav lam. 

če sc ljubljanski škof ni mogel udeležiti zase- 
danja malega odbora, ga je lahko nadomestil 
bistriški prior; 

- štirje člani iz gosposke klopi: Štefan Ursini 
grof Blagaj, Nikolaj baron Egkh, Wolf baron 
Egkh, Jurij Boltežar baron Kacijanar; 

- trije člani iz viteške klopi: Erazem pl. 
Schcycr, Boltežar pl. Raumbschiissel, Franc Jurij 
pl. Obcrburg: 

- en član iz klopi mest (Ljubljana). 
Poverjeniki  (Verordnete)  so  bili   tega  leta 

štirje: Dietrich baron Turjaški, ta je bil obenem 
predsednik urada poverjenikov, ljubljanski prost 
Gašper Bobek (Wabcgkh), Jurij baron Wagen in 
Hans Friderik pl. Raubar. 

Poverjeniki (Verordnete) so bili večinoma 
štirje, sicer izjemoma tudi manj ali več, od 3 do 6 
(le leta 1543 jih je bilo še več). Od leta 1583 so 
stanovi enega izmed poverjenikov imenovali za 
predsednika urada poverjenikov. Večinoma sta 
bila v uradu poverjenikov' po dva deželana iz 
kurije gospodov in po dva iz kurije vitezev. 
Konec 16. stoletja je prelatom uspelo, da je eno 
mesto v uradu zasedel predstavnik klopi pre- 
latov. Predstavniki mest so bili med poverjeniki 
le izjemoma. Poverjeniki (Verordnete) so za 
svoje delo prejemali relativno visoko letno plačo, 
člani odbora (Ausschuss) pa so med zasedanjem 
odbora prejeli za vsak dan dnevnico, seveda le, 
če so se zasedanja udeležili. 

Odnos med uradom poverjenikov in deželnim 
odborom kaže ludi instrukcija za urad po- 
verjenikov iz leta 1540. Ta instrukcija je 
najstarejša znana ohranjena instrukcija za urad 
poverjenikov na Kranjskem in najverjetneje prva 
instrukcija, ki so jo poverjenikom izdelali sta- 
novi, saj je lelo 1540 obenem tudi prvo leto, ko 
so se poverjeniki (Verordnete) pojavili v sta- 
novskih zapisnikih. Iz štiridesetih let 16. stoletja 
so ohranjene štiri instrukcije za urad pover- 
jenikov, in sicer iz let 1540, 1542, 1543 in 1545. 
Prva instrukcija (der Herren Verordneten In- 
struction) je bila sprejeta 30. januarja 1540 na 
zasedanju deželnega zbora.52 

"Mi od prelatov in ostale duhovščine, gos- 
podov, vitezov, mest in trgov, kneževine Kranj- 
ske, slovenske marke, Metlike, Istre in Krasa 
zbrani danes na zasedanju deželnega zbora v 
Ljubljani, priznamo skupaj in posamično zase in 
za naše potomce in dediče, da smo sprejeli in 
nastavili častitljive plemenitosti polne gospode 
Pavla Wicnerja stolnega kanonika v Ljubljani, 
Krištofa pi Galla iz Podpeči in Ivana Jožefa pl. 
Egkha iz Novega gradu pri Preddvoru za naše 
poverjenike (Verordneten) za leto dni. S tem jim 
dajemo oblast, da oni rešujejo vse splošne po- 
trebe dežele, posebno obračunajo in poračunajo 
račune, naredijo zaostanke in jih poravnajo in 
sprejmejo nove napovedi. " 

52   Der Herren Verordneten instruction de dalo M) jenner 1540. 
AS, Stan. I, fase. 545, Sk. 821. 
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Instrukcija za poverjenike iz leta 1542, 
ArAiv Republike Slovenije, Slan. ¡..fa.se. 545. šk. 821. 

Mišljeni so davčni računi, davčni zaostanki in 
napovedi imenja. Poverjeniki, ki so bili stanovski 
izvršilni organ, so se ukvarjali z. vprašanji dav- 
kov, davčnih zaostankov in davčnih napovedi. 
Davke so stanovi odobravali na deželnem zboru, 
ki je bil v obdobju stanovskega dualizma tudi 
osrednje mesto pogajanj med stanovi in deželnim 
knezom. Vsi deželani so morali plačati davek 
(t.i. imenjski davek) na podlagi imenjske rente, 
ki so jo morali prijavili. Sprejemanje novih dav- 
kov je bilo v izključni pristojnosti deželnega 
zbora. V primeru "težjih" oziroma pomemb- 
nejših zadev so se morali poverjeniki (Verord- 
nete) posvetovali z odborom (Ausschuss) in 
drugimi deželani: 

"Pri tem naj skrbijo z.a dober red po nasvetu 
plemenitih gospodov Nikolaja Juričiča barona iz 
Gynns, komornega svetnika rimskega cesarja in 
kranjskega deželnega glavarja, gospoda Andreja 
pl. Lamberga iz. Črnelega, tukajšnjega deželnega 
upravitelja, in ostalih gospodov iz deželnega 
odbora (A usschuss). 

...Služijo naj za izpolnitev vsega, kar so spo- 
štovani stanovi ž.e večkrat pred tem in na se- 
danjem deželnem zboru sklenili. Obravnavajo 
naj in uredijo naj, kar je za skupno korist in 
dobro dežele. Ne smejo sprejeti nobene nove 
naklade, niti davka, tudi nič, česar niso dovolili 
vsi deželni stanovi. Če bi se dogodile zelo po- 
membne in težke zadeve, potem te obravnavajo 
skupaj s prej navedenim našim dobrohotnim gos- 
podom deželnim glavarjem, dež.elnim upravite- 
ljem in častitimi, plemenitimi, žlahtnimi, stano- 
vitnimi, previdnimi, častitljivimi in modrimi gos- 
podom Frančiškom ljubljanskim škofom, gospo- 
dom Erazmom baronom Turnom iz Križa, kra- 
ljevim svetnikom in deželnim komednikom spod- 
njeavstrijske bali j e in glavarjem v Metliki, gos- 

podom Janezom, opatom v Stični, Krištofom ba- 
ronom Kraig, dednim komornikom dežele Ko- 
roške, gospodom baronom Antonom Turnom iz. 
Križa, glavarjem gospostva Loka, gospodom 
Nikolajem Šnicempaumerjem iz. ¡ga, gospodom 
Erazmom pl. Obritčanom iz Starega gradu. 
Krištofom pl. Purgstallom zastavnim gospodom 
gospostva Goričane, in Hansom Weilheimerjem. 
ljubljanskim županom na eni strani, če pa je 
zadeva zelo težka, pa naj po priliki k sebi po- 
Zovejo še več drugih deželanov, ki se tu nahajajo. 
V vseh primerih naj zadeve obravnavajo na 
najboljši način, složno, zvesto, pridno v dobro 
dežele. To potrjujejo s to listino z našimi sta- 
novskimi podpisi. Narejeno v Ljubljani zadnjega 
januarja 1540." 

Instrukcijo so s podpisi potrdili nekateri de- 
želani: Nikolaj pl. Turn, Ivan pl. Lambcrg iz. 
Boštanja, Vajkard Mcrlitz, Erazem pl. Schcyer, 
Jakob pl. Lambcrg iz Kamna, Krištof pl. Gall in 
Seyfried Rasp. Glede na obseg poznejših in- 
slrukcij je bila instrukcija iz leta 1540 še dokaj 
skromna, tako po vsebini kot po obsegu - 
obsegala je dve strani in pol. Instrukcijo so 
sprejele vse štiri kurije kranjskih stanov.53 

Instrukcija /a poverjenike - 154254 

Druga instrukcija je bila sprejeta leta 1542 na 
zasedanju deželnega zbora in dvorne veče. Ta 
instrukcija je obsežnejša, zapisana je namreč na 
petih straneh, in določnejša v nalogah, za katere 
pooblašča poverjenike. Naloge poverjenikov so 
se od davkov širile na urejanje številnih drugih 

53 
54 

AS, Slan. I, lase. 545, .šk. X21. 
I)cr Herren Verordneten Instruction, 2 many 1542. AS, Slan. I, 
fast. 545, šk. 821. 



166 I/, arhivskih fondov in zbirk ARHIVI XXII 1999 

zadev, od skrbi za druge prihodke do spora z 
mestom Trstom. Tudi določila glede napovedi in 
davkov so postala obsežnejša. Davčna napoved 
je bila tajna in ni smela bili objavljena. Posebna 
določila se nanašajo na davke v Istri in na Krasu. 

Sianovi so že na deželnem zboru 5. februarja 
1542 določili, da naj nekatere osebe opravljajo v 
dobro dežele "dnevne deželne zadeve in še drugo 
po meddeželnih praških sklepih55 v času med 
deželnimi zbori." To je pomenilo ludi izvršitev 
stanovske odobritve, v kalero so kranjski stanovi 
privolili v Pragi. Na zasedanju dvorne veče, ki je 
sledila deželnemu zboru, so stanovi 2. marca 
imenovali za poverjenike enega prelata, enega 
plemiča in enega iz klopi mest in trgov: Pavla 
Wienerja, stolnega kanonika v Ljubljani, Jurija 
pl. Lamberga iz Čmclega in Vida Khisla, lju- 
bljanskega župana, in jim izdali instrukcijo. 

Poverjeniki so morali poskrbeti, da so dc- 
želani pravočasno oddali davčne napovedi in da 
so bile te napovedi ločne. Če kdo tega ni storil, 
so ga poverjeniki najprej opozorili. Če lo ni 
zaleglo, so ga kaznovali. Proti tistim, ki niti po 
tem niso naredili davčne napovedi in poravnali 
davkov ali davčnih zaostankov, so poverjeniki 
nastopili z rubežem in jim zasegli vso posest, 
dokler niso poravnali, svojih obveznosti do 
dežele in nastalih stroškov. 

Napoved, ki so jo dali deželani in drugi ni 
smela bili javno objavljena. Tudi v Istri in na 
Krasu so morali odslej oddali napovedi in pla- 
čevali davke. Zaradi velikega zaostanka le teh so 
morali poverjeniki nastopili proti dolžnikom. 
Postaviti so morali posebnega prejemnika in 
opozorili tiste, ki niso naredili prijave. 

Kadar so poverjeniki prejeli obtožbe, da je 
kdo svoje podložnike preveč obremenjeval z 
davki, so morali to sporočiti stanovom, da so ti 
nalo proti temu ukrepali s kaznijo. 

Poverjeniki so bili zadolženi za plačilo od 
stanov odobrenih izdatkov, kot ludi odobrenih 
izdatkov za deželno vojsko. Če so pri tem in 
podobnem potrebovali nasvet, so stanovi menili, 
naj se posvetujejo z deželnim glavarjem. 

Skrbeti so morali za pravilnosti davčnih na- 
povedi, pri tem pa so morali biti posebno 
pozorni, da ne bi nastajale nepravilnosti. Po- 
verjeniki   niso   smeli   varčevali   z   močmi   pri 

• -   Mišljeni  so  sklepi  zborovanja  odborov  spodnjeavstrijskih 
(lezel (Avstrije nad Anižo in pod nji). Štajerske, Koruške, 
Kranjske). Goriške. Tirolske, "Prednjih dežel. Češke in Mo- 

ravske v Pragi pozimi 1541-1542. To je bilo eno najob- 
sežnejših zborovanj v avstrijski zgodovini in je bilo sad 
prizadevanj Ferdinanda 1. in Stanov Spodnjeavstrijskih dežel, 

da bi se uredilo skupno delovanje vseh dežel v obrambi proli 
Turkom. Poleg povsem vojaških vprašanj in oskrbe vojske so 

bila v ospredju vprašanja davčne napovedi in pobiranja 
zaostalih davkov, se pravi vprašanje razdelitve finančnega 

bremena za obrambo med posameznimi deželami. (II. J. 
Bidermann, Die Österreichischen Länder-Kongresse, V: Mit- 

teilungen des Instituts für Österreichische Geschichts- 
forschung, 17. IKG9. str. 27•-2•6) 

urejanju davčnih zadev. Proti tistim, ki niso dali 
napovedi, so morali ukrepali in poskrbeti, da so 
tudi li dali napoved in da niso nikogar 
spregledali. 

Urediti so morali šestletno pomoč. Zbrati so 
morali vse postavke in v njih zajeti tudi Goriški 
dolg in drugo, lo obračunati in posamezne po- 
stavke pojasniti. Do konca leta 1542 so se morali 
spet znova pogajati tudi s "kraljevim viso- 
čanstvom."56 

Če jc še kdo pri deželi imel davčni zaostanek, 
so morali izterjati tudi lega. Narediti so morali 
obračun in točen seznam zaostankov. Obračun so 
dostavili prejemnikom, da so se li po njem 
ravnali. Solni dac je moral biti narejen v dobro 
ali po pravu. 

V primeru državne pomoči so morali po- 
verjeniki poskrbeti, da so dala napoved tudi 
frajsinška posestva.57 Poverjenike so stanovi za- 
dolžili, naj na prihodnjem zasedanju v Brucku o 
tem razpravljajo in prosijo kraljevo visočanstvo, 
da se dajatve tujih knezov ne izročijo neposredno 
državi, tako da bi bila pomoč v deželah ne- 
deljena. 

Poverjeniki so morali na koncu obračunskih 
knjig vpisati vse primankljaje obračunov in 
njihovo razlago. S tem naj bi preprečili poznejše 
pomole in sume. Poverjeniki so morali imeti 
vedno pregled nad delom prejemnikov ter skr- 
beti, da so ti delali pošteno, obenem pa so morali 
paziti, da ne bi nastajali spori. 

Sestaviti so morali poročilo o stanju deželnih 
uslužbencev in najemnikov, tako da jih jc lahko 
glavni prejemnik plačal. 

57 

To se je tudi zgodilo, saj je bil v aprilu in maju 1542 sklican 

zbor odborov spodnjeavstrijskih dežel na Dunaju, na katerem 
so razpravljali o izvedbi sklepov državnega zbora v Speyerju, 
ki je bil v začetku leta 1542. S Kranjske so se udeležili 
zborovanja na Dunaju l'avel Wiener (sočasno tudi poverjenik), 

Jurij pl. Lamberg in ljubljanski meščan Marx Stettner. 
Kranjski stanovi so, kot je vidno tudi v drugih primerili, 
upoštevali tudi kurijo mest in trgov. Tema zborovanja je bila 
odobritev sredstev za obrambo proti Turkom in za Špansko- 

francosko vojno. Na Dunaju so se odbori spodnjeavstrijskih 
dežel zbrali znova oktobra 1542 in spet odobrili finančno 
pomoč deželnemu knezu. (A Diniitz. 6, knjiga, str. 178-179) 

Glede obdavčitve posesti, ki so jih imeli v deželi člani 
državnih stanov v začetku ni bila sporna. V letu 1531 pa so 
državni stanovi zaradi državne pomoči za boj proti Turkom 

menili, da bi sočasna pritegnitev državnih stanov v deželno 
obdavčenje pomenila nedopustno dvojno obdavčitev. Zato ¡e 
bilo sklenjeno, da se deželna posest le-teh oprosti davka za 

obrambo proti Turkom v dednih deželah, ne pa tudi preostalih 
deželnih davkov. II. aprila 1543 so sklenili poravnavo med 

cesarjem Ferdinandom 1. in salzburškim. bamberškim, 
Ireisinškim, regensbur.škini in passavskim školom, in sklenili 

da bodo posesti teh Škofovskih kneževin v spodnjeavstrijskih 
deželah proste turškega davka, vse dokler bodo plačevale 
pomoč za boj proti Turkom državi. S leni je bil princip 

ozemeljske enakosti prekršen v korist drzavnostanovskih 
posestnikov v dednih deželah. (•. Meli. str. 522) 
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Poverjeniki so morali skrbeli za vzdrževanje 
in popravljanje poti. Skrbeti so morali za ob- 
javljanje deželnih redov in pripravo njihovih 
predlogov. 

Kar se tiče popravila eeste skozi Kokro, so jih 
stanovi zadolžili, "naj storijo vse, kar je človeško 
in kar je mogoče", da se jo izboljša. Cestno 
mitnino, stojnino, njive in druge činže so morali 
vzdržujejo v posebnem redu, tako da so bile 
praviee dosežene, dohodek od tega je obračunal 
prejemnik in iz tega dohodka naj bi se izboljšale 
eeste. Poverjeniki so morali rešiti tudi zadevo s 
Tržačani in preprečiti nezadovoljstvo in razbur- 
jenje, vse za dobro in prijateljsko sosedstvo. 

V času ki je poverjenikom še ostal na raz- 
polago, naj bi ti poskrbeli, da se pripravi red 
ograjnega sodišča za nadaljnje razpravljanje. Po- 
verjeniki so morali biti seznanjeni z vsemi pri- 
tožbami in zadevami dežele. Vzdrževati so mo- 
rali dobro registratila) in vse drugo, kar je določil 
praški sklep in deželni zbor. To so morali izvršiti 
čimprej in pri tem niso smeli ničesar izpustiti. 

Pri svojem delu so morali preprečevali 
nepotrebno jezo, dopisovanje in drugo, da zaradi 
lega dežela ne bi trpela škode. Poverjenikom pa 
se ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem dokon- 
čanja pogajanj o trgovini tujcev, ki je niso do- 
volili vsi stanovi. 

V primeru, da bi bila naklada mnogo manjša, 
so morali povereniki o tem predhodno obvestiti 
deželanc. 

Stanovi so v sklepnem delu instrukeijc pover- 
jenikom naložili naj vzdržujejo kolikor je mo- 
goče dobro gospodarstvo. Naj ne potrdijo no- 
benega nepotrebnega izdatka ali zanj zaprosijo. 
Stanovi so poverjenike pri tem opozorili na 
revščino in velike stroške, ki izčrpavajo deželo, 
pri tem pa so jim izrazili svojo podporo in 
zaupanje. 

Tudi instrukcija iz leta 1542 je določila, da se 
morajo poverjeniki v težavnih primerih vedno 
obrnili po nasvet k deželnemu glavarju ter 
zahtevati odbor in nasvet še drugih deželanov. 
Na vseh zasedanjih deželne vece in deželnega 
zbora so morali poverjeniki poročati o svojem 
delu in izdatkih, tako da je bil deželni zbor 
seznanjen z njihovim delom. Pri tem so morali 
poverjeniki predložiti tudi pooblastila, ki so jih 
dobili od stanov. 

Instrukcijo so stanovi sprejeli drugega marea 
1542 v Ljubljani.51* Na njej je ohranjenih dva- 
najst pečatov.39 

Instrukciju je hila prenesena i/ zapuščine Jane/a Herbaria pi. 
Kacijanarja grofa Begunjskega (Kazenstein) (deželnega 
upravitelja v letu 1611) v stanovsko registraturo. AS. Slan. I. 
lase. 545. šk. 821. 

59 Der llenen Verordneten Instruction, 2 marly 1542. AS, Stan. I, 
fase. 545, šk. 821. 

ZUSAMMENFASSUNG 

STÄNDISCHK VERORDNETE UND AUSSCHUSS 
SOWIi; DIE INSTRUKTIONEN FÜR VERORDNETE 
AUS DEN JAHREN 1540 UND 1542 

Der Autor stelli die Verwaltungsstruktur der 
wichtigsten Ämter der Krainer Landstände vor. Zum 
ersten Mal begegnet man einer derartigen Struktur in 
Krain im Jahre 1519, endgültig setzte sie sich im Jahre 
1540 durch. Das zentrale Vollzugsorgan der Landstände 
waren drei bis sechs Verordnete. Außer ihnen kannten 
die Siiinde noch zwei Beratungsorgane, den kleinen 
Ausschuß (12 Landleute) und den großen Ausschuß (25 
Landleute). Diese tagten gelegentlich, mindestens 
viermal pro Jahr, im Notfall auch öfter. Im großen und 
kleinen Ausschuß waren alle vier Kurien vertreten 
(Prälaten, Herren. Ritler und landesfürstliche Städte). 
Dieses Prinzip wurde bei den Verordneten jedoch nicht 
so konsequent eingehallen. Der kleine Ausschuß setzte 
sich aus 4 Prälaten, 4 Herren, 3 Rittern und einem 
Vertreter der landesfürstlichen Stadie zusammen. Im 
großen Ausschuß waren 5 Prälaten, 8 Herren, 9 Ritter 
und 3 Vertreter der landesfürstlichen Städte vertreten. Im 
vorliegenden Beitrag werden auch die ersten beiden 
Instruktionen für die Verordneten aus den Jahren 1540 
und 1542 vorgestellt. 

SUMMARY 

DEPUTY COMMISSIONERS AND THE PROVIN- 
CIAL BOARD AND THE INSTRUCTIONS FOR 
COMMISSIONERS IN 1540 AND 1542 

In his article, the author discusses the administrative 
structure of the most important offices of the Carniolan 
Diets. The structure referred to appears in Carniola for 
the first time in 1519 and became the established norm 
by 1540. The most important executive bodies of the 
provincial Diets were the commissioners or (he Verord- 
nete, as they were referred to, of which there were usu- 
ally from 3 to 6. In addition to these, the Diets also had 
two advisory bodies: the smaller committee of 12 noble- 
men, known as the Ausschuss and the greater committee 
of 25 noblemen which convened occasionally - usually 
four limes a year, although, in times of emergency, more 
frequent meetings have been recorded. All four Diet 
benches (the prelates, the nobility, the knights and the 
provincial royal towns) were represented in bolh llie 
smaller and the greater committee - a principle, however, 
which the diets did not adhere to strictly in appointing 
their commissioners. The smaller committee was com- 
prised of 4 prelates, 4 noblemen, 3 knights and a repre- 
sentative of the provincial royal towns, while the greater 
committee was comprised of 5 prelates, 8 noblemen, 9 
knights and three representatives of the provincial royal 
towns. The article also presents the first two instructions 
given lo the commissioners appointed in 1540 and 1542. 
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UDK 94(497.4 Metlika)" 17/18" 
94(497.5)" 17/18" 

Ivan Peter Marchi-Markić1: Njegovo delovanje s posebnim 
poudarkom na odkupu grofije Metlika, njegova oporoka in 
pogodba o odkupu omenjene grofije 
DANICA BOZIC BUZANCIC 

Družina Marchi-Markić, kol jo imenuje 
njihov zet, pesnik Jcrolim Kavanjin, seje v Split 
priselila iz Bola na otoku Braču, verjetno konec 
16. stoletja. Kot kaže, je bila to vedno ugledna 
meščanska družina. V splitski Veliki svet je pri- 
šla leta 1671.2 Predvidoma leta 1698 je od Be- 
nečanov dobila naziv "conte".3 Konservator^ 
mesta Rima so leta 1728 Ivanu Petru Marchiju 
potrdili rimsko plemstvo z diplomo, v kateri med 
drugim piše: "Zaradi tega je treba jasno priznati, 
da so Dalmatinci in Splitčani Marchi zelo ple- 
menitega rodu, kot smo se mi zelo zanesljivo 
prepričali s pomočjo javnih in verodostojnih do- 
kumentov. Z njihovo pomočjo in s pomočjo prič, 
vrednih zaupanja, nam je knez Ivan Peter po- 
vsem dokazal slavo svoje stare in plemenite 
družine, pa tudi krepost in sijaj rimskega plem- 
stva".4 Verjetno je Marchiju potrditev rimskega 
plemstva veliko pomenila tudi za njegove zveze 
z zelo uglednimi osebnostmi in cesarskimi dvori 
pomembne za dosego ciljev, ki si jih je postavil 
kot življenjsko nalogo. 

Ivan Peter je bil najznamenitejši član te druži- 
ne. Rodil seje aprila leta 1663 v Splitu, umrl je 
marca leta 1733 v Benetkah, sam in verjetno ne- 
koliko zapuščen.5 Dediči so ga v boju za njegovo 

Markić jih imenuje Jeronim Kavanjin v svojem epu Poviesl 
vandelska Bogatstvo i ubožlvo, Zagreb 1913. ver/. 151, sir. 83. 
Tako avlor pesmi govori ludi O .svoji /eni, se.slri Ivana 1'elra 
Mart hija: 

Ona i sestrom izaSle su 
od Markiča vriedne kuće, 
kriposliina u/resle su, bogoslovne i bojuée, 
••• dobriein rodileljiiu 
brateom knezim, učilejim 
Arsen  Duplančić,   Regeslc   zapisnikov  splitskega   Velikega 
svela, Grada i prilozi /a povijesl Dalmacije, 14.. Split  1998, 
/apisšl. 37, str. 70-71. 
D.   Božić-Bužančić,   Invernar   arhiva   obitelji   Ivana   l'eira 
Marchija osnivača Ilirske akademije • Splitu, Prilozi i grada /a 
povijest Dalmacije 10, Split 1980, str. 100. 
Arsen Duplančić, Diploma o rimskom plemstvu Splićanina 
Ivana l'eira Marchija, časopis Mogućnosti, šl   1/3  1998, str. 
143 in dalje. 
I/, potrdila matične knjige umrlih župne cerkve sv. Janeza 
Krslnika "in Hergola" v Benetkah i/vemo. da je 25. marca 
1733. lela konte Ivan Peter Marchi i/. Splita, v približno 75. 
letu življenja umrl od "Diarea e Infiammazione nel l'elio in 
giorni  tredici."  Njegov  zdravnik je  bil  Casero.  Pogreb je 
uredila gospa Agostina  Doria "con Capitolo";  Muzej grada 

imetje celo razglasili za sklerozncga, čeprav je bil 
zaradi številnih neuspehov le globoko razža- 
loščen. 

Doktorat je končal leta 1680 v Padovi.6 

Obiskoval je evropske cesarske dvore, dopisoval 
sije z najuglednejšimi osebami in tudi sam je bil 
zelo spoštovana osebnost. Od mogočnikov je 
iskal razumevanje in pomoč za uresničitev svojih 
velikih zamisli, saj jih nikakor ni mogel niti na- 
meraval uresničiti sam. V tujini je kupoval 
knjige in jih pošiljal v domovino (območje Spli- 
ta). Domovina je bila ves čas njegov ideal. Do 
smrti je bival v Benetkah, da bi uresničil kak- 
šnega izmed svojih načrtov, kar je razvidno iz 
njegove oporoke, navedene v prilogi.7 

Eno najpomembnejših dejanj, ki mu jih je 
uspelo uresničiti, je ustanovitev Hrvaške aka- 
demije (Academia Illyrica ililivam slovinska...).8 

Zbirališče članov je bilo v župnijskem uradu 
stare splitske stolnice. Literarne akademije so v 
Evropi nastale v 18. stoletju, v intelektualnih 
krogih. Na ljudstvo niso imele vpliva. 

Nastale so po vzoru rimske "Arcadie", uteme- 
ljene leta 1690 v Rimu. 

Lc-to so slavili, obenem pa so ji tudi opo- 
rekali. Po Italiji in zunaj nje je imela številne 
podružnice. Po zgledu Arcadie so nastale šte- 
vilne akademije po vsej Dalmaciji, različe aka- 
demije pa so bile ustanovljene tudi v ¡sirskih 
mestih in v Ljubljani. V hrvaškem prostoru je 
bila kot prva ustanovljena tista v Splitu, in sicer 
konec 17. stoletja.9 

Namen akademije - navaja ga ludi Marchi v 

Splita, Arhiv Marlinis-Marchi. zvezek "Per Domina Anna 
Maria Brand-Alberti, Tutrice de Figlie el Elisabetta Cavagnini 
relitta Capogrosso contro Martinis, str. 30. Hišo, v kateri je 
živel Marchi v Benetkah, je imel gospod Bernardino Doria al 
l'onte (D. Božić-Bužančić, Inventar arhiva I. P. Marchija. 
osnivača Ilirske (Hrvatske) akademije • Splitu, n. d., str. X2, 
opomba 16. 

" M. P. Ghez/o, I Dalmati all'Università di Padova dagli alti dei 
grandi accademici 1601- IX(H), Atti e memorie della Società 
dalmata di Storia patria XXI, Venezia 1994, sir. 54. 

' Oporoka Ivana l'eira Marchija AIS/III, v Državnem arhivu v 
Splitu (DAS). 
Ćiro Ćičin Sain: Ilirska akademija u Splitu, njeno vrijeme i 
sjedišta; J. Kavanjin: Baštinicima, v redakciji Ćira Čičin Saina, 
Split 1952, str. 14, opomba st. 3. 

* D. Ho/ić-Bužančić, Južna Hrvatska u europskom fiziokral- 
skom pokretu, Splil 1995, str. X. 
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svojem delu, je bil: "Ne nahodim da se bolje 
može uzgojiti i lipje uresili ovi jezik s izvršnimi 
načini od besidenja; niti veće pruditi dušam 
vimikov i nevirnikov, nego s prinesenjem od 
dobrih i duhovnih knjiga iz inih jezikov u ovi naš 
slovinski.""1 To je zapisal v svojem prevodu dela 
jezuita Bouhoursa: "Misli karsljanske za svaki 
dan od miseca"." Iz francoščine je v ita- 
lijanščino prevedel delo "La politica de Con- 
quisladori", Benetke 1708. .Sime Ljubic mu pri- 
pisuje knjigo "Hvala svetih, ali govorenja zbli- 
žena preko godišta". V rokopisu so se ohranila 
različna njegova dela, kol na primer: "Uzdasi 
duše", pregovori in nekatere "Lirske pjesme", ki 
so po H. Moroviču danes shranjene v Arhivu 
HAZU v Zagrebu.12 

Po zgledu te akademije je bila ustanovljena 
podobna akademija v Dubrovniku. Najverjetneje 
je šlo za "Akademijo izpraznijch", ustanovljeno 
okrog leta 1690.13 Sam je povedal, daje ustano- 
vitev akademije v Splitu vzpodbudila Dubrov- 
čane k ustanovitvi podobne akademije, ki bo 
delovala v jeziku "per travagliare sopra una 
lingua, delle più antiche, delle pili famose, e 
delle più eleganti di universo".14 

Leta 1703 je imela Hrvaška (oziroma Ilirska) 
akademija dvanajst članov. Kot je znano, so bili 
to: Franjo Kriton, tajnik, duhovnik, kancler 
nadškofa Cosmija, Jerolim Kavanjin, pesnik in 
splitski odvetnik, Ivan Dražič, Peter Macukat, 
jezuit Della Bella, avtor trijezičnega slovarja,15 

morda tudi sam nadškof Cosmi, ki je bil zelo 
naklonjen hrvaškemu narodu in je delal za 
njegov blagor, verjetno tudi zelo ugledni Ivan 
Paštrič, čeprav ni živci v Splitu, in nekateri 
drugi.16 Ti so na svojih sestankih o predlaganih 
vprašanjih razpravljali v prozi in v verzih, in so 
bili pri tem še posebej pozorni na uporabo 
pravilnih izrazov.'7 Njihov zaščitnik je bil sv. 
Hieronim.lx Marchi je, kot je bilo že povedano, 
tudi sam prevajal v hrvaščino. 

Hrvaški jezik je neizmerno ljubil in spoštoval. 
Kavanjin o njegovem delovanju na področju 
hrvaškega jezika in o njegovem prevajalskem 
delu govori takole: 

Ivan Peter vrl velia 

II 
12 

13 

14 

D. S. Kamillan. Prva hrvatska akademija i gospodarsko dniätvo 
u Spije lu, Spili 1899, Sir. 14. 
Benetke 1704. Zagreb 1728. 

II. Morovié, Povijest biblioteka u Splitu, n. d., sir. 132. 
I).  Hožie-liužančič.  Planovi  I   P.  Marehija /a oslobođenje 

Južnih  Slavena od Turaka,  Ivan  Paštrie (1636-1708), Život, 

djelo i suvremenici, Split 1988, str. 122. 
I)   Božič-Hužančič.  Inventar arhiva obitelji  Ivana l'etra Mar- 
chija, osnivača Ilirske akademije u Splitu, Izdanje Historijskog 

arhiva u Splitu, /v. 10. Split 1980, str. S3. 
H  Morovié, Povijest biblioteka u gradu Splitu, n. d., str. 133. 
II. Morovié, Povijest biblioteka u Splitu, n, d . sir. 131. 

I). l}ožie-Hužančie, Privatni i društveni život Splita u osam- 

naestom Stoljeću, Zagreb 1982, str. 124. 
Č. Čičin-.Šain, Ilirska akademija U Splitu njeno vrijeme i sje- 

dište, Split 1952, Mr. 13. 

i govorniek priuredni, 
ki u bistru glavu pria 
svieh od knjiga nauk vriedni, 
i u naš jezik prini pisa 
misečnu svagdanju misa.19 

To ni nič čudnega, saj je tudi prvi Marchi, ki 
se je priselil v Split, to je Nikola di Marchi, 
prepisal "Gospin plač" v hrvaškem jeziku, kakr- 
šen je bil razširjen po vsem Hrvaškem primorju. 
Peli so ga v cerkvah in na pasionskih procesijah, 
vedno kot del obreda in velikega četrtka in petka, 
verjetno prav za potrebe cerkve sv. Mihaela, 
poleg katere je bila njihova stanovanjska hiša v 
mestu, in s katero je imela skupno južno steno.2" 

Split je imel veliko prebivalcev z visoko iz- 
obrazbo. Tako Jerolim Kavanjin za Splilčane 
intelektualce piše: 

"Da, vazdakrat bi u Spljetu, 
kuća prava od mudrosti, 
i naš narod crkvi i svitu, 
dava ljude od vridnosli, 
koih slavim vrhu scine 
nauke, sviele, dubočine."21 

Ivan Peter Marchi-Markić je začetnik dobro- 
delne ustanove Martinis Marchi za svoje mesto - 
Split. Njegova zamisel je bila, da bi jezuiti22 v 
Splitu zbirali in poučevali revne dečke, sestre 
uršulinke23 pa revne deklice, seveda zastonj. V la 
zelo plemeniti namen je Ivan Peter želel vložiti 
ogromen del imetja svoje zelo premožne družine. 
Njegovi dediči so nadaljevali delo na tem načrtu, 
uresničenem šele leta 1871 ob pomoči Ivana De 
Marchija, po rodu Italijana, tedaj splitskega pre- 
bivalca. Odprli so ustanovo, v kateri so skrbeli za 
revne starčke in starke 1er revne šoloobvezne 
otroke. To ustanovo je upravljala Javna dobro- 
delnost, imenovana Zavod Martinis-Marchi. 
Ustanova je delovala do leta 1945, oziroma do 
prihoda   komunistične   oblasti   na   Hrvaško.24 

J. Kavanjin. n. d., ver/. 152, str. 83. 1• 

D. Uožič-IJužančie, Invenlar aihiva obitelji Ivana Petra Mar- 

chija, osnivača Ilirske akademije u Splitu, [zdanje Historijskog 
aihiva u Splitu, /v. 10, Split 1980, Mr. 79 in SI. 

J. Kavanjin, n. d., nadglasje šestega petja. str. S7. J. Kavanjin, 
katerega člani družine so se priselili i/. Italije lela 1600, se je 
popolnoma pohrvatil in napisal navedeno delo. Povijest hrvat- 
ske književnosti, knjiga 3. Zagreb 1974. 

—   Z zavzemanjem nadškofe Štefana Cosmija in škofa Nikolaja 

Bljankovlca je leta 1703 v Split prispel Ardelio della Bella in 
od lakrat sc je v leni mestu počasi začel razvijali jezuitski 
hospieij. Je/uiti na začetku niso imeli svoje hiše niti slalnih 

prihodkov. Dalmatinski škofje so bili /. njihovim delovanjem 
zadovoljni in so jim poskušali zagotoviti denarno poliporo 

države - lo se je ludi /godilo z. odločitvijo vlade z dne 5. 9. 
1716. s katero je bila določena denarna pomoč v višini sto 

dukatov za vsakega misijonarja. Kmalu sojini oblasti dale tudi 
redne  prihodke.  •.   Duplančič.  Regesta  zapisnika  splitskog 

Velikog vijeća, n. d., št. 91, sir. 122. 
Ked uršulink v Splitu ni nikoli obstajal in v obdobju, o 
katerem tukaj govoimo, je na Hrvaškem obstajal le v 

Varaždinu. (Za to informacijo se zahvaljujem prof. teologije v 
Splitu dr. donu Slavku Kovačieu). 

23 

24 O tem zelo dragocenem zavodu ne bomo naprej govorili ker lo 
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Vodile sojo redovnice sv. Vinka Paulskega. 
Ivan Peter in njegovi bratje so se konec 17. 

stoletja obrnili na providurja Alvisa Moccniga 
III. (1696-1702), naj jim v zalivu Maslinica na 
otoku Šolti dovoli sezidati stolp in okrog njega 
vas s cerkvijo. Providur Marin Zane leta 1703 v 
svojem pismu, naslovljenem dožu, razlaga proš- 
njo in zahtevo, naj se Marchijcvim v invcslituro 
dodeli 200 kampov zemlje. Podprl jih je, ker je 
menil, da bosta oblikovanje naselja in prihod 
novih kolonov, ki bi bili sočasno tudi vojaki, 
koristna za zaščito ljudi pred gusarji. Na osnovi 
te dukale z dne 25. marca 1703 je izdal do- 
voljenje za gradnjo stolpa, vasi in cerkve ter 
invcslituro za 200 kampov zemlje, vendar pod 
pogojem, da se s tem strinja tudi splitska ko- 
muna, ki ji je pripadal otok Šolta. 

Istega leta so Marchijcvi splitski veliki svet 
zaprosili, da jim v Maslinici (Porto Olivetto delto 
Masliniza Inferiore) da v najem sto kampov 
zemlje za običajno nadomestilo štirih soldov za 
vreteno. Ta del otoka je bil zapuščen, neobdelan 
in brez straže, ni bil varen pred tatovi in ni bilo 
mogoče izsledili gusarjev, ko so prihajali ropat v 
Donje Selo in so izganjali ljudi v suženjstvo/5 

Tako so 24. junija ¡696, na praznik sv. Janeza 
Krstnika, Turki iz Ulcinja oropali Donje Selo in 
odpeljali v suženjstvo 64 ljudi. Ko je providur 
Dolfin slišal to novico, je nadnjc poslal svojo 
galejo in fuste, ki so bile v splitskem pristanišču, 
vendar so gusarji galejo že odpeljali v Uleinj. 
Šolta je sodila v splitsko komuno in prihodki od 
nje so bili za splitsko komuno zelo pomembni, 
tudi glede ujetnikov, saj so bili Šoltani splitski 
koloni. Svet seje na seji z dne 8. 7. 1696 odločil 
zaprositi providura, naj ukrene vse, kar je mo- 
goče, za osvoboditev ujetnikov. V zvezi s tem je 
bil odločen pisati tudi odvetniku Giuseppeju 
Cucchiju, splitskemu nunciju v Benetkah, naj 
posreduje pri dožu.26 

Svet je II. novembra 1703 odobril prošnjo, 
da se Marchijcvim podeli zemljo za graditev 
omenjenega naselja, providur pa je januarja leta 
1704 izdal terminacijo.27 V Maslinici so se zbi- 
rale ladje zaradi zaščite pred gusarji. Obrambni 
stolp je bil visok štiri nadstropja. Leta 1708 je ta 
družina zgradila tudi široko dvorišče, tako ime- 
novano avlijo. Tako se verjetno imenuje stiri- 

ne sodi v temo lega prispevka, navedli bomo samo dve deli. 
pomembni /a preučevanje delovanja teh institucij: •. Ku/- 
nianić, Braéa Aule, Frane, Petar Ergovac, Ivan Helar Marki, 
Braća Ante Olavij, Ivan Pelar Martinu Marchi. Josip De 
Marki, Dobroćjnci splitski, Zadar 1X71, n. d., sir. 20, 56; Be- 
rislava Vračić i Alfonsa Kovačić, Sestre milosrdnice sv. Vinka 
s kućom maticom " Zagrebu 1845-1995 - Marlinis-Marchi 
1875-1945, Zagreb 1998. sir. 293-303. 
•. Duplancić, Regcsta zapisnika splitskog Velikog vijeća, St. 
71, str. 106. 
•. Duplancić, Regesla zapisnika splitskog Velikog vijeća, St. 
62, str. 97-98. 

2      •. Duplancić, Regesla zapisnika splitskog Velikog vijeća, sir. 
105-106. 

kotnik, ki so ga sestavljale štiri zgradbe, na sredi 
je bilo dvorišče, voda pa je bila pod zahodnim 
krilom zgradbe in Stolpa. Prebivalci to dvorišče 
ludi danes imenujejo avlija. Nad glavnim vho- 
dom je vklesan družinski grb, v avliji pa je 
vklesan napis v latinščini, ki se v slovenščini 
glasi: "Da bi bil ladjarjem, ko priplujejo v Mas- 
linieo, varnejši hram za vero, nahajališče vode, 
za potrebe; so skopali hrib in ker so bili pri- 
peljani priseljenci, so knezi bratje Marchi leta 
gospodovega 1708 z velikimi stroški sezidali 
dvorec." Ko so vse uredili, so Marchijcvi na to 
območje povabili nekaj družin iz Zagore, svoje 
kolone. Ti so tudi tu morali biti koloni, in če je 
bilo treba ludi vojaki. Tako so se priselile tri 
družine, in sicer družine Radman, Glavurlič in 
Dragičcvić iz Zaoslrega. Dragičeviči so izumrli, 
priselila pa seje družina Jurič iz. Prugovega.2x To 
so bili koloni z. njihovih posestev v Dalmatinski 
Zagori. Iz popisa njihovih arhivalij je razvidno, 
da seje med koloni v Maslinico leta 1711 priselil 
tudi neki Lovrelič iz Mostarja. 

S koloni, ki naj bi jih Marchijcvi naselili na 
zemljo, pa tudi z drugimi prebivalci so Mar- 
chijcvi lahko svobodno sklepali za zemljo in hiše 
dominikalne obveznosti pravične narave. Tisti, ki 
so se naselili v Maslinici, so bili prosti vseh ob- 
veznosti "fazioni reali e personali" za dvanajst 
let, razen tistih, katerih ni nihče prost in tistih, ki 
jih oblast ukaže v nujnih potrebah.29 

O tem dogodku govori tudi Jerolim Kavanjin, 
vendar ga pripisuje le bratu Juriju, čeprav so 
dovoljenje dobili vsi trije bratje: 

Juraj turan, crkvu i scio 
sgradì u podan od Silleta 
micstu i plavim príveselo, 
er musarstva štiti ih kleta 
kriepi vodom, micsom drivke 
srid pustošne njegda livke.30 

Književnik Antun Matijaševič Karamaneo je 
leta 1717 opeval utrjeno poletno hišo bratov 
Marchi v Maslinici na Šolti. Spev je v rokopisu v 
Arheološkem muzeju v Splitu. Pisan je v latin- 
ščini.31 

Naslov speva se glasi: Olivetum Villa in 
Insula Solynta Illustrissimorum D. D. Comitum 
Ioannes Petri, et Georgij Marchis Patriciorum 
Spalatinorum Ab Antonio 

Caramanaeo Iuris Utriusque Doctor. De- 
scripta, cum prefatione Ad Illustrissimum D.D. 
Bartholomaeum Abbalem Zenum MDCCXVII.32 

Marchijcvi  so imeli  posesti  tudi  v drugih 

25 

" I. Rubić, Dvorac Marlinis Marchi na Šolti, Novo Doba, 16. 
aprila 1927. 

2" D. Bo/ić-Bu/ančić, Invenlar arhiva obitelji Ivana l'eira Mar- 
chia osnivača Ilirske akademije u Splitu, l/danje Historijskog 
arhiva u Splitu, ZV. 10, Split 1980, str. 85-86. 

•  J. Kavanjin. n. d., peti spev, ver/. 156. sir. 84. 
•" Cvilo Fisković, Stara hortikultura Visa, časopis Hortikultura, 

Šl. 2, Split 1964, sir. 23. 
12 Zbirka Caramaneovih rokopisov v Arheološkem niu/cju v 

Splitu. 
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naseljih na lem otoku. Ivan je v svoji, tu pri- 
loženi oporoki, dedičem naročil, naj vsem nji- 
hovim kolonom odpustijo dolgove. 

Tudi Ivan, brat Ivana Petra, je bil plemenit 
človek, Ka vanj in o njem piše: 

Ivan mlaji bral obiju, 
svom dobrotom naš grad resi, 
i u njem hoče da se siju 
za baštinu od nebesi 
zadu/.bine i almužtva 
na braskoga korist druživa.33 

Med njegovimi dragocenimi, vendar manj- 
šimi deli, ki kažejo širino njegovega znanja in 
sposobnosti, naj omenimo, da je poslal mere in 
risbe Dioklecijanove palače v Splitu Fischcrju 
von Erlachu, risbe pa je na kraju samem izdelal 
slikar Vincenzo Paterini. Delo ima naslov "Ent- 
wurf einer historischen Architcctur". Objavljeno 
je bilo v prvi polovici 18. stoletja na Dunaju, v 
Leipzigu in Londonu.34 

Ivan in njegova brata so sodelovali v hudih in 
krvavih bojili proti Turkom kot prostovoljci ter s 
seboj peljali može na svoje stroške. To je Ivan 
pravzaprav spodbudilo k dvema življcnskima 
načrtoma, v katera je vložil največji del dru- 
žinskega imetja in največji del svojega življenja. 

Njegov prvi načrt, ta je zelo presegal njegove 
zmožnosti, je bilo delovanje za osvoboditev 
južnih Slovanov od Turkov. V ta načrt je zajel: 
Bolgarijo, Kaško, Makedonijo, Albanijo, Bosno, 
Hercegovino. Slavonijo 1er del Dalmacije in 
Hrvaške. Za uresničitev omenjenega načrta je 
Marchi delal skoraj vse svoje življenje. V pis- 
mu35 je načrt prepuščal papežu Klemenu XI. 
(1700-1721), češ naj ga on s svojo močjo 
spodbudi in vodi. Čeprav je bil vizionar, je znal 
precenili, da zamisli nikakor ne more uresničiti 
sam, vendar je bil sanjač. Vedel je, da to morajo 
poskusili samo vrhunske, takrat vladajoče oseb- 
nosti Evrope.*6 

Drugi Marchijev načrt, v začetku ga je na- 
meraval uresničiti sam, je bil odkup enega fevda 
na območju med turško mejo in Jadranskim 
morjem od avstrijskega državnega fiska. 

J. Kavanjin, isto delo, peli spey, ver/ 157. sir. 84. 
Dr. Dušku Kcčkemet, Crteži i grafike Dioklecijanove palače 
Fischerà von Erlacha, Peristil, Zbornik radova za povijest 
umjetnosti, št, 30, Zagreh 1987, str. 127. 

• •   V Državnem arhivu v Splitu pod signaturo ROOM hranijo del 
arhiva družine Marchi, vendar /al li rukopisi niso (ht konca 
urejeni. Med drugim hranijo dva enaka rokopisna zvezka, 
naslovljena na takratnega papeža Klemena XI. i/ leta 1716. To 
je temeljni vir. i/ katerega izvemo življenjske zamisli in 
delovanje Ivana Petra Marchija. Poskušala sem jih najti v 
Valikanskin arhivu, vendar mi /aradi prekratkega roka bivanja 
ni uspelo ugotoviti, ali tam obstajajo in ali so sploh bili 
poslani. 
D. Hožić-Hužančić, Planovi Ivana l'eira Marchija /a oslo- 
bođenje Južnih Slavena od Turaka, Zbornik Ivan l'aširić 
(1636-1708), Život, djelo i .suvremenici, Split 1988, str. 12.'. 

Prvi načrt 

V memorialu, napisanem leta 1727 v Be- 
netkah, Marchi razlaga, kakšni razlogi so ga 
vzpodbudili k načrtu za osvoboditev slovanskih 
narodov. S Karlovškim mirom leta 1699 je bila 
turška meja začrtana v bližini Splita, to paje bilo 
zelo nevarno, nadaljuje Marchi. Turki bi iz 
maščevalnosti lahko začeli napadati tudi beneška 
posestva. Še posebej pomembno je bilo, da so ti 
ujeti Slovani turški državi dajali najboljše vo- 
jake-janičarje in visoke državnike. O tem Marchi 
piše tudi papežu Klemenu XI. v že navedenem 
pismu. Z izgubo omenjenih narodov bi se 
Olomansko cesarstvo zamajalo. Najprej bi bilo 
treba osvojiti Bosno. Ta država je potrebovala 
vladarja in po Ivanovem mnenju bi bil najpri- 
mernejši kandidat vojvoda Leopold Lorenski, ki 
je bil po ženi v najožjem sorodstvu s francosko 
kraljevsko hišo in vrh tega še sorodnik avstrij- 
skega cesarja Karla VI. Marchi priporoča svo- 
jega kandidata in svoj prvi načrt ter poudarja, da 
bi se Leopold moral povezati z močnimi evrop- 
skimi državami ter od njih dobiti vojaško in 
finančno pomoč, da bi najprej osvojil Bosno. 

Sicer je bil Marchi povezan z Leopoldom in 
je prihajal k njemu. V pismu obrazloži isti načrt, 
kot zaščito od Avstrije. Če bi avstrijski cesar 
namreč prvi vkorakal v Bosno, potem bi bilo 
treba ta načrt opustiti, in takšna upanja so 
obstajala že v naslednji vojni. Če bi Avstrija 
zasedla omenjene slovanske dežele, bi ji bile v 
breme, ker bi bila tedaj preveč razprostranjena, 
diplomatsko govori Marchi. Evgen Savojski je 
leta 1697 prodrl globoko v Bosno, vendar mu 
kristjani te dežele niso pomagali in ga niso 
navdušeno sprejeli. Območje Bosne je mejilo z 
Dalmacijo in od tam je prihajala nenehna ne- 
varnost turških spopadov in prodorov. Raz- 
pravlja, kako bi bilo ta hud problem mogoče 
rešiti. Če bi papež v Bosni, ki jo Marchi že ime- 
nuje kraljevina, imenoval enega vladarja, bi ta 
lam zgradil več cerkva, samostanov, bolnišnic in 
semenišč brez stroškov, meni Marchi. Tudi 
papeška država bi imela od tega koristi, diplo- 
matsko piše Marchi, da bi papeža prepričal o 
svojem načrtu. 

Najmočnejša razloga s katerima je skušal pri- 
dobiti papeža, sta bila širjenje katoliške vere in 
priliv finančnih sredstev v papeško državo in v 
papeževo blagajno na sploh. Za uresničitev lega 
načrta je Marchi obiskoval dvore različnih evrop- 
skih vladarjev in porabil velik del družinskega 
premoženja za povečanje omike v tej deželi. V 
drugem memorialu, ki ga je govoril pred beneš- 
kim Svetom, ko seje z Dunaja vrnil v Benetke, je 
skušal oblasti obvestiti o turških pripravah na 
napad s pomočjo pravoslavnih Morlakov. Verjel 
je, da bodo Slovani pravoslavne vere sledili veri 
svojega novega vladarja, kijih bo osvobodil. 

To novo državo je hotel zaščititi od evropskih 
držav, ki bi jo skušale zasesti, in od cesarske 
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Rusije. Posebej je poudarjal Črnogorce, iskreno 
vdane Petru Velikemu. Bal pa se je, da bi le-ta 
lahko prišel do .Sredozemlja. 

Po njegovem mnenju je obstajala možnost, da 
ti narodi nekoč napadejo papeško državo in sam 
Rim. Vsekakor je bilo v tem tudi nekaj diplo- 
macije, ker je bil Marchi sicer naklonjen Petru 
Velikemu, slovanskemu vladarju in borcu proti 
Turkom (čeprav seje, kolje bilo že omenjeno, bal 
njegove prevlade), ki so bili tedaj hrvaški največji 
sovražniki. Enako je menil tudi Kavanjin. 

Za uresničitev te načrtovane jugoslovanske 
države je Marchi predlagal papežema Inocencu 
XI. (1691-1700) in njegovemu nasledniku pape- 
žu Klemenu XI. celo neko vrslo finančne kon- 
strukcije.-17 

Marchija je še posebej prevzemala ideja osvo- 
boditve južnoslovanskih narodov od Turkov. 
Zanjo se je zavzemal do svoje smrti. Predstavil 
jo je že leta 1708 v posvetilu dela "La politica de 
Conc]uisladori" princu Evgcnu Savojskcmu. V 
njem poudarja prinčeve vrline in hvali njegove 
slavne prednike. Ker se je Savojski dokazal kot 
izurjen vojskovodja, ga Marchi kliče v sveto 
vojno: Evropa od njega pričakuje, da v Carigradu 
in Jeruzalemu znova dvigne krščansko zastavo. 
Savojski bi osvobodil Vzhod (l'Oriente) oziroma 
Slovane od Turkov, za nagrado pa bi zasedel 
prestol teh dežel.• 

Drilli načrt 

Drugi Marchijev načrt, ki ga je nameraval 
uresničiti sam, je bil odkup enega fevda. 

Leta 1708 je iz Splita odpotoval v Rim in tam 
gaje v avdienco sprejel papež Klemen XI. Zatem 
je odšel na Dunaj odkupit "zemljišče od avstrij- 
skega državnega liska". Ponudili so mu območje 
v katerem je delono živelo slovansko prebivalstvo 
pravoslavne vere. Nekateri izmed teh fevdov, 
"contee" so mejili s Turčijo in ležali v hrvaških 
območjih, ki so bila takrat pod Avstrijo. Marchi je 
pripravil tudi koncept pogodbe, s katero bi si 
izposodil denar, saj ga ni imel več dovolj. V 
pogodbi je označil prostor oziroma območja, ki 
jih je nameraval kupiti, enega ali več.'9 Ta 
območja so bila: "La contea di Lika, e Corbavia 
con le loro appendici della Montagna, chiamata 
Velebich overo Morlacca, che arrivano sino al 
mare Adriatico, Castello posto al mare, con 
Xernovnizza, tra Segna e Buccari, con le perti- 
nenze di Zabor, et altre sigorie fra terra; overo nel 
Vinodol Superiore, le Contee sive signorie di 
Gvozdanski Gradetz, Sokolelz, Petrinja et al- 
tre."40 Hotel je torej kupili zemljišča na območju 

D. |}o/ić-Hu/ančić, Planovi Ivana l'eira Marchija. n. il., sir. 
123-128. 
Arsen Duplandć, Diploma • rimskom plemstvu Splićanina 
Ivana l'eira Marchija, Mogućnosti 1/3, Split 1998, str. 140 

•     Zaradi natančnosti zemljepisne na/ive navajamo dobesedno, 
kol so /apisani v listini. 
ROOM v Državnem arhivu v Splim, koncepti pogodb / 

Vojne krajine. Po Marchijevem mnenju bi bilo na 
njih mogoče zgradili cerkve, ustanoviti učilišča 
(colcggi) in semenišča, odpreti šole, pripeljati 
sposobne misionarje, ustanoviti tiskarne, še 
posebej za duhovne knjige. Tako bi pravoslavni 
Morlaki, ki bi spoznali blagost in dostojanstvo 
Katoliške cerkve, in v želji, da bi se izobrazili in 
šolali svoje otroke v katoliških šolah, tudi sami 
sprejeli katoliške obrede, precej bolj blage in 
manj zahtevne od njihovih, pravoslavnih.41 

Sadje u Beču pri cesarti, 
i u tom dvoru razum kaže, 
i ond svoe kuće ima maru, 
i ako moja vil ne laže, 
doče brimen u prosaseli 
većom fajdom, novom čašću.42 

Kol smo že omenili, Marchi ni več imel dovolj 
denarja in je bil zaradi neuspelega načrta polrt. O 
tem je pisal tudi avstrijskemu cesarju in ga prosil 
pomoči. Denar si je z različnimi obveznostmi 
skušal sposoditi od dunajskih premožnežev, 
vendar v ničemer ni uspel.1" Medtem je od za- 
grebškega kapitlja poskušal kupiti grofijo Met- 
liko na Kranjskem, na meji HrvaŠke in Slovenije, 
ki je bila pred tem v lasti kneza Lichlenberga. 
Hotel jo je kupiti v svojem in v imenu svojih 
bratov. Z omenjenim kapilljem se je začel po- 
gajati. Za Metliko je moral plačali 30 tisoč 
nemških llorintov v gotovini. Te vsote ni imel v 
gotovini, zalo je lastniku posestva, zagrebškemu 
kapitlju dal dva lisoč llorintov v gotovini in poleg 
tega zapustil nekaj družinskih dragocenosti: 
drago kamnje, imenovano "zlatocvit" - krizolil, 
nož z ročajem od agate in nožnico, obrobljeno z 
zlatom in srebrom, okrašenem z dragimi kamni, 
križ s šestimi krizolili in prstan z ogromnim 
krizolitom. Leta 1712 je vse to dal kot pred- 
plačilo. Celotne vsote ni plačal pravočasno, nakit 
za nakup omenjenega plemenilaškega posestva 
"Mellling" na Kranjskem paje pustil v zakladnici 
zagrebške stolnice. Prišel je že tudi na posest 
omenjene grofije. Marchi je vsepovsod iskal 
zveze. Številne pomembne osebnosti so mu po- 
skušale pomagati, vendar mu do konca življenja 
ni uspelo uresničiti lega načrta. V tem obdobju je 
Marchi pisal lako imenovan memorial oslro- 
gonskemu nadškofu in v njem med drugimi ome- 
njal, daje zagrebškemu kapillju predlagal, naj se 
skupaj odpovedo pravicam do lega fevda v korisl 
sirotišnice "Ospitale della Pietà" na Koroškem ali 
za neko drugo plemenito dejanje.44 

upniki. 
41   Omenjeno pismo, naslovljeno na papeža, l.l.Vr, Državni arhiv 

v Splitu, ROOM. 
'  J. Kavanjin, n, d., ver/ 154. sir. 83. 

4- 1). Ho/ič-Uu/ančič. Planovi Ivana Petra Marchija, n. d., sir. 
123-130, 

44 I) Uoič-Hu/ančič, Planovi I. l'eira Marchija /a oslobođenje 
Južnih Slavena od Turaka, Ivan 1'ašlrič (1636-17(1X1, Život, 
iljelo i suvremenici. Split 1988, str. 130. V prilogi prinašamo 
luili originalno kupoprodajno pogodbo, ki se hrani v Arhivu 
zagrebškega kapitlja, dobesedno, tako kot je /apisana. 
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Prej je to posestvo pripadalo knezu Lichten- 
bergu, tedaj pa je bilo v lasti zagrebškega ka- 
pitlja. Zaradi zastave je nastal dolgotrajni sodni 
proces, ki sla ga vodila Kapitelj in družina Mar- 
linis-Marchi. Kapitelj je družini leta 1823 vrnil 
vso zastavo, vendar je Aleksander Martinis-Mar- 
chi zahteval tudi obresti za sto let nazaj.45 Tako 
je družina Martinis-Marchi to grofijo izgubila.4'' 
Marchi ta dolg omenja tudi v svoji oporoki in ga 
zapušča vsemu svojemu narodu z željo, da ga 
uporabi za apostolska dejanja v njegovi "domo- 
vini", natančneje v Splitu. To bi bili prihodki za 
omenjeni samostan uršulink, verjetno tudi za 
jezuitski kolegij.47 

Njegovi načrti so bili preveliki, odziv pa re- 
lativno slab. Bil pa je vizionar, vendar človek 
velikega znanja in zelo plemenita osebnost. 

Objavljena sta spisa o dveh Marchijevih deja- 
njih, o katerih pa vemo zelo malo. D. S. Karaman 
o Marchiju med drugim piše, da je pozneje pre- 
potoval dobršen del Evrope z namenom, da bi v 
svoje rojstno mesto presadil sadove svojih izku- 
šenj. Nadaljuje, da je bil Ivan naklonjen avstrij- 
skemu cesarskemu dvoru in da mu je naredil 
precej uslug, še posebej ko je potoval v Rim in 
Neapelj.4s Priča v sodnem procesu Ante Caltonari 
omenja, da je Marchi približno leto dni pred 
smrtjo v Benetkah pripovedoval, da je odšel iz 
Splita k doŽU s predlogom, naj postavi trdnjavo v 
Trilju, vendar senat predloga ni sprejel. V trdnjavi 
je Marchi nameraval naseliti krajevne družine.49 

Po ohranjenem inventarju, sestavljenem po 
smrti Ivana Petra, dobimo vpogled v dve hiši te 
družine v Splitu, ena od njiju je bilav mestu, 
poleg nekdanje cerkve sv. Mihaela, s skupno 
južno steno oziroma severno steno prejšnjega 
hospica in cerkve. Že v oporoki Ivana Petra sta 
našteta drugo in tretje nadstropje iste zgradbe. 
Druga enonadstropna stavba te družine je bila 
gospodarska in hkrati neke vrste hiša za počitek. 
Postavljena je bila v Dobrem in se je imenovala 
hiša Martinis po njihovih dedičih, čeprav je 
obstajala že v dobi Ivana Petra. Danes je dozi- 
dana in razširjena. Na prostoru današnje Miho- 
vilove širine je ta družina imela več nepremičnin. 

Knjižnica te družine sodi med pomembnejše 
knjižnice tiste dobe. Največji del knjižnice je po 
ženski strani in oporoki Ivana Petra podedovala 
braška (otok Brač) družina Martinis, ki se odtlej 
piše Martinis-Marchi. Pozneje je to premoženje, 
kot smo že omenili, prešlo na dobrodelni legat 
Martinis-Marchi in na Javno dobrodelnost. Ohra- 
njena sta dva popisa te knjižnice. Kol kaže, je 

•. Kuzmanić, .Starim kolinum Dikličić. Dobročincj .splitski, 
Zadar 1871, str. 24-26. 

" Marchi tudi v svoji oporoki omenja založeni nakit, 
47   ZO. šl. 549 (740) v Državnem arhivu v Splitu, signatura AIS- 

3/7. 
4X   D.  S.   Karaman,   Prva  hrvatska  akademija   i   Gospodarsko 

društvo u Spljetu, Split 1899, str. 13. 
4y   l). Uo/ić-Hu/ančić, Planovi Ivana l'etra Marehija. n. d., str. 

131. 

prvi iz leta 1694, drugi popis paje bil narejen po 
smrti Ivana Pelra. Tedaj popisali inventar nje- 
gove hiše v mestu in poletne hiše v Dobrem - le- 
tega ob tej priložnosti uporabljamo. V prvem 
popisu je dokumentirano 600 knjig, v drugem iz. 
leta 1734 pa je več kot 900. Ko je Ivan živci v 
Benetkah, je uredil lepo knjižnico in iz. nje so 
knjige prinesli v Split. Medtem je podedoval tudi 
knjižnico svojega strica, trogirskega škofa Kupa- 
riča. Določeno število knjig je v hrvaščini. V 
knjižnici so bila na voljo raznovrstna dela, saj je 
bila vsa Ivanova družina zelo izobražena. Knjiž- 
nica je vsebovala dela klasikov, dela s področij 
matematike, retorike, filozofije, prava, zgodo- 
vine, vojaške teorije, medicine, religije, glasbe, 
leopslovna dela idr. Sicer so knjige bile v 
hrvaščini, latinščini, grščini, italijanščini fran- 
coščini, nemščini, španščini in turščini.5" 

Poudariti je treba, daje v hišah družine viselo 
tudi veliko umetniških slik. 

Ta družina je imela ogromno premoženje, saj 
so se v njej ukvarjali s trgovino, obrtjo, imeli so 
mline in stope, z dovoljenjem oblasti in s pred- 
pisanimi obveznostmi. Iz inventarja njihovega, 
po večini izginulega arhiva je zanano, da je Ivan 
okrog leta 1711 kupil v svojem in v imenu svojih 
bratov osem delov nekega rudnika zlata na Češ- 
kem, imenovanega sv. Jakob.41 O njihovih ve- 
likih posestvih ne bi več govorili. Ostanke njiho- 
vega dragocenega arhiva je treba še preučiti, 
najštevilčnejši so tisti, ki jih hrani Muzej mesta 
Splita. Ta družina je namreč dala številne po- 
membne ljudi, med njimi pa je za hrvaški narod 
še najzaslužnejši Ivan. 

Sklep 

O plemiču Ivanu Petru Marchiju-Markiču 
(1663 (?)-1733) je že marsikaj zapisanega. V tem 
prispevku je poleg podatkov o njegovem delo- 
vanju, imetju in drugem še posebno poudarjen 
njegov poskus odkupa grofije na Kranjskem, ki 
je bila takrat v lasti zagrebškega kapitlja.Ta 
poskus zaradi že slabšega materialnega položaja 
Ivana Petra ni uspel, vendar so podatki vseeno 
dragoceni. V prilogi objavljamo njegovo opo- 
roko in pogodbo o odkupu grofije Metlika. 

To je dopolnjeni prispevek, ki je sicer na- 
tisnjen v reviji Radova Zavoda HAŽU v Zadru 
za zgodovinske znanosti pod številko 41 z na- 
slovom: Ivan Peter Marchi-Markič. Dopolnjen je 
s podatki o omenjenem poskusu odkupa Metlike 
ter s pogodbo, ki je prepisana dobesedno po 
izvirniku in z dovoljenjem gospoda dr. Milka 
Brkoviča. vodje tega Zavoda. Za prijazno pomoč 
se mu najlepše zahvaljujem. 

•      H. Morović, •. d., str. 131 in daljo. 
Isto delo kot /a opombo št. 29, str. 86. 
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OPOROKA IVANA PETRA ••••••• 

Molto Reverendi Signori, Signori Colendissimi 
Numero 549. 
Numero 740. 
Per molti giusti riguardi ho risolto di scrivere • 

accluso testamento di mia mano, specialmente, perche 
quando vado pellegrinando negli stranieri paesi non 
veneti con malizia publícala la mia morte; acciò li 
pretendenti alla mia facoltà ab intestato, arrdiscono 
di porle le mani sopra la mia robba, e derelitti casti. 
Ili) piacere dunque che sapppiano li miei signori Con- 
giùnti che il mio testamento si ritrova nelle loro sacre 
mani in cui resta ordinata la Commissaria, e cura 
della mia robba. in persone dotate di probità, per 
tutte le occorrenze de mortali, esclusive li Signori 
Congiùnti, si come vole la ragione perche resti 
adempita la mia pia ordinazione; che stira in ogni 
caso legalmente rilevata coli' apertura dell' accluso 
testamento si deve però custodire con ogni gelosia, 
come sacro deposilo; et acciò che a niun non venga 
svelata la mia ultima volontà, la quale non ho voluto 
confidare ad alcun del Mondo; perche se fosse spiata 
potrebbero venire pregiudicate molte pie opere, e la 
medesima Congregazione dell' Oratorio; mentre io 
posso ad Ogni ora, fino che vivo fare molti altri 
testamenti à mio piacere. In tanto li Signori miei 
Congiunti averanno • occasione, di pregare il Signor 
Iddio, che si degni tli conservarmi sano; e di ap- 
plicare con sincerità allí vantaggi della mia Casa; 
acciò che col raddrizzamento tifili miei affari, e delle 
mìe rendite, io possa tenere il modo di meglio 
beneficarli nelli loro bisogni 

Ateelenelo dunque il celere aviso della ricevuta del 
presente geloso piego, mi raccomando alle loro sacre 
orazioni, e sono 

Delle Signorie Vostre Molto Reverendo 
Umilissimo, e Devotissimo servitore 
Giovanni Pietro Marchi 
Venezia li 2 Maggio 1731 
Sono pregati di custodire bene la presente, 

assieme coli' accluso sigillato testamento. 

Priloga št. 1 

Estratto per il Signor Zuanne Martinis 
Omnia ad maiorem Dei gloriam 
Nel nome di nostro Signore G ¡est) Christo Amen. 

L'anno della santissima Natività 1731: li due Maggio. 
Fatto, e scritto esentlo in Venezia da me Conte Gio- 
vanni Pietro Marchi, quondam Signor Doimo. nelle 
Casa tenuta dal Signor Bernardino Doria, al ponte 
de' Corrazzeri, dove al presente io abito, (numero 
740-) 

Restando a vistiti tutti li mortali non solamente 
dall' esempio giornaliero dell' umana caducità, ma 
ancora dalle sacre sentenze, che ci ammoniscono. 
"Omnes morimur et quasi acquae dilabimur in terrain. 
que non revertuntur" Reg. •. 14.) (iz II. Rnjige 
Kraljeva, gl. 14. red. 14) perciò il Nostro Divino 
Redentore ci comanda et ciò "estate parati, quia qua 
hora non putatis Filius hominis ueniet" (Mat. cap. 25) 

et il Santo Apostolo soggiunge. "Statutuin est 
hominibus semel mori, post hoc autem Judicium 
(¡lehr. e. 9. 27) ho deliberato di ordinare il mio 
presente testamento scritto di mia mano; perche se 
avenisse, che io muoia senza discendenza, in questo 
mio travaglioso pellegrinaggio, e che in me debba 
estinguersi la Casa Marchi di Spalato, è giusto che 
resti proveduto alla facoltà della medesima, per 
evitare, anco le liti Irà quelli, che pretendessero di 
poter la godere ab intestato. 

Volendo io dunque disponete quello, ch'è mia 
libera, e risoluta volontà, che sia fatto doppo la mia 
morte tifili miei beni, ora che per la Divina Grazia mi 
ritrovo sano di mente, e di corpo ancora; doppo una 
matura deliberazione et invocazioni- dello Spirito 
Santo, ho voluto di propria mano fare' il mio presente 
testamento in scritto, per inviarlo à Spalato, ordi- 
nando come segue. 

Primieramente raccomando • anima mia all' 
Eterno Creatore, alla Realissima Vergine Maria, mia, 
e della mia Casa Gloriossima Patrona e Protettrice. 
olii stinti mìei Protettori Gioanni Battista, et 
Evangelista. Pietro Apostolo. Domnio, Anastasio. 
Girolamo. Giuseppe. Francesco Xaverio, Filippo 
Neri, Marco Evangelista, all' Angelo mio Custode, et 
à tutta la Corte Celeste. 

Lascio secondo la pratica eli Spalato mia Patria 
alle mura di quella Città sedeli cinque. Item ordino, 
che delli Signori miei Commissari], et erede siano fate 
celebrare nella medesima Città, e Diocesi più presto 
che si peitrà messe tré mille in suffraggio dell' anima 
mia, e delli defonti della Casa. 

Avénele) io conosciuto, per lei lunga esperienza che 
tengo eli questo monde), che riuscirebbe eli un gránele 
profitto spirituale, e temporale, nem solamente alla 
mia Patria, me) ancora alla Provincia, et al Publico 
servìgio la fondazione nella medesima eli un Colleggio 
della Compagnia eli Giesà. e eli un Monastère) delle 
Monache Orsoline. per istruire li figlioulì. e la 
gioventù dell' uno. e dell' edtro sesso nella pietà e 
nelle discipline spettante rispetivamente elei essa, mi 
soiw affaticato nell' ultima vacanza di quellei sede 
Arciepiscopale di scrivere e) molti Eccellentissimi 
Signori Care/inali acciò fosse premiasse) alla medesima 
un Rifiato Dalmatina, amante' elfi vero elfi vene) bene 
eli quella Patria, il quale eli con zelo per lei salvezza 
delle anime eli essa e ¡Iella Nazione potesse con 
facilità, e disinteressatezza promuovere l'uno, e • 
altra fondazione molte) pia. et essendo stello prescielto 
alla predetta Metropolitana Chiesa Monsignor 
Illustrissimo Reverendissime) Keicich Vescovo eli Treu), 
non he) mancato di eccitare la eli lui Pietà, con una 
mia ossequiosa lettera (che si ritrerà registrata in 
case/ mia) per il più celere provedimento alle preelette 
pie fondazioni, le e/utili quando egli traleiscieis.se eli ef- 
fetuare, e) che gli Spetabilli Ordini della Città ••• si 
velassero eli obbligarlo, facendo li ricorsi eterniti alle 
Sovrane Potestà per procurare T adempimento di 
elette sante opere, facile perfezionarsi, senza inco- 
modo, e) spesa de particolari, sìcenne si lege chiara- 
mente spiegato in detta mia lettera, per il bene della 
mia cara Patria; ordine) cernie segue; 
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Se il Spennili le Consiglio ile' Nobili di Spulalo, à 
cui appartiene la Chiesa, et il Monastero ili Santa 
Maria, mancará di conservarlo, e ristabilirlo per 
beneficio delle loro famiglie coli' introdurre nel 
medesimo le Monache Orsoline. le quali col loro 
santo istituto di erudire tutte le povere figliuole del 
paese, possono molto giovare alla Patria, et alla 
Nazione; ò pure non vogliano cedere detta Chiesa, e 
Monastero, per fondarvi un Collegio de' l'adii 
Giesuitti. voglio et ordino clic li Signori miei 
Commissari], et erede legalmente ripetano da 
Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Arci- 
vescovo, la Casa Cupparea, hi quale a' me. sì per il 
fideicommisso de quondam Monsignore Don Giovanni 
Cuppareo Vescovo di Trait; si per la successione ah 
intestato nelli beni delti suoi fratelli, e miei Cij, di 
ragione appartiene; per piantarvi nella medesima le 
Monache Orsoline le quali col pio istituto d' istruire 
gratis tutte le tenere figlie che vogliono frequentare le 
loro scinde recaronno un' inesplicabile frutto à tutto il 
paese. 

Per provedere poi di rendite, tanto dello 
Monastero delle Orsoline. quanto il Collegio delti 
Padri Gesuiti, ogni volta. che Monsignor 
Illustrissimo, e Reverendissimo'! Arcivescovo non 
assolvesse di cedere il seminario, con tutti li proventi 
al medesimo spettanti, per fare una santa opera, 
infinitamente profìtevole alla Patria, sìcome la 
giustizia lo richiede; prego li Signori miei 
Commissari], et il mio erede, di procurare • elezione 
delti miei grossi crediti, che tengo in Germania contro 
li Sig. Reverendissimi Signori Canonici di Zagrabiti, 
et altri miei debitori, alle spese della mia facoltà; e 
tutto quello che potril ricavarsi per le vie di giustizia, 
overo con una giusta transazione, si dividerti in ¡Im- 
parti, applicandone una per provedere il sostenta- 
mento alle Monache Orsoline; e • altra per il Col- 
legio delli Padri Giesuiti. quando venisse fondato 
dalla pietà delli Signori di Spalato: con dichiarazione 
però, che se per • iniquità de' ¡mortali, non potesse 
ricavarsi, se non poca summa di danaro dalli 
accennati miei crediti, che tengo nell'i paesi stranieri, 
tuta principalmente resti appliala, per formare le 
rendite al Monastero delle Orsoline, incaricando 
l'anima di Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo 
Metropolita per questa pia fondazione, necessaria pel- 
la salute delle anime; essendo egli tenuto à provedere 
la casa per il Seminario; et ogni volta che li Signori 
miei Commissari], el erede non potessero riscuotere 
delli miei crediti nelli paesi stranieri, sicoine incuro io 
medesimo ho incontrato molte difficoltà, resti nel suo 
vigore la mia ordinazione fatta à favore di tutta la 
Illirica Nazione, secondo che viene spiegato nelle 
scritture notificate alti medesimi Reverendissimi 
Signori Canonici di Zagrabili; acciò che dalla mede- 
sima Nazione à suo tempo siano provedute nella mia 
Patria le ... Apostoliche fondazioni. Et in tanto, 
quando che il Monastero delle Orsoline non potesse ( 
per la negligenza di quelli, à quali appartiene la 
promozione di una si santa opera) stabilirsi, e pro- 
vedersi nelle sopraccennate maniere in beneficio della 
Patria, desiderò, che se gli dia principio nelle mie 

Casette prossime alla Chiesa della Madonna di 
Dobrich, e per al alimento gli assegno la Casa grande 
di mulini ultima lubricata dalli quondam Signori miei 
Fratelli à Salona, nelle quale resta compartecipe In 
Casa litichici!. 

Item lascio, che del capitale di ducati due mille di 
buona valuta, che ancori! mi resta in Zecca al Dazio 
del vino, ridotto alle due per cento; • annuale censo 
sia impiegata per la dotazione, ò vestiario delle 
povere zitelle, secondo eh' ebbe • intenzione il 
quondam Signor mio fratello; appoggiando al pio 
impiego al Molto Reverendo Prepósito dell' Oratorio, 
et all'i Confratelli del Suffraggio della buona morte 
stabilito nella Chiesti di San Filippo Neri, senza che il 
mio erede ne tenga ingerenza. 

Item lascio, et ordino, che alti capitali livellari], 
che tiene lu mia Casa in Dalmazia alti sei per cento, 
siano uggioliti de gli altri, che esimersi dalla mia 
facoltà, t/unti bustino per il mantenimento cidi' un- 
untile censo, di due Capellunie, overo messe quoti- 
diane unti in Olivetti. • nitrii nella Chiesa di Sunta 
Muriti in Spalato, per suffraggio delle unirne delli 
defonti dellu min Casa, e della mia. pregando di avere 
lu curu per il provedimento di dette due Cupellunie li 
Reverendissimi Signori Procuration del Venerabile 
Capitolo, et il Molto Reverendo Proposito dell' Ora- 
torio di San Filippo, senzu che ne tengono alcuna 
ingerenza li miei eredi; bensì V obbligo di cor- 
rispondere ogn' anno ducati dodici di L.6:4 per 
ducuto itili nominati esecutori di questo pio leguto. 
ciò ducuti quiltro per cadauno, uccio che restì 
puntualmente adempito. 

Item iure legati Inscio lu Casa de mulini à 
Xtirntivniz.u ul Kavalier Signor Antonio Alberti, et tilla 
Signum Elisabetta di luì sorella miei nipoti, cosi 
ancori! i Ducuti seicento cinquanta di quesiti moneta 
venetu, che nell' unno I72S. diedi à censo al 
Kavaliere Signor Antonio medesimo con tutti li livelli 
decorsi; du lui non pagati; con dichiaratone, che s' 
egli procurerà tli collocare in matrimonio conveniente 
alla sua Casa la predetta Signora Elisabetta sua 
sorella, el assegnarli la sua dote col libero di lei 
contentamento; ò se la medesima volesse ritirarsi in 
Monastero, e la proveden) di tutto bisognevole ul suo 
mantenimento, si com' è tenuto; tutto il predetto 
leguto ceda in benefìzio del medesimo Signor Cava- 
liere Antonio, • delli suoi discendenti in perpetuo, con 
lu prelazione de muschi, se ne averti. 

Item iure legati lascio la Casa de mulini à Salona, 
nella quale sono compartecipi li lluglinovìch tilla 
Signum Elisabetta Cavagnini min Dilettissima nipote, 
relicta del quondam Signor Nicolò Capogrosso. et tilli 
suoi discendenti in perpetuo, con lu prelazione de 
muschi. 

Item iure legali ordino, che siano donati li debiti, 
che tengono li coloni dell' Isolo di Soliti con Iti mia 
Casa, tanto quei di Olivetti, quanto delle nitre quutru 
ville; uccio preghino Dio per il suffraggio deli defunti 
di esse, e per lu prosperità, el incremento della 
Serenissima República. 

Erede poi universale di tutti li beni mobili, e 
stabili, ragioni, et azioni, alili miti Cusa, et à me in 
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qualunque modo aspetanti, ordino, et ¡/istituisco, uno 
delti... li figliuoli del Signor Gioanni Martinis Nobile 
della • razza da Boi, e della Signora Vicenza Alberti 
sua moglie, e mia nipote, il quale saia scielto dalli 
medesimi Signori suoi Genitori, per portare anco il 
nome della Casa Marchi, à cui debbano succedere i 
suoi figli leghimi maschi, e di legitimo matrimonio 
procreati, con perpetuo fideicommisso nelli maschi 
primogeniti: e che mancando la di lui virile discen- 
denza, succeda in detta primogenitura il più prossimo 
maschio che vi fosse detta medesima Casa Martinis; e 
quando si estinguessero tutti li mascholi di detta 
Casa, succeda il più prossimo maschio della Casa 
Capogrosso Cavagnini, e quando non vene fosse, 
venga il più prossimo maschio della Casa Alberti; 
cosi che ordinatamente, e con perpetuo fideicom- 
mmisso debba conservarsi detta primogenitura col 
nome della Casa Marchi, e per beneficio della Patria, 
prima nel figlio, che sarti scielto dal Signor Gioanni 
Martinis, e dalla Signora Vicenza di lui Consorte, e 
nella di lui discendenza in perpetuo; e mancando tutti 
li maschi di detta Casa, vengano li Maschi della Casa 
Capogrosso Cavagnini, e non ritrovandosi di questi, 
succedano i maschi della Casa Alberti, se verra 
saranno; col perpetuo fideicommisso, di non poter 
mai alienare alcun fondo ne intaccare, per doli ò per 
qualunque altro titolo, e pretesto. 

Ogni volta che il Signor Cavaliere Antonio Alberti 
sotto qualunque pretesto vedesse opporsi à questa mia 
giusta ordinazione, in alcuna parte, resti privo del 
tutto del sopradetto legato da me lasciatoli, e resti 
estratto a rendere il dovuto conto tlell'aministrazione 
della mia facoltà, sopra le dì lui fatte promesse, per 
alcuni anni lasciata alla di lui cura; non potendo 
impedire il testamento del quondam Signor Doimo 
Mio Padre, che io essendo l' ultimo della Casa, non 
disponga liberamente di tutta la facoltà Marchi; tanto 
più, che io solo sono • erede ab intestato, e per ogni 
altro titolo delli quondam Signori miei Fratelli, della 
quondam Signora Elisabetta nostra Madre, del 
quondam Signor Marino nostro Zio, il quale come 
Fratello del quondam Signor Doimo nostro Padre 
godeva la ragione dell' intiera metà di essa facoltà, et 
è morto doppo il nostro Genitore. 

Ordino parimente, che sia per le via di Giustizia, e 
vinta la facoltà Cupparea, à me solo di raggiane 
spelante; dalli Signori Dinaricich, che T anno 
usurpato nella mia lontananza dalla Patria, volendo 
che resti la medesima unita alla ordinata primo- 
genitura con perpetuo fideicommisso; con questo 
però, che restino adempiti li pij legati, che lascio il 
quondam Signor Abbate Don Doimo Cuppareo mio 
zio. 

Item iure legati lascio, che per una volta, tanto 
siano dati Ducati cento da L 6:4 per ducato valuta di 
Dalmazia olii Reverendi Pretti del Oratorio di San 
Filippo di Spalato. 

Item iure legati ordino, che delle due pianette di 
broccato, le quali ancora si ritrovano in Casa, una ne 
sia data all'i Reverendi Padri Minori Osservanti della 
Beatissima Vergine di Paludi, e • altra alli Reverendi 
Padri Minori Conventuali di San Francesco in borgo; 

et alli Padri di San Domenico la libraria lasciata dal 
quondam Monsignor Vescovo di Traù Don Giovanni 
Cuppareo. 

Commissari], et esecutori di questa mia testa- 
mentaria ordinazione ¡/istituisco, et ordino il Signor 
Gioanni Martinis da Boi. li Reverendi Signori 
Procuratori del Venerandi/ Capitolo di Spalato, li 
Signori sindici di quella Magnifica Comminuta, et il 
Molto Reverendo Proposito dell' Oratorio, dico dell' 
Oratorio di San Filippo; ad ogni uno delli quali siano 
contribuiti, per una volta solamente ducati vinti valuta 
di Dalmazia; ¡piando però vorranno prestare • 
assistenza, ne fare gl' inventory dì' mobili, stabili, 
ragioni et azioni della mia Casa, e facoltà, e per • 
adempimento della mia presente ordinazione, special- 
mente in quella parte che riguarda i pij legati. 

¡• Giovanni Pietro Marchi cosi ordino, dispongo, 
voglio, et attesto di mano propria; dovendo valere la 
presente mia ordinazione, ogni volta che dovesse 
mancare nella mia persona la discendenza della mia 
Casa: e con riserva di aggiùngere, e disponete anco 
altrimentie sino che vivo, in qualunque paese, che mi 
ritrovi, à mio arbitrio. In tanto per giusti riguardi ho 
scritto e sottoscritto di mia propria mano il presente 
premeditato, e maturamente ordinato miolestamento. 
et ultima volontà. Amen, et Deo gratias"2 

Adi 13 Aprile 17ìì 
Stante la morte seguita dal Signor Testatore fu 

appetto presente Testamento ad instanza del Padre 
Don Luca Terzijch Proposito della Congregazione di 
San Filippo Neri nel Palazzo Pretorio, alla presenza 
dell' Illustrissimo Signor e Capitano e </' ordine suo 
da me Pietro Milruzzi Cancelarle al Civile letto, e 
publicólo, allo presenza delli Signori Doimo Buccareo 
Aquila, e marco morali, testimony." 

Priloga št. 2 - l'ogodha z zagrebškim kapitljem o 
nakupu grofije Metlika, Acta Cap. Saee. XVIII, 
Kapiteljski arhiv v Zagrebu 

Pase. 57 Nr. 24.54 

In Christi Nomine Amen 
Sciendum quibus expedit Universis. quod hodie ad 

finem, inserto Die et Anno Adiiioduin Reverendos 
Dominos Gregorium Paravigich Archidioconum Kern- 
lek. et Chrislophorum luidany Archidioconum Varas- 
dinetisem. Canónicos Zagrobienses tanquom Venera- 
bilis Capitali Zagrabiensis Plenipotentiaries ad 
Actum cum Litteris Plenipotentiolibus. ut polet ex 
illorum Credenlionalibus datis 2H Maij 1712 inier, ac 
Venditores ex una; el lllustrissimum Dominum 
Joannen! Petruin  Comitem Marchi} Dalniatum quo 

•S2 Oporoko je v prevodu delno objavil prof. Ante Ku/inanić, v 
slarcMi kolenu Diklièié, v delu: Braća Anic. Franc, Pelar 
Ergovac, Ivan Pelar Marchi, Braća Anic, Olavij, Ivan 1'elar 
Martiniš-Marki, Josip de Marki, Dobročinci splitski, Zadar 
1X71, sir. 20-24. Original hrani Državni arhiv v Spliiu, v /birki 
oporok, signatura AIS-3/7. 

•    Oporoka   je   prepisana   natanko   po   originalu,   ne   glede   na 
morebitne nepravilnosti. 

-14   Pod navedenimi Številkami je s pečatom vtisnjena šievilka 34. 
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Emptorem nomine proprio, et Illustrissimorum 
Dominomi)! Fralrum Sitorum Comitiim Georgi], et 
Joiiiinis ex altero parte set/tiens contractus Emptionis, 
et Veiiditionis eelebratiis, et perpeiisis perpeiulendis, 
deliberatis deliberaríais perpetuis volitions 
temporibus fruiter coneliisus fueril. 

Primo. Premeiitionati Admodum Reverendi Do- 
mini Plenipotentiary vendimi effective, suo. et 
Venerabilis Capitali Zagrabiensis nomine Arcem, et 
Bona Metlicensis Arcis una cum lurisdictione, et mero 
Imperio Subditos, Deeimas cujuscunqtte generis Areis 
ano cum Jurisdiction^ et mero Imperio Subditos, 
Deeimas cujuscunque generis, jus montanum Vinate, 
Sylva, prato, agros, piscationes, Servitutes, Domi- 
nationes. Rabotas, census. Iura. Iiabenlias, redditiis, 
denique, omne, et latum ¡Hud in dicta Bona, Arcem, et 
Dominium lus. quod idem Venerabile Capitulum 
Zagrabiense, ab Illustrissimo Domino Comité Geòrgie 
Sigismundo a Leichtemberg, a quo praemissa Bona, 
Arcem et Dominium emit, accepisset penitiis, penit- 
usque nihil excepto proni lutee omnia Urbarium per 
dictum Dominum lllustrissiinum Coiiiilein a Leihtem- 
berg eidem Venerabili Capitulo tradition Subcriptum, 
et Sigillatimi praesefert, ad quad semel pro semper jit 
relatio; et etiamsi aliqua in Urbano non reperirentur, 
ea tarnen, quae ad praemissa liana pertinent, et perti- 
nere deberent, vendita, et tradita esse intelligantur, 
libere ac sine itilo onere alio, vel gravamine, excepta 
pensione duorum florenorum germanicorum valoris 
Arci Gradez pro vectigall poiitium annuatim exol- 
venda; et excepto eo, quad ad questuram Inclylae 
Provinciae Ca ni ¡oline pro ordinaria Sicura ducentos 
quindecim Floreaos germánicos, et Cruciferos 
quadraginta duos, et tres nummos ad Vice- 
Dominatimi ibidem centum triginta duos Similes 
germánicas, et iindecim ¡Cruciferos in Summa 347. 
Rlien. 53 a X. et 3. nummos qiiotannis et pro ... .••• 
libris Dominicis, quorum hoc Dominium 53. 17. 
¡Cruciferos habet, de quibus nihil ordinarij praestatur, 
terrena vero 68 dico Sexaginta odo ¡Cruciferos 37. in 
libro Aestimi Provinciali tenet, praeter animalan 
qiiotannis, ab Excelsa Carniolia Provincia impo- 
nendoli! contributionem, quae a Subdìtis penditur in 
parata: idem Dominium exhibent bene memorato 
Illustrissimo Domino Corniti Joanni Petro Marchij 
Emptori, et nomine Suo Dominis Comilibus Eratribus 
Eiusdem Georgia et Joanni, ••• non Successoribits 
Legatarijs et datarijs Eorundenu In finem et Signum 
liujits actualis venditioni ergo sese obligan! antefati 
Domini Plenipotentiary et Venerabile Capitiilion 
Zagrabiense Venditores Domino Emptori Instru- 
mentum resignations uniso auffsant viore solito 
entradare. ut descriptio dieti Domini] et Bonorum 
Metlicensiian de Rubrica Dominarían Venditoruni ad 
et Rubrìcala Domini Illustrissimi Comitis Emptor is, et 
Dominantni Fratrum Suorum in prefato libro Aestimi 
Provinciali ( impensis tam Venerabile Capitali) fiat 
eidem Domino Corniti Emptori in bona forma 
consignare. 

Secando: et e contro Dominus lllustrissimiis 
Comes Emptor, pro pretio stabilito, et ab atraque 
Parte acceptato promiltit. et sese in forma obligat 

exolvere Dominis Venditoribus Venerabili Capitalo 
Ziigrabiensi Sianmam triginta millium Florenorum 
germanici computus. Síngalos jiorenos, per Sexaginta 
Cruciferos computando, hoc videlicet modo, ut die 11 
Mensis Odobriš modo currenlis henefatus Dominus 
¡llustrissimus Comes Marchij siipranaininato Vene- 
rabili Capitulo duo florenorum germanicorum millia. 
et aliquot ornamenta argentea vel aurea cum variis 
gemmis orientalibiis, quorum numerus et qualitates 
descriptae sunt in duabus schedis pro cautions 
partium, et ista traduntur loco pignoris tantum pro 
aliquot inillibiis foreman, quibus in primis Solutio- 
nibus numeralis statini restituentur dieta ornanamenla 
cum omnibus gemis Eidem Domino Cornili Emptori et 
hoc erga resìgnationem, et immittendam possessionem 
Universorum Bonorum praefalorum maueret et 
deponili quibus numeralis, et praedictis gemmis, ut 
praeinissum est, in pignus Iraditis Stabilitimi est.quod 
praemissorum Bonorum et Arcis venditae traditio, Seti 
resignado Eidem Illustrissimo Domino Corniti 
Emptori per Venerabile Capitulum fiel. Reliqua aulein 
vigilili otto millia florenorum germanicorum 
lllustrissiinus Dominus Comes Emptor intra triennium 
a die accepta possesionis Bonorum coinpiitandian 
Venerabili Capitalo deponere Zagrabiae erit 
obligólas, intra quod tempos trienni] Si Venerabile 
Capitulum voluerit aliquot usque ad decern Millia 
florenorum primo vel Secundo anno per partes 
habere, tunc ¡llustrissimus Dominus Comes Emptor 
cum praemonitione duorum Mensium Sibi out Suo 
Metlicensium Bonorum officiali facienda deponere 
pestita millia debebit liberum tarnen erit Illustrissimo 
Domino Contiti cum Venerabili Capitulo de hoc et 
alijs punetis Contractus postea agere et conditional! 
sibi. proiit poteri! cum consensu Venerabilis Capitali 
meliorare, et e contrapariter etìam, si lllustrissiinus 
Dominus Comes Emptor non postulants in defal- 
cationem stipulati prelij aliquant partem interen debiti 
Capitalis, vel eliam latum integraliter Solvere 
voluerit. Venerabili Capitulum super eo Sex 
Septimanis pramonebit, et Venerabile Capitulum 
aeeipiet partem ohlatam cum suo rato interesse 
quantum sine divisione piarían summa nan in d id is 
Bonis investitarum fieri poterli. Porro secundum 
quantitatau exoluti Capitalis stotim eadem die cessare 
debebit interesse pro rata summa enumerata. 

Tertio cum ex atraque parte bona fide sit con- 
traction: ideo lllustrissiinus Dominus Comes Emptor 
se obligat Venerabili Capitulo venditori de residua 
Summa usque ad integrum stabiliti prelij per 
solatio/lem interesse annuale proportionatum tempori 
sex per centum singulis anuís ad amiissim solvere : 
proindeque etiam Venerabile Capitulant ad totalan 
Capitalis et interesse bonificatlonem reservat sibi. 
lanqiium pro pijs Siimmis expression et aclualem in 
vendìlis Bonis Universís llypothecam non aliter, ••• 
altra valorem debiti, quod restabit. Quod si autan 
¡llustrissimus Dominus Comes Emptor non faterei, vel 
lacere negligerei, out nolle!, el. it! premissitm est, lam 
Capitulan resíduam Summum, quam emergens ex illa 
sex per centum aiiniium. et proportiiinaliim tempori 
interesse intra triennium non deponerel, pronti elioni 
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si aliquot milita intra lempas triennij ad arbitrila)! 
Venerabilìs Capitali, ali supra declaratum est, si non 
numerare! cum rato ad illa interesse; e.x tunc idem 
Venerabile Capitatimi sub onere spangae et aliorum 
onerimi ad extorquenda debita in Excelsa Provincia 
Carnioliae consuetorum et more Eiusdan Provincial' 
consvelo ex dictis Bonis Metlica, ut preftiertur vendilis 
et gemmis oppignoratis (Si illas per antecedentes 
Solutiones, ut praemissum est, Illustrisimus Dominus 
Comes Emptor non redemerit) Sutisfuctionein et 
executionem tarn pro Capitali, (pumi pro interesse, ac 
etiam pro expensis et fatigijs, si quas vel qua 
proplerea idem Venerabile Capilulum faterei, habere 
et desumere possi! Porro quoad frulus Honorum a 
Mense Junio Anni millesimi, septingentésima 
duodecimi usque ad Juniian Anni sequentis Millesimi, 
septingenlesimi decimi tertij ita intra Partes 
conventual est ut omnes et Singuli in duodecim 
Menses et dies dividantur et pro rata temporis, quo 
aliqua contrahentium Pars in possessione honorum 
fuit, et usque ad Junium anni sequentis erit, 
distrihuantur: pari etiam calculo omnia Bonorum 
onera in paragraphe primo specificata intra partes 
respective ad menses et dies dividi, et suslineri 
debellimi 

Quarto. In consequential!! bona falci idem 
Venerabile Capitulum se obligat, quod in dictis 
divenditis Bonis omnibus prias a Domino Cornile a 
Liechtenberg per se emplis veli! Dominum Comitali 
Emptorem manutener e, et contra Eundem Dominum 
Corniteli! Emploie manutenere. et contra eundem 
Dominum Corniteli! a Lichtenberg, et alios pro summa 
Bonis ingerente proprijs expensis effective defenderé 
evictionem in se assumendo, et appromittendo Do- 
minium Mettlicae, Eiusdemquae Bona rt pertinentias 
vendilas nulli oneri, quam quod idem llliistrissiinus 
Dominus Comes a Liechtenberg ad Arcem Turn pro 
domesticis tantum modo vineis palios vinales in Sylva 
nominata Scrii sibi pro Sua Persona tantum 
reservaverit, et, ul, ut paragraphe primo dictum, esse 
obnoxia: sed oiiinino ah omni Eidei Commissi! 
Pignore, et Hypotheca, et quocunque allo jure fore 
libera, et immunia. Eicebit tarnen sine derogamlne 
hitjits Evictionis ipsimet Illustrissimo Domino Corniti 
loanni Petro Marchy, et Suis praemìssis. si voluerit, 
tam jiidicialiler. quam extra judicialiter Se tueri et, 
(/und vendition est, defendere. 

Quinto. Praecendentium aunarían restantius apitd 
Subditos Metlicenses habitas, itti etiam universas res 
Suas mobiles tam in Bonis, quam in Arce existentes 
Venerabile Capitulum pro se reservat; quas vel 
omnes, vel in parte 'Domino Illustrissimo Corniti 
Emptori pro se emere pretio competenti licebit: Si 
non, ex lune Venerabile Capilulum reservai sibi 
attuale jus ibidem praemisas omnes res et fructus 
servandi. et unum vel piltres suos homines suis 
expensis ¡Hue usquae intertenendi. quousqite omnes 
lam Mettiate, quam, ubi Venerabili Capitulo magis 
placuerit, per Bona divendantur, et distraliunlar. 

Sexto. Venerabile Capitulum spondei omnia ¡stru- 
menta, Scripturas. hctlones finitas. Contractus, 
Urharia, Registra et quaecumque hoc Dominium, et 

Bona conce mentiti documenta jideliter Domino Co- 
rnili Emptori extradure. Actiones ad hite pendentes, 
suis, si qua essent, sttmptibus cum commotio, et suo 
periculo terminare, vel sine prejudicio Domini Co- 
mtois Emptoris accomodare, el post earitm defi- 
nitional! easdaii similiter Domino Emptori ¡radere. 
Hoc tarnen per expression declorato, quoti litteraria 
instrumenta, in qitibus Illiistrissiniits Dominus Comes 
Georgius Sigismundus a Liechtenberg tanquam Ven- 
ditor respective ad Venerabile Capilulum evictionem 
in se assumpsisset. in originali penes iydem(?) 
Venerabile Capitulum manehiint. et Illustrissimo 
Domino Corniti Emptori in copiijs uitthenlicis da- 
hitntur. Similiter elitan Urbarima quodduiii per sitimi 
Majestulem Cesarean! subscription, in quo piltra Bona 
continental; quam per Dominum Comitali a 
Liechtenburg Venerabili Capitulo fiterint vendita, non 
prias dabitur Illustrissimo Domino Cornili Emptori 
quam is uh Illustrissimo Domino a Liechtemberg 
rehubuerit, ciiutionem. qua Venerabile Capitulum se 
obstrinxeral utl restituendinn Eitlem Domino Comitiu 
• Liechtemberg prefittimi Urbarium, eidemque Vene- 
rabili Capitulo dictum ctiutionem restituent. Demum 
consensum Cuestación, qui pro majori robore et 
jìrmitute expetendus est, utraque Pars require!, et 
necessarias ad hoc espensas aequaliter Sub- 
ministraba. 

Ultimo. Quae circa hitnc Contraclitm expressa non 
Sunt, pro majori robore et Jirmilate eritnt dijudicuiida. 
et exequentla ad normam, consuetudinal!, et Statuta 
Inclytae Provinciae Carnioliae omnia Jideliter cum 
solemnitalibiis ibidem consuetis sine minimo periculo 
Sub obligatione et clausula Quarantigij Carniolici 
vulgo Landschaden puni In cujus fidem latina tria 
instrumenta Sai Exempluriu hitjus ¡niti Contractus 
apposita per Dominos Plenipotentiaries, in Signum, 
quoti Venerabile Capilulum Zagrabiense nihil Juris in 
dictis Bonis venditis hubeut, vel habere possit; uti 
elitan per Illitslissiniuin Dominum Comitali Emptorem 
Subscripta sigillisque suis munita sunt. 

Qitihus I'rej'ati Domini contraction ex omni parte 
perfection corraborarunt. et ctinjirmaritnt: ideoqite sic 
munitiis contractus units extradiliis est Venerabili 
Capitulo ulij, autan duo pro Illustrissimo Domino 
Emptore Comité et pro Suis lUustrissimis, Dominis 
Comitihits Fratribus sunt accepti. In super addilla; 
quoti cum Dominus llliistrissimus Comes Joannes 
Peints Marchi Emptor supra noininutiis nitmqiium 
vidait Arcem vel Dominium Metlicu, ••• illoritm 
saltan distinction relational! conseqitis potiteli!, 
declarutur expresse, quod postqituin ipse personaliter 
visitabit proxime dictum Dominium et Arcem, ante 
acception eoriim possessionem liberum erit Uli et 
permission recedere a praesenti contractu; ita ut ad 
inviceli! soliilis quihuslihel obligationibus supra- 
scriptis una quaeque Pars in suo jure maneat et 
pecunia cum pignoribus, quae hic modo extradentitr 
Dominis Plenipotentiary Venditoribus Eidem Do- 
mino Corniti Emptori prompte •• cum bona jule 
restiliiuntitr. Praeter illuni Summum, quite pro parte 
Venerabills Capitali exoluta foret času quo interen 
obtlneretur confirmatlo presentís contractus u Snu 
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Sacratissima Cesarea Majestate. Alluni Vienna 
Austritte in Collegio Croatie« coram infrascripto 
Notario Puhlico, •• Testibus Pide dignis infrascriptis 
infrascriptis ad hoc Spezialiter rogatis et Subscriptis. 
Die Quarto Odobriš. Anno Domini Millesimo Septin- 
gentésimo, Duodecimo Indictione Quinta Dominante: 
¡lividissimo et Potentissimo Carolo Sesto Romanorum 
Imperatore Semper Augusto. 

Sledijo lastnoročni podpisi in poleg vsakega 
poseben pečal: 

Gregorius Paravigrich Archidiaconus Kemlek 
Canónicas Zagrabiensis et Plenipotenciarius manu 
propria 

Christophorus Ladany A rchidiaconiis 
Varasdinensis Canonicus Zagrabiensis, 
et Plenipotentiarius manu propria 
Matthias Thavorich 
Presbiter pro testimonio rogatus subscripsit manu 

propria 
Tomas Scrobotf?) Presbyter rogatus pro 

testimonio scripsi 

Ego Nicolaus Schmidt Autoritate Apostolica et 
Cesarea Notarías puhlicus juratus presentihus 
rogatus interfui. et D.D. Contrahentes Subscriben 
vidi, et ideo me quoque suhscripsi. et in maiorem 
corraborationem solita Notariatus mei Signum et 
Sigillum in cera rubra impressi ad hoc legitime 
requisitas •••/•• pròpria 

Nicolaus Schmid Notarias qui Supra registrava. 

V vogalu pečat omenjenega notarja in velik 
notarski znak. 

ZUSAMMENFASSUNG 

IVAN  PETAR  MARCHI-MARKIĆ:  SEIN  WIRKEN 
MIT BESONDEREM HINBLICK AUE DEN KAUF 
DER GRAFSCHAFT METLIKA. SEIN VERMÄCHT- 
NIS UND DER VERTRAG ÜBER DEN KAUE DER 
ERWÄHNTEN GRAFSCHAFT 

Der Beitrag enthalt Informationen über die Familie 
Marchi-Markic aus Split, in erster Linie über Ivan Peter 
(1663-1733). Er setzt sich auseinander mit Peters Plänen 
zur Befreiung der Südslawen und vor allem der 
kroatischen Gebiete von den Türken. Unter anderem 
bringt er Einzelheiten über die Gründung der Festung 
und des Dorfes Maslinice auf der Insel Šolta. Besonders 
hervorgehoben wird sein Versuch des Kaufs der 
Grafschaft Metlika (Mottling), damals im Besitz des 
Zagreber Kapitels. Beigefügt ist Marchis Vermächtnis 
und der mit dem Zagreber Kapitel geschlossene Vertrag 
über den Kauf von Metlika. 

SUMMARY 

THE ENDEAVOURS OF IVAN PETER MARCHI- 
MARKIĆ WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE 
PURCHASE OF THE COUNTY OE METLIKA. HIS 
WILL AND THE CONTRACT EOR THE PURCHASE 
OF THE SAID COUNTY 

The article presents data on the members of the Mar- 
chi-Markié family of Split and primarily on Ivan Peter 
(1663-1733). It discusses Peter's plans to liberate the 
Southern Slavs and above all the territories of Croatia 
from the Turkish empire. It also features information on 
the founding of the fortification and village of Maslinice 
0• the island of Šolta and a detailed description of Peter 
Marchi's attempt to purchase the county of Metlika in 
Comióla, which at that time, was the property of the 
Chapter of Zagreb. The article also includes Marchi's will 
and the contract of sale of the county of Metlika signed 
between Marchi and the Chapter of Zagreb. 
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Urbarji za gospostvo Tolmin 
DRAGO TRPIN 

UDK 347.236(497.4-15)"! 1/18" 

Kdaj ločno je prišla Tolminska v poscsl 
Ogleja in se oblikovala v zemljiško gospostvo, ni 
znano. Prva znana omemba Tolmina v dataeiji 
neke listine iz let med 1063 in 1068' (v času 
patriarha Rabengcrja) kaže na to, da se je za- 
menjava dohodkov oglejskega patriarha in brik- 
senškega škofa po posrednikih izvršila v središču 
oglejske posesti v Gornjem Posočju. Leta 1077 je 
bila patriarhu podeljena Furlanska krajina in 
odtlej je bil ta svetni knez tudi na Tolminskem. 
Začetke duhovne in cerkvene podreditve tega 
ozemlja čedajskemu kapillju in posredno Ogleju 
pa moremo najti že nekoliko prej: v času po- 
kristjanjevanja in oblikovanja prvih župnij v 
Volčah, Bovcu in na Šentviški Gori v 10., iz- 
pričano pa v začetku 11. stoletja.2 

Svetno oblast na Tolminskem je v imenu pa- 
triarha izvajal oskrbnik, imenovan gastald, ki je 
imel upravno-gospodarske in sodne pristojnosti. 
Običajno je hkrati opravljal tudi funkcijo gla- 
varja, ki je skrbel za obrambo na tolminskem 
gradu.3 Gastaldija se je delila na manjše upravne 
enote, dekanije, ki so jim načelovali dekani.4 

Dve enoti mlajše kolonizacije se imenujeta rih- 
tarija z rihtarjem; zanju so značilne večje gos- 
podarske in pravne ugodnosti kot za ostale pod- 
ložnike. * 

Tolminska je formalno ostala pod oglejsko 
oblastjo vse do njenega propada 1420, vendar je 
bila večkrat v drugih rokah: bodisi nasilno osvo- 
jena in podvržena, kot npr. na prelomu 13. in 14. 
stoletja od goriških grofov, bodisi zastavljena. 
Od sredine 14. stoletja je bila v neposredni 
upravi Ogleja le še v letih 1375 do 1379, ko jo je 
oglejski patriarh Markvard zaradi finančnih 
potreb z videmsko pogodbo zastavil mestu Če- 
dad za 5600 mark soldov za dobo 6 let z mož- 
nostjo podaljšanja. Mesto je Tolmin oddalo na- 
prej v zastavo skupini mestnih plemičcv, znanih 
pod imenom tolminski konzorti, za 6000 mark/' 
Ti so s krajšimi prekinitvami svoje posestne pra- 
vice uspeli obdržati, saj patriarhu Tolmina ni 
uspelo odkupiti nazaj kljub poskusom v začetku 

F. Kos. Gradivo /a zgodovino Slovencev v srednejm veku III. 
Ljubljana 1911, St. 227. 

2     M. Kos. Urbarji Slovenskega Primorja I, Ljubljana 1948, sli. 
13. 

1     Isli, sir. 19-20. 
Kasneje se v nemških virih navajajo /upe / župani, ki pa so 
ozemeljsko manjše in imajo poleg upravne ludi samoupravno 
vlogo. 

5 M. Kos, Urbarji I .... str. 20-21. 
6 M. Kos, Urbarji I .... sir. 42, 44; S. Rular, Zgodovina Tol- 

minskega, Goriea 18X2, sir. 54-55. 

15. stoletja, v katere so bili na eni ali drugi strani 
vpleteni še Videm, papež in Benečani. Slednji pa 
po prevzemu svetne oblasti nad Furlanijo niso 
več poscgalivv obstoječe zcmljiškoposestne raz- 
mere in so Čcdajcem leta 1450 potrdili njihove 
pravice na Tolminskem.7 

Izumrtje Goriških in spopad Habsburžanov in 
Benečanov za njihovo dediščino sta spremenila 
politični zemljevid tega ozemlja. V vojni I SOS- 
IO so bile Benetke poražene in so se morale od- 
povedati tako Tolminski kot aspiracijam po 
Goriški. Tolminsko je Maksimilijan leta 1511 
razglasil za deželnoknežjo posest ter jo zastavil 
Mihaelu Neuhauscrju. Ta je skušal iz nje v 12 
letih, kolikor je bil njen imetnik, čimveč iztisniti, 
kar je povzročilo bistveno poslabšanje socialnega 
položaja podložnikov in povzročilo upiranje 
kmetov v letih 1513 do 1515.x V času vojne in 
premirja so konzorti izgubili vse zcmljiško- 
posestne pravice. Šele v pogodbah, sklenjenih v 
letih 1521 v Wormsu in 1523 v Benetkah, je bilo 
določeno, da se obnovi predvojno zemljiško- 
poseslno stanje in pravice pod pogojem, da 
Ccdajci prisežejo zvestobo cesarju. Konzorti so 
se verjetno vrnili na Tolminsko leta 1523 ali 
kmalu zatem.9 

Politično oblast in zastopstvo deželnega kne- 
za je odslej izvajal deželni glavar. V 16. stoletju 
so to službo večinoma opravljali goriški plemiči, 
ki so bili v večini primerov obenem goriški gla- 
varji in so svojo oblast izvrševali po upraviteljih, 
ki so jih sami imenovali. Najpogosteje se po- 
javljajo v teh vlogah člani družin Egk, Thurn, 
Orzon in ob koncu stoletja Formcntin. Medtem 
ko med cesarsko glavarjevo oblastjo in konzorti 
ni prihajalo do večjih sporov, pa je zabeleženih 
več konfliktov glavarja ali upravitelja s čedaj- 
skim kapilljem kot cerkveno oblastjo.'" 

Leta 1597 je nadvojvoda Ferdinand Tolmin- 
sko razglasil za komorno posest. Na pritožbo 
konzortov je odgovoril z zahtevo po dokazih, da 
je to ozemlje njihov fevd, vendar jih ti niso 
imeli. Vladar jim je sicer leta 1604 Tolminsko 
ponovno podelil v fevd kot svojim vazalom, za 
kar so si konzorti močno prizadevali. Hkrati je 
obljubil izdelati poseben urbar za fevd Formen- 

M. Verbič, Idrijski rudnik do konea 16. stoletja, inavguralna 
disertacija v tipkopisu, Ljubljana 1965, sir. 169-170. 
M. Verbič, Gospodarski in socialni položaj tolminskega krnela 
v začetku 16. stoletja in upori tolminskih kmetov v letih 1513 
do 1515, ZČ 1974/1-2, sir. 3-4.3. 

9 M. Verbič, Idrijski rudnik .... sir. 172-173. 
10 Rular..., sir. 91-94. 
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trnov" in drugega za vse ostale konzorte, kar jc 
bilo izvršeno leta 1606.12 Ni pa pojasnjeno, kako 
so mogli že leta 1607 Tolminsko dobiti v fevd 
Dornbcrgi; pomembno, če že ne odločilno vlogo 
jc pri tem verjetno odigrala zastavna vsota 
66.500 goldinarjev. 

V 17. stoletju jc slika vendarle nekoliko jas- 
nejša. V prvi polovici stoletja je bilo tolminsko 
gospostvo zastavljeno oz. podeljeno v fevd: 
najprej od leta 1607 Dornbcrgom; ko pa so ti leta 
1633 izumrli po moški veji, jc vladar poscsl 
podelil Breunerjem.13 Ti so leta 1649 od vladarja 
najprej izposlovali, da jim jc gospostvo spre- 
menil v alodialno posest,14 nato pa lc-to 1651 
prodali goriškim Coroninijcm,15 ki so ostali nje- 
govi lastniki in glavarji vse do leta 1848. 

Do leta 1377 nimamo podatkov o obsegu 
gospostva oz. gastaldijc. Urbar iz tega leta. pa 
kaže, da so spadala vanj porečja Soče od Ccz- 
soče do Doblarja ter Idrijce in Bačc. Na Bov- 
škem sta k Tolminu v zcmlxiskoposcstncm smi- 
slu spadala Čczsoča in Log Cczsoški; Brcginjski 
kot in ozemlje zahodno od Kobarida ter Livck 
niso šteli h gospostvu.16 V zgornji dolini Idrijce 
jc najprej še redko poseljeno področje Idrije pri- 
padalo Tolminu, vendar je z odkritjem in kopa- 
njem živega srebra pomen lega ozemlja tako zra- 
sel, daje bilo postopno izločeno,17 se oblikovalo 
v posebno gospostvo in prešlo do sredine 18. 
stoletja v sestav Kranjske.'8 Na drugi strani jc v 
letu 1509 ali 1510, v času vojvode Brunsviškcga, 
političnoupravno prišel pod Tolmin vzhodni del 
Brcginjskcga kota do vasi Sedlo,19 v posestnem 
pomenu pa se to področje začne navajati kol del 
gospostva v urbarjih šele od sredine 17. stoletja 
pod Coroniniji.20 Urbar iz leta 1523 sicer navaja 

16 

17 

18 

19 
20 

Urbar 1-65 v ARS izkazuje posest bratov Virginija in Hiero- 
nima Formentina na posameznih kmetijah in zemljiščih v 
številnih vaseh po celem gospostvu; pisan je v italijanščini v 
prvi osebi obeh bratov, datiran naknadno (v arhivu'.'). Drugi, 1- 
66, datiran s 1606 in podpisan od dežclnoknežjih komisarjev, 
je pisan v nemščini in zajema posest Jerneja Formentina, ki je 
podobno razpršena po celem gospostvu. 
M.Vcrbič. Idrijski rudnik .... str. 178, 180-181. 
ARS, rokopis 1-42. 
Rutar..., str. 106. 
Tako se jc rubijska veja rodbine začela imenovati tolminska 
(PSBL, I. /v.. str. 196-197); leta 1839 jc njena dediščina 
pripadla sorodniku i/ kromberške veje in ta jo jc tik pred 
zemljiSko odvezo prodal nekemu vitezu Kremerju. (Rutar ..., 
str. 201-202). 
Pojem gospostva (Herrschaft) so pričeli uporabljati šelc 
Avstrijci po zasedbi Tolmina. 
Deželni knez. si je v zastavnem pismu Dornbcrgom leta 1607 
pridržal idrijsko župo za potrebe rudnika (urbar 1624, list 
313). Tudi urbar iz. 1523 ne navaja Idrije. 
J.   Žontar,   Struktura   uprave   in   sodstva   na   Slovenskem, 
Ljubljana 1998, str. 79-80. 
Rutar.... str. 86; Urbar 1523 v graškem StLA, Hs 437, list 190. 
Zemljiški posestnik v teh vaseh jc bila večinoma rožaška 
opatija ter nekatere cerkve iz. Čedada, tudi Kobarida, 1er po- 
samezniki iz Čedada in Vidma. 

še Livck, ki pa jc kasneje zcmljiškoposcstno zo- 
pet pripadel Čedadu in političnoupravno Benet- 
kam vse do njihovega zatona. 

Zlasti severna, pa tudi južna meja gospostva 
sla bili relativno urejeni in stabilni; drugače jc 
bilo na vzhodni in zahodni meji, Tolminskega. 
Meja s freisinškim gospostvom Škofja Loka jc 
segala od področja Soricc do področja Žirov/1 

Sprva nenaseljeno ali zelo redko naseljeno ozem- 
lje jc bilo poslopno kolonizirano z obeh sirani, 
kar jc povzročalo mejne spore (npr. glede pra- 
vice paše), ki so se vlekli več stoletij. Podobno 
so na zahodni meji z Benetkami neprestani spori 
zaradi meje, največkrat povezani z gozdnimi in 
pašnimi pravicami, čeprav hribovit greben od 
Mije preko Malajurja do Kolovrata predstavlja 
naravno mejo med Tolminsko in Furlanijo. 

Upoštevajoč obseg tolminskega gospostva ta- 
ko v srednjem kot v zgodnjem novem veku lahko 
rečemo, da jc to pokrivalo ozemlje današnjih 
občin Tolmin in Cerkno v celoti, Idrije in Ko- 
barida v večini, na Bovško pa jc komajda segalo. 
Prof. Kos jc skušal izračunati približno število 
prebivalcev leta 1377 in prišel glede na 606 
gospodarskih enot do šlevilke 4600.22 Podatek se 
lepo ujema z izračunom na podlagi podatkov v 
urbarju iz 1523: na istem ozemlju, torej brez vasi 
zahodno od Kobarida, jc popisanih okrog 650 
gospodarskih enot kar znese približno 5000 pre- 
bivalcev. Domnevamo lahko, da je prebivalstvo 
v naslednjih stoletjih precej hitreje naraščalo, saj 
jc do leta 1880 naraslo do 28700 (Rutar, str. 308- 
310), torej seje povečalo za 5,7 krat. 16. in 17. 
stoletje sta obdobje intenzivne nenačrtne notranje 
kolonizacije. To nam izkazujejo tudi urbarji s 
svojimi popisi novin in rovtov: ti so lahko se- 
stavni del temeljnih in priročnih urbarjev ali pa 
so nastavljeni kol samostojni urbarialni registri. 

V splošnem so gosposlva urbarje naslavljala, 
obnavljala ali reformirala zaradi sprememb po- 
sestnega stanja, podložniških dajatev in služ- 
nosti, njihovih prevedb, sprememb pravic pod- 
ložnikov in gospostva, pa ludi ob nastopu novega 
imetnika.24 V tem okviru moramo iskati različne 
razloge za nastanek naših urbarjev. 

Prvi, ki obsega le posamezne kmetije v nekaj 
vaseh na Cerkljanskem, Šentviški planoti in v 
okolici Tolmina, je povezan s podelitvijo teh 
posesti v fevd ali pod fevd čedajskemu plemiču 
Johannesu Longu, ki jc bil v 2. polovici 13. sto- 
letja tudi tolminski gastald. Šlo jc za razdrob- 
ljeno rodbinsko posest, ki jc poleg kmetij na Tol- 
minskem obsegala tudi posest in dohodke na 
Bovškem (Plužna), v Beneški Sloveniji in v Br- 

V urbarju 1523, list 191, se pri opisu meje proti Skofji Loki 
omenjajo nek potok na hribu Osclica, nek hrib pri Leskovici; 
na področju Soricc in Petrovega Urda pa so mejnik visoke 
gore. 

22 
23 

M. Kos. Urbarji I ...str. 40 
E. Umck, Reformirani urbarji dežclnoknežjih gospostev na 
Kranjskam, ZČ 1•82/4. str. 311. 
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dih, inje bila kol laka podrobno popisana.24 

O v/rokih nastanka urbarja leta 1377 pove 
največ M.Kos v svoji objavi.-5 Kot glavna raz- 
loga navaja dva: ekonomskega, ki pomeni pre- 
vedbo naturalnih dajatev v denarne, in politične- 
ga, ki je povezan s povrnitvijo gospostva i/, za- 
kupa pod neposredno upravo Ogleja (glej zgo- 
raj). 

Urbar, ki je nastal okrog leta 1523, do ne- 
davnega sploh ni bil znan in je v literaturi prvič 
uporabljen šele leta 1994.26 Ker gre za novo- 
priključeno ozemlje, čigar status je bil določen z 
mirovnima sporazumoma 1521 in 1523 (glej 
zgoraj), je izdelava tega urbarja gotovo povezana 
/. vrnitvijo zemljiškoposestnili pravic konzortom. 
Označimo ga lahko za reformiranega,27 saj so ga 
deželnoknežji komisarji izdelali na podlagi pred- 
hodnih urbarjev in izjav županov in sosesk o 
tem, kateremu od konzortov so pripadali v času 
Benetk ter katere dajatve in obveznosti so služili 
Mihaelu Neuhauserju. Podobna urbarja sta v tem 
času nastala tudi v goriški2x in pazinski29 grofiji. 
Goriški urbar, od katerega se je ohranil le drugi 
del s popisom robotnih in drugih skupnih obvez- 
nosti sosesk ter sodstva, je napisala ista roka kol 
tolminskega. Skladno s prakso reformiranja 
urbarjev deželnoknežjih gospostev, ki se je na 
Kranjskem začela konec 15. stoletja, so verjetno 
tudi tu izdeleli po dva izvoda: enega za potrebe 
gospostva, drugega za nadrejeno deželnoknežjo 
upravo.-1" Slednji so se ohranili v večji meri, kar 
velja tudi za naš primer. 

Urbar i/, leta 1598 je povezan z odvzemom 
Tolminske konzortom in njeno podreditvijo 
dvorni komori. Nastal je po ukazu deželnega 
kneza, izdelal ga je tolminski glavar Formentin 
na podlagi poziva podložnikom, naj mu prijavijo 
svoje dajatve in služnosti.-11 

Urbar iz leta 1624 je nastal pod Dombcrgi in 
je edini znani urbar iz njihovega časa. Dvojnik 
tega urbarja hrani tudi Deželni arhiv v Gradcu. 

Urbar 1654 nosi sicer naziv Brenner, vendar 
se lo ne ujema z dejstvi; vsekakor pa lahko 
njegov nastanek povezujemo s spremembo last- 
ništva leta 1651. 

Iz obdobja Coroninijcv, v katerem je nastalo 
inje ohranjenih največ urbarjev, pa velja omeniti 
le obsežen urbar za leta 1730-36, ki zajema 
celotno gospostvo z vsemi dajatvami. 

24   M. Kos, Urbarji Slovenskega Primorja 11. Ljubljana 1954. sir. 
271. 

25 M. Kos, Urbarji 1 .... sir. 40-46, 

27 

S. Torkar, Zgornja Baška dolina po tolminskem urbarju i/ 
1523, Kronika 1994/1, sir. 29-36. 
E.Umek, Reformirani urbarji..., sir. 313. 

2K   ARS, Vic. S3, G XIII-9; objava prevoda v M. Kos, Urbarji II 
...,slr. 152-195. 

29   ARS, Vic, 98, M  1-3; opis in objava v D. Juričić Cargo. 
Gospodarski ra/voj lupoglavskega gospostva v  16. slolelju, 
Ljubljana 1999. 

'     E. Uniek. Reformirani urbarji .... sir. 312. 
-11   M. Verbič. Idrijski rudnik .... sir. 178. 

Glede na uveljavljeno delitev urbarjev po 
zvrsteh32 lahko zgoraj navedene, razen prvega, 
označimo kol glavne. Za vse ostale iz. spodnjega 
seznama pa velja oznaka priročni urbarji ali re- 
gistri: nanašajo se bodisi le na določene dele 
gospostva ali pa vsebujejo le popis dajatev in 
najemnin od posameznih zemljišč, največkrat 
novin in rovtov. 

Kronološki seznam vseh znanih urbar,jev in 
urhariahiih registrov za historično ozemlje 
Tolminskega 

Urbar rodbine Longo iz časa med 1275 in 1300 
za kraje na Tolminskem, v Beneški Sloveniji in 
Goriških Brdih 
original uničen v 2, sv. vojni; objava v M. Kos, 
Urbarji Slovenskega Primorja, drugi del, str. 
267-281; objava narejena po ohranjenem pre- 
pisu; lai. 

Urbar Tolmin 1377 
Liber censualis ecclesiae Aquilegiensis (naslov v 
arhivskem popisu) 
obsega celotno takratno tolminsko zemljiško po- 
sest 
134 lislov, pribl. formata A4, lai. 
Archivio di stato di Trieste, sezione diplomatica, 
scric 1/2 (pò Perronìju) 
Kopija (fotografije) v ARS, urbarji 53 
Objava M. Kos, Urbarji Slovenskega Primorja, 
prvi del, Ljubljana 1948; isti. Tolminska gastal- 
dijalcla 1377, Carniola VII1/1917, sir. 1-15, 147- 
162 

Urbar za dele Tolminskega; starejši, delno dati- 
ran s 148233 

večinoma področje Drcžnice, Sužida 
34 listov (fol. 506-539) 
Stcicrmärkisches Landesarchiv (SlLA) Graz, 
Sachabteilung der Hofkammer (SHK), Karton 
118, Hell 2, No. 48 

Urbar Tolmin s.d. (1523) 
za vasi v celotnem gospostvu, tudi vasi Z od Ko- 
barida in Livek 
221 listov, pribl. formata A4, nem. 
StLA, Hs 437 
Mikrofilm (Mf.) v ARS 

Urbar za stare in nove rovte, podložne konzor- 
tom 1550 
Beschreibung wind verzaichnus der neuen und 
alten gereuth zu Tullmeiner herrschafft den con- 

12   E. Uinek. Reformirani urbarji .... sir. 311. 
- - Pri navajanju urbarjev i/ graškega arhiva (razen urbarja i/ 

1523) sem uporabil beležke Silva Torkarja. ker je bil arhiv v 
času naslajanja članka nedostopen, Njegove beležke so bile 
narejene /a druge namene, /alo je popis pomanjkljiv in po- 
nekod nejasen. Torkurju se zahvaljujem /a posredovane po- 
datke. 
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sortiert von Ciuidal zinspur 
manjši obseg, nem. 
StLA, SHK, Karton 117, Heft 4, No. 2 

Urbar Tolmin 1574-80 
za nekaj vasi na področju med Tolminom in 
Knežo; kot priročni urbar za najemnine od ko- 
šanij, vrtov, mlinov, polj 
torzo od fol. 19-38, po širini polovičen format, 
¡tal. 
Archivio storico-provinciale v Gorici (ASPG), 
urbari 25 

Urbar Tolmin 1588 
Ut Ratta dell'i signori consorti di Tulmino 
54 listov, ital. 
SILA, SHK, Karton 1 18. Heft 34 

Urbar Tolmin 159134 

obsežen urbar za celo gospostvi) 
592 str., polovičen format po širini, ital. 
ASPG. urbari 32a 
Mf. urbari, rola/škatla(R) 1-3 

Urbar Tolmin 1598 
Urbar über die herrschafft Tub/win 
za celo gospostvo; deli se na urbar dajatev od 
starih kmetij in urbar dajatev od rovtov in krče- 
vin 
150 listov A4 formata; nem. 
ARS, urbarji 1-64 
obdelal P. Stih, Tolminsko gospostvo po urbarju 
iz leta 1598, Goriški letnik 1984, str. 95-115 

Več urbarialnih registrov za posamezne dajatve, 
zvišanje dajatev, prevedba naturalij v denar; na- 
stali so okrog 1600 (vsekakor med 1598 in 1624) 
No. 27 (fol. 1-126, 202-251), No. 27+ (f. 252- 
277), No. 27a (f. 278-311), No. 28 (f. 312-315) 
skupaj pribl. 500 str., nem. 
StLA, SHK, Karton 118, Heft 2 

Urbar posesti Jerneja Formentina na Tolminskem 
1606 
Urbary   Bartholomeen   Forntenthins   der   ime 
zuegeschribnen and erthailten lehensguettern 
za posamezne kmetije v številnih vaseh po celem 
gospostvu 
18 popisanih listov formata A4, nem. 
ARS, urbarji 1-66 

Urbar posesti bratov Formentin s.d. (naknadno s 
svinčnikom datiran 1606) 
Urbaryo herrn Virginio and Jerónimo Formen- 
thiny gebrüeder 
za posamezne podložnike po številnih vaseh gos- 
postva 
11 listov formata A4; ital. 
ARS, urbarji 1-65 

Urbar gospostva Tolmin 1624 
Tullmein Friaul 
obsežen urbar za celo gospostvo, tudi vasi Z od 
Kobarida, in Idrijo 
345 popisanih listov formata A4, nem. 
ARS,  urbarji  1-67; prepis oz.  dvojnik v StLA 
Graz, A. Lamberg, Sch. 175, Heft 1 

Urbar Tolmin 1600-45 
Af/nazioni dell'Urbano di Tolmino 
zajema   celo   gospostvo   z   evidenco 
zemljišč in najemnine 
310 str., format pribl. A4; ital. 
ASPG, urbari 36 

najetih 

V arhivskem popisu  nosi oznako Coronini, kar je gotovo 
napačno. 

Urbar Tolmin 1633-36 
obsega celo gospostvo, dajatve (najemnina) za 
novine in posamezna zemljišča 
pribl.500 listov, večji format, brez platnic in na- 
slova, ital. 
ASPG, urbari 49 

Urbar Tolmin (Brcuncr) 1654 
celo gospostvo s celotnimi dajatvami (pravdami) 
664 str., nem. 
ASPG, urbari 55 
Mf. v ARS, R 3-4 

Urbar Tolmin 1661-70 
zajema večino krajev, manjka Tolmin z ožjo 
okolico in Šentviška planota 
406 str., ital. 
ASPG, urbari 58 
Mf. v ARS, R 4-5 

Urbar Tolmin 1661-71 (dejansko vpisi 1651-94 
ter 1734-41) 
orbarlo di qffitazione 
evidence najemnin za posamezna zemljišča. Za- 
jema večino vasi, a ne vse; nekatere vasi se 
ponovijo dvakrat. 
256 str., ital. 
ASPG, urbari 59 

Urbar Tolmin 1671-79 
Vasi od Idrskcga do Bače, Šcbreljc; vmes manj- 
ka 100 listov 
260 popisanih str., ital. 
ASPG, urbari 69 
Mf. v ARS, R 6 

Urbar Tolmin 1677 
Poljubim", Baška grapa, Cerkljansko, Tolmin 
267 str., ital. 
ASPG, urbari 75 
Mf. v ARS, R 6-7 

Urbar Tolmin 1680-88 
Kobariško, dolina Soče in Idrijce, Šentviška pla- 
nota (glede ozemlja se dopolnjuje s predhodnim 
oz. naslednjim) 
589 popisanih str., ital. 
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ASPG, urbari 79 
Mf. v ARS, R 8-9 

Urbar Tolmin 1682-95 
Poljubinj, Baška grapa. Cerkljansko (skupno 24 
krajev, podobno kot 75) 
202 str., ital 
ASPG, urbari 80 
Mí", v ARS, R 9-10 

Urbar Tolmin 1689-99 
Urbano... 
kraji podobno kot pri 79 
505 str., ital. 
ASPG, urbari 87 
Mí", v ARS, R 10-11 

Urbar Tolmin 1696-1707 
Urbano di Tolmino 
obsega del gospostva, prclc/.no vzhodni 
320 str., ital. 
ASPG, urbari 93 
Mf. v ARS, R 14 

Urbar Tolmin 1698-99 
eelo gospostvo 
288 str., po širini polovičen format, ital. 
ASPG, urbari 96a 
Mf. v ARS, R 16-17 

Urbar Tolmin 1700-9 
Urbano di Tolmino 
eelo gospostvo 
649 str., ital. 
ASPG, urbari 97 
Mf. v ARS, R 17-19 

Urbar Tolmin 1703 
večina gospostva razen Baške grape in Cerknega 
z okolico; brez naslova, na začetku vložen list z 
uvodom o denarju 
več 100 ncoštevilčenih strani, večji format, ital. 
ASPG, urbari 102 

Urbar Tolmin 1730-39 
Urbano di Tolmino dal a. 1730 fino al a. 1739 
obsežen urbar, obsega vse vasi 
253 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 131 

Urbar družinske posesti Formentinov na Tolmin- 
skem 1736 
Urbano delli feudi nella signoria et capitanato 
di Tolmino... 
posamezni podložniki in zemljišča po številnih 
vaseh gospostva 
83 str., ital. 
ASPG, urbari 137 
Mf. v ARS, R 44 

Urbar Tolmin 1740-49 
davčni register za košanije in tlako, novine; ob- 

sega Z in J del gospostva s Tolminom 
80 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 145 

Urbar Tolmin 1750-59 
Urbano di Tolmino dell'Anno 1750 .sino 1759 
pokriva isto ozemlje in vsebuje enake dajatve kot 
145 
okrog 90 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 154 

Urbar cerkve sv. Jerneja v Cerknem 1750 
Urbarium V. Ecclesiae S. Bartholomaei ab anno 
1750 
dejansko sega do 1806 
okrog 80 listov, večji format, latin. 
ASPG, urbari 154e 

Urbar Tolmin 1756-67 
Urbario dell ¡limo. sig. con. Pietro Antonio de 
Coronini ¡756 sine 1767 
davčni register urbarialnih dajatev; obsega Koba- 
riško, dolino Soče in sega do Podmclca; brez 
Tolmina z okolico. 
40 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 162a 

Urbar Tolmin 1761-70 
Urbario del Monte 
urbarialni register dajatev za nekatere vasi na 
Cerkljanskem 
43 listov, polovičen format po širini, ital. 
ASPG, urbari 174 

Urbar Tolmin 1768-79 
Urbario dell ¡limo. sig. conte Pietro Antonio de 
Coronini 
vasi na Kobariškem ter med Poljubinjcm in Scli 
nad Podmclccm 
155 str., ital. 
ASPG, urbari 184b 
M f. v ARS, R56" 

Urbar Tolmin 1770-81 
Urbario del Monte per gli anni J 770 sin a I Tan. 
¡779 della porzione della signoria di Tolmino 
apartenente al e.P.A. Coronini 
področja Šentviške pianole, Baške grape in Cer- 
kljanskega 
123 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 189 

Urbar Tolmin 1774-83 
Urbar vom Gebierge de 1774 bis 17H3 
ista področja kot pri 189 
okrog 100 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 197 

Urbar Tolmin 1781-90 
Urbario del Monte dall'1781 sine 1790 
isto  področje   kol   predhodna  ter dodatek   po 
Slockcrjevcm urbarju za  vasi Tolmin,  Volčc, 
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Čiginj, Modroj, Slopec 
146 listov, večji format, ilal. 
ASPG, urbari 202 

Urbar Tolmin 
Urbano del Monte per li anni 1781 sin all'anno 
1790 della signoria di Tolmino apelante al conte 
Pietro Anto. Coroni ni 
področje Šentviške planote in doline Idrijec 
okrog 70 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 203 

Urbar Tolmin 1782-90 
enako kol 184b 
100 str., ital. 
ASPG, urbari 203a 
Mf. v ARS, R 62 

Urbar Tolmin 1792-99 
... di Circhina della signoria di Tolmino (začetek 
naslova oguljen do nečitljivosli) 
področje  Baške  grape  in Cerkljanskega;  tabe- 
laren pregled teh dajatev prikazan na 4 straneh 
na koncu urbarja 207 
127 listov, polovičen format po širini, ital. 
ASPG, urbari 205a 

Urbar Tolmin 1793-98(1804) 
Urbano del Monte della signoria di Tolmino 
področje Šentviške planote in doline Idrijec; na 
koncu sumarni tabelarni prikaz dajatev po vaseh 
iz urbarja 205a 
76 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 207 

Urbar Tolmin 1802-13 
Urbario di Circhina 1802 
Baška grapa in Cerkljansko; na koncu vsake vasi 
sumarna navedba dajatev 
okoli 135 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 213 

Urbar Tolmin 1805-13 
Urbario del Monte principato nel 1806 pro 1805 
sino 1813^ 
področje Šentviške planote 
83 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 216   . 

Urbar Tolmin 1814-30 
Urbario delle comuni di Caporetto, Creda e Tol- 
mino dell anno 1814 sin al... 1830 
Kobariško do Tolmina z okolico, vpisi na tiskano 
tabelo (tudi rubrika hišna št.) 
198 listov, večji format, ital. 
ASPG, urbari 221 

Urbar Tolmin 1823 
vpisi v tiskan obrazec z rubrikami lastnik in par- 
cela, klasifikacija, vrednost ter dajatve po urbarju 
82 listov, velik format (pribl. A3), ital. 
ASPG, urbari 222a 

Urbar posesti Tereze Jug na Tolminskem 1829- 
39 
Urbario della Signora Thérèse Juch di Gorizia 
de anno 1829 sino inclusive 
posamezni podložniki (skupno 22) v vaseh od 
Kobarida do Tolmina, Volčah, Čiginju, Ročah, 
Cerknem 
23 listov, po širini polovičen format, ital. 
ASPG, urbari 222b 

Urbar Tolmin 1831-40 
področje Šentviške planote, Baške grape. Cerk- 
ljanskega; ital. 
ASPG, urbari 223 

Urbar Tolmin 1831-40 
ostali del gospostva: Kobariško, Tolminsko do 
Sel nad Podmelccm; ital. 
ASPG, urbari 224 

Urbar Tolmin 1837-39 
Šentviška planota in dolina Idrijce; ital. 
ASPG, urbari 225 

Urbar Tolmin 1837-40 
od Volarij do Idrije pri Bači; ital. 
ASPG, urbari 226 

Urbar Tolmin 1840-49 
Slap, Šentviška planota, dolina Idrijec, del Cerk- 
ljanskega; ital. 
ASPG, urbari 227 

Urbar Tolmin 1841-50 
Tolmin z ožjo okolico, Kobarid, Bača, Idrija pri 
•., Volč. Sela, Lom, Kal; ital. 
ASPG, urbari 228 

Urbar Tolmin 1844-51 
obsežnejši: za Baško grapo. Cerkljansko, dolino 
Idrijce, Šentviško planoto; ital. 
ASPG, urbari 229 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIR URBARIÌ DFR IIF.RRSCHAFT TOLMIN 

Der Raum Tolmin (Tolmein) dürfte im 11. Jahr- 
hundert   in  den   Besitz der  Patriarehen   von   Aquileia 
übergegangen sein. linde des 14. Jahrhunderts wurde er 
an Cividalc verpfändet, mittelbar an eine Gnippc von 
Stadtadeligen, genannt consorti. Diese behielten den 
Tolminer Besitz auch unter venezianischer und spater 
österreichischer Herrschaft mit einer Unterbrechung zur 
Zeit des Kriegs zwischen Österreich und Venedig bis 
zum Beginn des 17. Jahrhunderts. lis folgten die Dorn- 
berg. Breuner und dann zweihundert Jahre lang die Coro- 
nini. 

Die Herrschaft umfaßte einen großen Teil des oberen 
Isonzogebiets, des Flußgebiets von Idrijca und Bača. Um 
1600 wurde die Ortschaft Idrija (Idria) ausgesondert und 
Dörfer westlieh von Kobarid (Karfreidt) angeschlossen. 
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Zunächst wurde die Herrschaft bzw. die gastaldia in "konzorti" throughout the rule of Venice and on into the 
(größere) Verwaltungseinheiten, die Dekanate aufgeteilt. Austrian rule up until the I7lh century, with the execp- 
spiiter werden nur (kleinere) /upen erwähnt, die auch lion only of the duration of the Auslro-Venetian war. 
eine Selbstverwaltungsfunktion ausübten. Following the "konzorti", the property was owned by the 

Zu Verwaltungszwecken entstanden in der Zeit bis      Dornbergs, followed by the Bicuncrs, after which it was 
zur Abschaffung des Feudalismus in der Mitte des 19.     held by the Coroninis for an entire 200 years. 
Jahrhunderts   viele   Urbare   und   Urbarregister.   Davon The property of Tolmin encompassed a large part of 
haben sich gui 50 bis heule erhalten, die meisten aus der the Upper Posočje region and the river basins of the 
Zeil der Grafen Coronini. Sie werden in den Archiven in Idrijca and the Haca. Around 1600. Idrija was separated 
Görz, Ljubljana, Graz und Tries! verwahrt. from the properly, while all the villages west of Kobarid 

were annexed to it.  Initially, the landed property, or 
"gaslaldija", was divided into (sizeable) administrative 

SUMMARY units called "dekanija", while later sources mention only 
smaller parishes, which also enjoyed a degree of auton- 

LAND REGISTERS OF TI Hi LANDED PROPERTY     omy. 
OF TOLMIN During the time of the abolishment of the feudal 

system in the middle of the 19 century, a number of 
Most likely. Tolmin became the properly of the land registers and other registers were created for admin- 

Aquileian Patriarchy in the ll"1 century. At the end of istrative purposes. More than 50 of these have been pre- 
the 14lh century, it fell forfeit to Cividale and indirectly, served to dale, most of which date back to the time of the 
to a body of the city's noblemen called the "konzorti". Coronini counts. These registers are kept in llie Archives 
The property of Tolmin remained in the possession of the      of Gorizia. Ljubljana. Graz and Trieste (Trst). 

 f»U«Ml Vt*4¥*W vwvT^ÇWvjVtf 9+ffi+9*Ì ••• „ 

&*• f*4 ••• fet/ljW f«lHVi *\*ijp*>, V^vvvOJ 9•» Wv, ••*>•4•. 

^^¡•> lv>v (¿*£*wl •••••* MV+* ^ftrxÄ f¿¿)/tfjvjä}^ ¿•» 

u¿u& ~*^ fiStçU^ «^^v, *~2f/)*}/ 

Tolminski urbar i/, leta 1523, folij 190 v, Steiermärkisches Landesarchiv Gradec, Hs 437 



ARHIVI XXII 1••• I/, arhivskih fondov in zbirk 187 

UDK 930.253.4:312(497.4 Lj.)" 1857/1931" 

Popis prebivalstva - neizmerno velik zaklad Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana 
ANDREJ STUDEN 

Zgodovinski arhiv Ljubljana v svoji zelo bo- 
gati zbirki arhivskega gradiva hrani tudi zaklad 
neprecenljive vrednosti - v izvirniku ohranjene 
popisnice prebivalstva Ljubljane /a leta od 1830 
in z dopolnitvami do začetka 50-ih Ici, in za leta 
1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1928 
in 1931. Na popotovanje po omenjenem arhiv- 
skem gradivu se bomo odpravili v spremstvu 
naključno izbrane klobučarske družine Pock, ki 
je ves čas omenjenih popisov imela v lasti hišo 
na Starem trgu 14, v hiši pa je tudi stanovala in 
imela obrtni lokal.1 

Temeljna značilnost popisa ljubljanskega pre- 
bivalstva i/. leta 1830 je, da zanj ni bil določen 
kritični datum, to je datum, za katerega veljajo 
vsi podatki. Ob omenjenem popisu so štetja po- 
tekala več mesecev ali let in so podatki veljali le 
za dan, ko je bila popisovalna komisija na dolo- 
čenem kraju. Hiša na .Starem trgu 14 je takrat 
sodila pod Mesto, imela je številko 162 in je 
sodila pod župnijo sv. Jakoba. Pockove so prvič 
popisali lela 1834. Za Josefa Poeka so vpisali, da 
je hišni posestnik in klobučarski mojster, da je 
rojen februarja 1811, da je plačeval 16 goldi- 
narjev in 3,75 krajcarja hišnega davka in 8 gol- 
dinarjev in 3,75 krajcarja obrtnega davka. Popis 
v 17. popisovalnem okraju je potekal za namene 
vojaške konskripcije. Vseboval je posebno rubri- 
ko "klasifikacije moškega spola" (Classification 
des männlichen Geschlechtes), v katero so Poeka 
vpisali kot obrtnega mojstra. Na popisnico so 
vpisali Pockovo prvo ženo (Weib) Antonio, ro- 
jeno 1814. Vpisan je ludi Pockov prvorojenec 
Feliks (1834), ki je kmalu umrl. Popisali so še 
Pockovega brata Johanna, ki je bil rojen avgusta 
1826. Johann je bil slep na levo oko in to so še 
posebej zapisali v rubriko klasifikacije moškega 
spola. Vpisali so še seslro hišnega posestnika 
Mario, rojeno junija 1823. 

Nato sledijo vpisi, ki lepo pokažejo, da je 
štetje potekalo več let. Pozneje so namreč popi- 
sani Pockova druga žena Maria (rojena leta 
1820), sinovi Josef, Vinzenz, Eduard in Aloys 
(rojeni v letih 1839, 1842, 1846 in 1847) 1er 
hčere Maria, Franziska in Josefa (rojene v lelilí 

Hiša je bila zagotovo v lasti Pockov oil 5. marca 1815, ko sc 
kol posestnik omenja izdelovalec klobukov Josel Pock. Leta 
1938 je bila hišna posestnica Magdalena Vallcnlschag, rojena 
Pock. Glej: Vladislav FabjanCií, Knjiga ljubljanskih hiš in njih 
stanovalcev, I. del. Stari Irg 14. Ljubljanski mestni arhivar 
Fabjančič je knjigo hiš sestavil v letih 1940-1943, Tipkopis 
brani Zgodovinski arhiv Ljubljana (dalje: ZAL). 

1836, 1845 in I849).2 

Po zmagi nad revolucionarji je bilo leta 1850 
izvedeno zadnje štetje po sistemu vojaške kon- 
skripcije. Splošna reorganizacija uprave, ki je 
sledila revoluciji, pa je dokončno opustila tudi 
zastareli sistem vojaških konskripcij. Zakon z 
dne 23. marca 1857, po katerem se je izvedlo 
štetje 31. oktobra 1857, je v smislu moderne sta- 
tistike pomenil velik korak naprej. Prvič je bil 
namreč določen kritični datum, za katerega, kot 
rečeno, veljajo vsi podatki, vpisani na la dan. 
Izvedba štetja je bila zaupana političnim okrajem 
in občinam in ne več vojaškim oblastem. Prvič se 
je izvedla tudi temeljita starostna, veroizpo- 
vedmi, stanovska in poklicna statistika, potem ko 
so bili dotlej merodajni le vojaški vidiki. Med 
modernim štetjem in prejšnjimi vojaškimi kon- 
skripcijami ni bilo samo ene bistvene razlike 
glede njune vrednosti: glede števila prebivalstva. 
Obe vrsti štetja sta bili namreč na približno isli 
stopnji zanesljivosti.3 

Družine Pock, ki naj bi nas spremljala na po- 
potovanju po zaprašenih popisnicah prebivalstva, 
ob popisu prebivalstva 31. oktobra 1857 žal ne 
najdemo. Seznam zbranih naznanilnic za hišo na 
.Starem trgu 14 in popisnica prvega, Pockovega 
gospodinjstva, namreč manjka. Ohranjeni sta 
samo popisnici drugega in tretjega stanovanja, ki 
pa sla v zelo trhlem, torej zelo slabem stanju. Iz 
tega lahko sklepamo, da je popisnico Pockovih 
morda uničil zob časa. Morda seje izgubila med 
preurejanjem, bila napačno vstavljena nazaj, ali 
paje ubrala kakšno drugo, nam neznano pot.4 

Toda tudi zakon iz leta 1857 je bil v nekaterih 
pogledih pomanjkljiv: odločilno je namreč pred- 
vsem pristojno in ne navzoče prebivalstvo, po- 
jem navzočega prebivalstva je slabo opredeljen, 
preostale rubrike pa so premalo izčrpne ipd. Zato 
je bil 29. marca 1869 izdan nov zakon, ki je 
odpravil le pomanjkljivosti. Ta zakon je veljal 
samo za avstrijsko polovico tedanje Avstro-Ogr- 

ZAL: Popis prebivalstva (dalje: PP) 1X30 in sledi, Mesto 162. 
Vladislav FabjančiC je leta 1934 seslavil Indeks popisa 
prebivalstva 1X30. Indeks, ki obsega 49X tipkanih strani in ga 
hrani ZAL, je lonelsko urejen po abecedi, poleg imena so 
navedeni rojstni datum, mestni okraj in hišna številka bi- 
vališča. Fabjančičev indeks je izjemno dragoceno pomagalo. V 
njem, denimo, /lahka najdemo, kje sla bila popisana France 
Prešeren in Primiieva Julija. 
Glej:  Fran Zwitter, Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. 
stoletja do današnjih dni, Ljubljana 1936, str. 55. 
ZAL: PP 1X57. Mesto 162. 
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skc in na podlagi tega zakona so nato izvajali 
štetja 31. decembra 1869, 1880, 1890, 1900 in 
1910.5 

Marčna revolucija je tudi dokončno odpravila 
načelo o tajnosti statističnih podatkov in stati- 
stične publikacije so bile odtlej vedno številnejše 
in izčrpnejše. Že v decembru 1829 je bil končan 
prvi letnik znamenitih "Tafeln zur Statistik der 
österreichischen Monarchie" s podatki za leto 
1828, z večjimi ali manjšimi zamudami pa so mu 
sledili zvezki za naslednja leta, dokler ni bila leta 
1853 starejša serija "Tafeln" (XX. in XXI. letnik 
za leti 1847 in 1848) končana. Novi seriji "Ta- 
feln", ki v petih zvezkih vsebuje podatke za leta 
1849 do 1865, je sledila kot glavna publikacija 
virov avstrijski "Statistisches Jahrbuch", ki je 
izhajal med leti 1863 in 1881. Po letu 1881 pa je 
kot osrednja zbirka virov začela izhajati "Öster- 
reichische Statistik". Ta je ostala vse do propada 
monarhije poglavitna zbirka statističnih podat- 
kov, ki jih je urejene po deželah obdelala cen- 
tralna statistična komisija na Dunaju (93 zvezkov 
stare serije do leta 1910 in 14 zvezkov nove 
serije od leta 1911 pa do konca monarhije, torej 
do leta 1918). Rezultati štetja leta 1857 so bili 
izčrpno objavljeni v "Statistische Uebersichtcn 
über die Bevölkerung und den Vichstand von 
Österreich", rezultati za lelo 1869 v "Bevöl- 
kerung und Vichstand der im Rcichsrathe ver- 
tretenen Königreiche und Länder im Jahre 1869", 
lokalni rezultati poznejših štetij pa v krajevnih 
repertorijih; rezultati gibanja prebivalstva in tudi 
številni drugi rezultati šletij so v že omenjenih 
publikacijah "Österreichische Statistik".6 

Pri popisovanju prebivalstva so bile najmanj- 
še statistične enote okrajna glavarstva 1er mesta s 
svojimi lastnimi statuti. Popisnicc so se med po- 
sameznimi popisi le malo spreminjale, dodajali 
so nekatere nove rubrike. Po stanovanjskih 
enotah so popisovali priimek in ime, sorodstveno 
razmerje z imetnikom stanovanja, spol, datum in 
kraj rojstva, domovinsko pravico in držav- 
ljanstvo, veroizpoved, rodbinski stan, glavni po- 
klic in pridobitno dejavnost, to je vir preživljanja 
in zaslužka. Leta 1880 so uvedli rubrike o 
občcvalnem jeziku, telesnih hibah, pismenosti.7 

Popisovali so tudi domačo živino. Od leta 1890, 
ko se je popis stanovanjskih razmer razširil že na 
19 večjih mest monarhije in na tiste predmestne 
občine, ki so bile z njimi gospodarsko in socialno 
tesneje povezane v enoto, je popis stanovanjskih 
razmer zajel tudi Ljubljano ter Spodnjo in Zgor- 
njo Šiško, Maribor in Celovec. Lela 1900 sc je 
popis stanovanjskih razmer razširil že na 60 
krajev monarhije. Omejen popis stanovanjskih 
razmer je na Kranjskem poleg Ljubljane 1er 
Spodnje in Zgornje Šiške zajel še Idrijo, v Trstu 

pa so izvedli razširjeni popis stanovanjskih raz- 
mer. Leta 1910 so v Ljubljani izvedli poseben 
popis hiš in v nasprotju s popisi v letih 1890 in 
1900 tudi razširjen popis stanovanjskih razmer. 
Identični j)opis stanovanj je bil izveden tudi v 
Spodnji Šiški. V Zgornji Šiški in v Idriji so 
izvedli samo poseben popis hiš in omejen popis 
stanovanj. Na Spodnjem Štajerskem pa so leta 
1910 poleg mariborskih popisali hiše in stano- 
vanja ludi v Celju, kjer pa je bil v nasprotju z 
Mariborom opravljen samo omejen popis stano- 
vanj. 8 

Cc se vrnemo nazaj v Zgodovinski arhiv 
Ljubljana in se napotimo v leto 1869, je slika, ki 
nam jo ponuja popis prebivalstva, taka: družinski 
poglavarje bil Josef Pock, klobučarski mojster in 
hišni posestnik, soproga Maria je skrbela za 
gospodinjstvo, hči Josefa in sin Kari, klobučarski 
vajenec (rojen leta 1854), sta bila zaposlena pri 
očetu, Karlova dvojčica Karolina (prav tako ro- 
jena leta 1854) pa je pomagala materi v gos- 
podinjstvu. Mojster Pock je zaposloval še enega 
klobučarskega pomočnika in dva vajenca 1er 
hišnega hlapca.' 

Ob popisu leta 1880 se kot hišni posestnik in 
klobučarski mojster navaja Pockov prvorojenec 
iz drugega zakona Josef (rojen leta 1839). Josef 
je bil poročen z Magdaleno, ki je bila po izvoru s 
Češkega (rojena leta 1847). Imela sla dve hčeri, 
Magdaleno in Josefino (rojeni v letih 1869 in 
1870) 1er šestletnega sina Josefa (rojen leta 
1874). Mati je skrbela za gospodinjstvo, hčeri pa 
sta obiskovali šolo. V mojstrovem gospodinjstvu 
so prebivali še dva klobučarska pomočnika, pro- 
dajalka v trgovini s klobuki, dekla, streho nad 
glavo pa so dajali še šolarki.10 

Leta 1890 je Pockovo gospodinjstvo štelo de- 
vet članov. Pri Pockovi ženi je tokrat v rubriki 
"glavni poklic" poleg njene skrbi za gospo- 
dinjstvo navedeno tudi, da je hišna posestnica. 
Šestnajstletni sin Josef je takrat obiskoval šolo, 
hčeri Magda in Joscfinc pa sta pomagali v 
prodajalni klobukov. Pri mojstru sta bila zapo- 
slena dva nova klobučarska pomočnika, v trgo- 
vini pa je pomagala tudi nova prodajalka. Gos- 
podinjstvo je zaposlovalo še kuharico. Iz ome- 
jenega popisa stanovanjskih razmer je razvidno, 
da je bilo mojstrovo stanovanje sestavljeno iz 
petih sob, kabineta in kuhinje. Stanovanje je bilo 
namenjeno tudi za opravilni obrat." 

Ob popisu leta 1900 v hiši Josefa Pocka niso 
oddajali stanovanj, temveč so v njej stanovali 
samo še štirje ljudje. Josef Pock je odslej kot 
glavni poklic navajal, da je trgovec s klobuki 
(Huthändlcr) in hišni posestnik. Žena Magda je 
bila hišna posestnica, pomagala pa je tudi v 

Zwitter, n. d., sir. 55. 
Ibidem, sir. 45, 55-56. 
Pu uveill)i uličnih imen je gradivo za Ljubljani) (od lela IXKO) 
ure jenu po ulicah, ulite pa po abecednem reilu. 

x      Andrej Sluđen. Stanovali v Ljubljani. Ljubljana. 1995, Mr. 20- 
22. 

9 ZAL: l'I' 1X69. Meslo 162 (Slari Irg 14). 
10 ZAL- 14' 1880. Slari Irg 14. 
11 ZAL: PP 1890, Slari trg 14. 
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trgovini. Sin in hčeri so se odselili. Zakonca sta 
imela zaposleno služkinjo, pod streho pa sta 
vzela tudi podnajemnika, •. kr. poročnika." 

Ob popisu leta 1910 so v hiši prebivali samo 
še ostarela zakonca Pock in služkinja. Ovojna 
pola in naznanilnica sta za razliko od prejšnjih 
popisov tokrat izpolnjeni samo v slovenščini. 
Gotico je zamenjala latinica. Tudi Josef Pock je 
odslej Josip Pok. 

Poseben popis hiš in razširjen popis stano- 
vanjskih razmer nam razkriva, da hiša ni imela 
stranskih poslopij, da je bila namenjena tudi za 
obrt in da je bilo v njej trajno lastnikovo stano- 
vanje. Njen lastnik Josip Pok, posestnik in trgo- 
vec s klobuki, je moral hišo po katastrofalnem 
ljubljanskem potresu leta 1895 nekoliko prezidali 
(adaptacija leta 1898). Hiša je bila dvonad- 
stropna. Imela je tudi podstrešje. Krita je bila s 
strešno opeko, zavarovana je bila proti požaru ter 
priključena na mestni vodovod in kanalizacijo. V 
obdobju med popisoma v letih 1900 in 1910 je 
hišni posestnik preuredil in posodobil stanovanje 
v prvem in drugem nadstropju ter na podstrešju, 
sestavljeno iz 12 prostorov. Poleg petih sob, 
dveh kabinetov, dveh predsob, kuhinje in izbe za 
posle na podstrešju naletimo v stanovanju še na 
moderno kopalnico in angleško stranišče na vod- 
no izplakovanjc.13 

Preden zapustimo dobo avstrijskih popisov 
prebivalstva, se nekoliko pomudimo še pri za 
določanje etnične strukture prebivalstva monar- 
hije zelo sporni rubriki "občcvalni jezik" (Um- 
gangssprache), ki je botrovala številnim zaple- 
tom in mednacionalnim sporom. Rubriko vsebu- 
jejo ljudska štetja v letih 1880, 1890, 1900 in 
1910. 

V ogrski polovici monarhije so popisovali 
tudi "materinski jezik" prebivalstva, v avstrijski 
polovici pa so popisovali le občcvalni jezik, torej 
jezik, ki ga posameznik uporablja v "navadnem 
občevanju". Oblasti so sicer ves čas poudarjale, 
da kategorija občcvalnega jezika ni istovetna z 
nacionalno. A podatki o občevalncm jeziku so v 
resnici ves čas šteli za ugotavljanje nacionalnih 
razmer v posameznih nacionalno mešanih ob- 
močjih in ob ljudskih štetjih so nastajali silno 
ostri politični spopadi - pri nas med Slovenci in 
Nemci oziroma Italijani. Številke in statistike o 
etnični pripadnosti prebivalstva v stari Avstriji, 
ki se je otepala s hudimi nacionalnimi problemi, 
so torej imele tudi politično razsežnost. Bile so 
orodje moči, s katerim so oblasti zelo skrbno rav- 
nale. Prav zaradi te vloge pa se nam ob narod- 
nostnih statistikah odpirajo številni problemi. 

Z analizo rezultatov ljudskih štetij si torej lah- 
ko ustvarimo le približno sliko etnične strukture 
prebivalstva. Vpisi na izvirnih naznanilnicah po- 
pisov prebivalstva, ki so ohranjeni za Ljubljano, 
nam kažejo številne primere, v katerih se jezik ne 

ujema z narodnostno pripadnostjo. .Številni Lju- 
bljančani vprašanja o občcvalncm jeziku niso 
dobro razumeli in nekateri so navedli vse jezike, 
ki so jih dobro ali vsaj delno obvladali: npr. slo- 
venščino, nemščino, madžarščino, italijanščino. 
Številne ljubljanske družine so navedle nemščino 
in slovenščino, ker so v družini v resnici upo- 
rabljali oba jezika, od mestnega uradnika pa je 
bilo odvisno, katerega od navedenih jezikov je 
pri obdelavi zbranih podatkov upošteval, kate- 
rega pa prečrtal. Med popisi so bili poleg tega 
tudi pritiski na uradništvo, pritiski delodajalcev 
na zaposlene - npr. na služinčad ipd. Kot zani- 
mivost naj še omenim, da je bila ob popisu leta 
1880 med prebivalstvom še zelo močna zavest o 
deželni pripadnosti. V Ljubljani je namreč zelo 
veliko stanovalcev v rubriko "občcvalni jezik" 
navedlo, da govorijo kranjsko. Ob poznejših 
popisih pa so bili tovrstni vpisi vedno redkejši.14 

V tem kontekstu se zdi še posebno zanimiv 
izbrani primer klobučarja in hišnega posestnika 
Josipa Poka. V predpotresnih popisovalnih letih 
1880 in 1890 je naznanilnico izpolnil v nemškem 

jeziku, leta 1900 napol nemško in napol slo- 
vensko, leta 1910 pa v slovenščini. Josip Pok ali 
Josef Pock je ob prvih treh popisih uporabljal 
nemško, ob zadnjem pa, kot smo videli, slo- 
vensko različico svojega imena in priimka. Leta 
1880 in 1890 je zase, za svojo ženo Magdo, sina 
Josefa ter hčeri Magdaleno in Josefino vpisal kot 
občcvalni jezik nemščino. Vsi trije otroci so se 
že pred letom 19(X) odselili. Josef Pock je ob 
prvem popotresnem popisu zase in za svojo ženo 
navedel slovenščino, leta 1910 pa nemški in slo- 
venski jezik. Magistralni uradnik je pri obdelavi 
podatkov prečrtal nemščino.1-4 Kot zanimivost 
naj še omenim, da se je Pockova najstarejša hči 
Magdalena kmalu po katastrofalnem ljubljan- 
skem potresu leta 1895 omožila s premožnim 
odvetnikom, celjskim Nemcem, dr. Ottoni Val- 
lentschagom. Zanjo je tako leta 1900 kot tudi 
1910 kot občcvalni jezik navedena nemščina.16 

Splošna značilnost ohranjenih popisnic prebi- 
valstva za dobo prve jugoslovanske države je, da 
so podatkovno mnogo siromašnejše od popisnic 
zadnjega avstrijskega ljudskega štetja. Prvi popis 
stanovanj, poslovnih prostorov in vsega 
navzočega prebivalstva so v Ljubljani izvedli 20. 
decembra 1921. Poscstnica hiše na Starem trgu 
14 je bila ovdovela Magdalena Pok. Poleg 
služkinje je v gospodinjstvu prebivalo še pet 

12 

13 
ZAL: 14' 1900. Slari Irg 14. 
ZAL: 14' 1910. Slari Irg 14. 

14 Glej: Studen, n. d, Mr. 109-120. 
15 ZAL: PP lela 1XX0, 1X90, 1900 in 1910, Slari Irg 14. Dodam 

naj še, da je bil Josip Pok rojen v Ljubljani, /ena Magda (ro- 
jena Hasak) pa v kraju Malicrsdorf, ki je .sodil v politični in 
sodni okraj Reichenberg na Češkem. 

16 Več o tein glej: Andrej Studen, "Poskus niikrora/iskave dveh 
ljubljanskih hiš, njunih stanovanj in stanovalcev", Sintc/a X.Ì, 
X4. 85, 86, okt. 1990, str. 171, ter isti, "Nekaj drobtinic o vili v 
.Subitevi uliti K) (o njenem nastanku, strukturi in prvih lasi- 
nikih)", Borec, letnik Xl.ll. št. I. 1990. str. I4X. 
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podnajemnikov: Ilalist Čulić, jurist, Josip Šenk, 
sodniški kandidat, in/. Igo l'ebani, rudarski nad- 
komisar, dr. Avguštin Arselin, tajnik delavske 
zavarovalnice /oper ne/gode in Ernest Rosina, 
avskiillant pri deželnem sodišču. Hišna posesl- 
niea je v pritličju hiše oddajala prostore trgovcu 
z galanterijo na drobno (Golle & Comp.) 1er 
klobučarju Andreju Jamniku.17 

31. januarja 1928 je ljubljanski mestni magi- 
strat i/vedel poskusni popis prebivalstva. Prebi- 
valci so morali i/polniti na/nanilnice v Irch 
dneh, nato so jih morali oddati na policijski 
stražnici. Hišna posestnica Magdalena Pok je 
poleg služkinje imela na stanovanju še štiri pod- 
najemnike - ti so bili: Fran/ Lipach, režiser Na- 
rodnega gledališča v Ljubljani, Vjočeslav Travin, 
slušatelj ljubljanske univerze, Alojzij Maurer, 
železniški uradnik in Ivo Capuder, knjigovodja.Is 

Splošna državna statistika jc 31. marca 1931 
i/vedla še zadnji popis v prvi jugoslovanski 
državi. Za Pokovo hišo na Starem trgu 14 sta se 
ohranila dva družinska lista, v hiši so torej 
oddajali dve stanovanji. Posestnica hiše jc bila 
Magdalena Vallcntschag, rojena Pock. Zanimi- 
vost tega popisa je, da so uvedli posebni rubriki: 
"narodnost" in "materinski jezik".19 

S tem smo potep po bogatem gradivu ljudskih 
štetij končali. V izvirniku ohranjeno gradivo ni- 
ma samo velikega pomena /a slovensko zgodovi- 
nopisje, temveč jc /aradi svoje izjemnosti teme- 
ljnega pomena tudi za širši, srednjeevropski pro- 
stor. Zalo lahko samo upamo, da bo to bogato in 
zanimivo gradivo poleg domačih raziskovalcev v 
prihodnosti pritegnilo tudi tuje strokovnjake. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dili VOLKSZÄHLUNGEN, KIN UNERMESSLICHER 
SCHATZ DES HISTORISCHEN ARCHIVS LJUBLJA- 
NA 

Der Aulor stellt in seinem Beitrag Archivgut von 
unschätzbarem Wert dar: die im Original erhaltenen 
Fragebögen der Bevölkerung von Ljubljana für die Jahre 
1830 und mit Ergänzungen bis zum Beginn der fünfziger 
Jahre, 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1928 
und 1931. Das Archivgut wird im Historischen Archiv 
Ljubljana (Zgodovinski arhiv Ljubljana) verwahrt. Der 
Autor stellt die wesentlichen Charakteristika dar und 
weist auf die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Volkszählungen hin. 

SUMMARY 

POPULATION CENSUSES - AN INVALUABLE AS- 
SET OF THE HISTORICAL ARCHIVKS OF" LJUB- 
LJANA 

The author presents an overview of the priceless re- 
cords of the Archives of Ljubljana constituted by: the 
preserved original sheets and papers of the population 
census conducted in Ljubljana in 1830, with additional 
entries up until the 1850s, and in 1857, 1869, 1880, 
1890. 1900, 1910, 1921, 1928 and 1931. The records are 
kept in the Historical Archives of Ljubljana. The author 
outlines the main characteristics of the censuses and 
points out the differences between the individual cen- 
suses. 

17 ZAL: PP 1921, Stari trg M. 
18 ZAL: l'I' 192X, Stari trg 14. 
19 ZAL: PP 1931, Stari irg 14. 
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íYa. 

Đttfdjaft: 
Kraj: 

©affc ober •••: 
Ulica ali trg: 

ÇaufeRr.: 
[lišna Štev.: 
Stame beo Çûuicigcnltjumcrô: 
Ime hišnega lastnika: 

¿•• J^ét.  
/<? 

m 
ilttjeincjcücf) 
tyobcu werben. 

ju i>et|o||en.) 

•¡gejelteln Bot itjrer Berlljeilung on 
ic Qflutnummci: •••-JclOrti, (otuie bic 
lie i>otIontmeiiòe SOo^nuRglltumf' 
irr nidjt, \o bot cí bei bei im £nn|c 
ioïcîje nod) nidjt ooiljaubcii litóte, ¡o 
i unni Sibgtfdjofje, obet luo lieflct- 
ufidj [otiloiijeubct ^otjlenrciljc bo:* 

leleljtuiig ¿uc VliivfiiüuiiQ bi'ifclmi 
¡tí ju ociiheilen. 
A-', einen iinjoigejrttel ou*ju|üneu: 
,ctlcl« ju bettuligcn. (ü<»tjt. ftbjafe 7 

t ici ¿it t Bfrjeicbnung bctjclbeu nicbi 
:lel ju betluenbeu, loctdje ber £ioué- 
Spolie 2G bet iiod)(tcl)enbeii 'iatellc 
.ríütlt luurbtii 
unen, J>iebe¡ Ij.il (id) bet &<nii6t(tycc 
e VInjeiflejellel colljlñnbifi auígcjiíUt 
niKroSnjuiigen (ojott ju »ctaiitojie.i. 
t (ein Qcfleuìri nudi ju überjf••••, 
>¡d)ti[lcn ber Oìr'jutisjcbtiue, loeiJic 
ciiild)lieblidj IRSI flrboicnr>i_nm:m- 

iTrhmcgt briqclj e 11 et rourbrn. 
t SBoljnungJnumiuctn ju otbucu nub 
le in (orllniijcnber Sieiljenfolge. imb 
i:iiDctiuie!!)Cl obei oue|cb,liet¡lid) nu! 
Mut blefclbc nidjt au'gcfiiflt ivuibc. 
Jioiigolie ber ouf bet Vu^rnfeile bet 
Qnpnrt.'ien uup bic QirfamniiAOi)! bee 
loeitjiliuilic aufzufüllen, wobei bic 
Ji'll bev •••• 1 ni ben julrefienbeii 

ehm — nub jii'oi lei c-5 uiibcrmiet^cl 
Ven ocltccii, non bet ••••••, buid| 

die 26 bei undjftcljciiben lobellc oui- 
¡Iñlhiifie bc-U'Cßeu Itineíjaflí unter- 
Íioflc-Orttiebr rciiuriibct limb, ifl bic-* 

•uiniutli f•• bn* (10115t ÇauO ju ji.ljeii. 
obrt bic trdiljciligr Slbgobe beé oui- 
Utr 2C bet norfilltljrnbeii '•••••• ju 
irjtllelu  bcîuciltr   llnridjtigtrilrn  ju 

igeljrftctcn (Drbititáfcbeiiicu ju t>ef:rn 
mtet IHeifiigung bea îlatuin« iinb bet 
ngen toutb;. Xie ge|aminten ïlnjtigr- 
' ©rnicinbeOot[tc()Ct obet boi mit bet 

Ovojna pola 
(kazalo zbranih naznanílnic) 

za kraje, v katerih se ovedujejo stanoviške razmere. 
(S p i s • j e jo hišni posestnik ali  njegov namestnik.) 

Navodilo. 
•) Hišni posestnik ali njegov namestnik naj na odkazanih •• naznanflnicah, predno jih razdeli stomi- 

jočim strankam, napiše ulico (trg), v kateri sloji hiša, potem Številko bile in pa stanoviSČa. Številko, 
Latere se rabijo v priznanici (fasiji) za hiSno najmariuo (davek od hišne najemnine), naj se ohranijo 
tudi tukaj. Ako v dotüucm.kraji ni hišne najmarlnc, naj se obdrži ítevilba slanovišč, ki je v hiši 
dosedaj hila v rabi; ako pa hi tt': številne fploh ne hilo, o.šlevilijo se za popisovanje ljudstva se 
zaporedoma lekočimi številkami vsa stanovišča počenši od prizemlja, ali kjer sc nahajajo tudi 
stanovišta v kleli, od kleti do najvišega nastropja 

b) IliSni posestnik ali njegov namestnik naj razdeli naznanilnice in navodilo, kako jih napolnjevati 
(obrazec II.), 29. dnć decembra 1890. I. rned vse stanujoče slranke v hrti. 

e) Če hišni posestnik ali njegov namestnik sam v hiši stanuje, naj napolni naznanilnico tgdi zase; ako 
stanuje v hi5i edin, naj to potrdi na konci svoje naznanilnice. (Prim, odstavek 7. v navodilu, kako 
napolnjevati naznanilnire, obrezec H.) 

ti) Ako kaka stanujoča stranka obsega toliko oseb, da ne zadostuje ena naznanilnita za njih popis. 
rabiti je dve, ako treba tudi več uazimiiliiic. kalere naj daje hišni posestnik ali njegov namestnik. 
V tem slučaji je v razpredelu Î6. naslednje tabele omeniti, koliko naznauilnic se je pri vsaki laki 
stanujoči stranki napolnilo. 

••) Pobirajo naj se naznanilnice 3. dne januvarja 1391. 1. Pri tem naj se hišni posestnik ali njegov 
namestnik prepriča, da so vse stanujoče stranke naznanilnice popolnoma napolnile in podpisale, in 
takoj naj zaukale dopolniti, kar hi še bilo treba. 

f) 1'obiraje naznanilnice naj se hišni posestnik ali njegov namestnik prepriča tudi o lern, da so SH 
naznanllnicam povsod prisili posnetki \i knjig rojstvenic ali poverjeni prepisi rojstvenih listov, 
katera je po §. 10. predpisa o popisovanji ljudstva dfmašali za nio-kc domaČe, osebe, rojene v letih 
od 1871. vštevšido 1881. 

.<) Zbrane naznanilnice naj se potem vrede po vrsti slanovKLih Stcvllek, in stevilkt- sUnovi^ke naj^ se 
zaporedoma zapiScjo v prvi razpredel nislòpne tabele, in sieer ludi tedaj, kadiir hi v iiaoOTisci 
nikrdò ne stanoval, 1er hi se lorej o njem ne hil.i napolnila nobena naznanilir.ea — hodi si, da 
stanovisče sploh nI dano v najem, ali pa, da se uporablja za «dir.il kakega opravila. Na to naj se 
posamezni razprcciéli nastopne labele napolnijo v zrnislu podatkov, ki sloj«' na vnanj. strani naznanllnic 
o seslavi stanujoČib slranek, o skupnem številu pričujočih oseh in pa o popisu slanoviSkih razmer, 
pri Čemer naj se povedi v razpredelib 9 do 18., potem v ••. in lJi. podijo s lem, da se v dotične 
razpredéle zapise številk;» 1. 

hi ••• bi v enem ali v vet slanovisčih 31. dne decembra 1800. 1. ne stanoval nihče -- in sicer boJi sí, 
•• stanovište sploh ni dano v najem, ali da se uporablja sainó za obrat kakega opravila — Mi pa, 
uko bi v njem stanovalo samû dejnlllO vojaštvo, katerega ne popisujejo nevojaški organi, trebu jo to 
v razpredélu 2G. nastopne tabele izrecno povedati, vendar pa se popU ManovKkih razme.r ne sme 
opustili. ••• se dotični prostor za stanovanje uporablja samó za obrni kakega opravila, naj se to na 
videi postavi takó, da ic zapise v razpredel 90. številka I. 

i) ¡S'apnlniv'i tabelo popolnoma. poeneti je na njenem konci ipod:ij \soie za i**ii liiSo. 
I ) ••• se katera stranka brani, prevzeti naznanilnico, ali ako opusti, oddali napolnjeno naznanilnico 

o pravem Času, omenil» je tudi lo v razpredelu l2G. nastopne tabele Tamkaj je tudi opomnili, Če se 
je v posamemih naznamlnicah zapazilo kaj neresničnega. 

i) Naposled je treba seliti vse naznanilnio' z rojstvenimi listi vred, kateri su jim prisili, ter jih polobli 
v to ovojno polo; na konci lepóle naj se potrdi, da se ni nobena stanujoča stranka izpustila, ter naj 
se pristavi datum in podpis Vse naznanilnice z ovojno polo vred je oddali b dne jan u var j • 1801.1, 
občinskemu načelniku ali organu, kateremu je naročeno, prevzemali jih. 

Ovojna pola (kazalo zbranih naznanilnic) /a kraje, v katerih se ovedujejo stanoviške razmere, 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Popis prebivalstva 



192 Iz arhivskih fondov in zbirk ARHIVI XXII 1999 

Naznanilnica za popis prebivalstva... po stanju dne 31. decembra 1900, 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Popis prebivalstva 
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UDK 930.253:778.25(Jakac B.) 

Diapozitivi Božidarja Jakca - nacionalna in svetovna kulturna 
dediščina (1946-1989) 
/VAN NEM ANIC 

Vse od pomladi tega leta potekajo po sloven- 
skih mestih številne proslave v počastitev 100. 
Obletnice rojstva Božidarja Jakea (1899-1989), 
enega največjih slovenskih likovnih umetnikov. 
Razstave slikarjevih del so pripravili: Muzej no- 
vejše zgodovine v Ljubljani, Moderna galerija v 
Ljubljani, Galerija "Božidar Jakac" v Kostanje- 
vici na Krki, Galerija "Božidar Jakac" v njegovi 
rojstni hiši v Novem mestu na Bregu, kjer so 
odkrili tudi spominsko ploščo. Vaščani v istrski 
vasici Padna, v kateri so uredili Jakčevo spo- 
minsko sobo - galerijo, so tudi pripravili manjšo 
razstavo slikarjevih del, ki jih hranijo v Padni. 
Mestna galerija Ljubljana je na svoji razstavi 
"Fotografski in in filmski zapis skozi čas" 
predstavila fotografije iz diapozitivov Božidarja 
Jakca, ki jih hranijo Arhiv Republike Slovenije, 
Slovenski filmski arhiv in Filmski kaleidoskop 
Slovenske kinoteke. 

V osemdesetih letih sem v okviru varstva 
nacionalne kulturne dediščine Arhiva Republike 
Slovenije evidentiral filmsko gradivo pri Boži- 
darju Jakcu, ki ga je on posnel na potovanju po 
Ameriki in po vrnitvi 1931. leta na domačih tleh. 
Hkrati sem pri Jakčevih odkril pravo zakladnico 
diapozitivov. Zloženi so bili na policah v nekaj 
več kot tristotih škatlah. Gospa Tatjana mi je 
pripovedovala, da jih je Božidar Jakac snemal na 
obisku v Ameriki in v številnih evropskih drža- 
vah. Na nekaterih škatlah sem prebral napise, 
npr.: Los Angeles, Hollywood, Cleveland, Piran, 
Dr. Alojz Gradnik, Kurentovanje itd. Naslovi 
posameznih škatel so me prepričali, da se v njih 
skriva dragoceno slikovno gradivo, ki predstavlja 
nacionalno in tudi svetovno kulturno dediščino. 
V maju in juniju leta 1998 sva z gospo Tatjano 
Jakac vse okvirno pregledala in popisala. Nato 
jih je lani jeseni Arhiv Republike Slovenije pre- 
vzel in jih uvrstil med svoje arhivsko gradivo. 

Ob imenu Božidarja Jakca se spomnimo pred- 
vsem na njegove portrete, lesoreze in druge 
umetniške stvaritve s čopičem. Vendar se je 
Božidar Jakac uveljavil tudi s filmsko kamero in 
fotografskim objektivom. Spominjam se, kako je 
nekoč pripovedoval, da je na potovanjih vedno 
imel s seboj filmsko kamero ali pa fotoaparat. V 
nekem trenutku je spoznal pomembnost neka- 
terih dogodkov, za katere je vedel, da se ne bodo 
nikdar več ponovili, in zato jih je posnel na film- 
ski trak ali s fotoaparatom. Ob pregledu njegovih 
slikovnih zapisov ugotovimo, da Jakčcvi foto- 
grafski posnetki pripovedujejo o različnih krajih. 

predstavljajo številne prijatelje in /nance, pa tudi 
različne dogodke doma in v tujini v preteklosti. 
Poleg tega je Božidar Jakac vedno iskal motive 
pri posameznih posnetkih, sence in svetlobo, 
žlahtne odtenke, ki pritegnejo pozornost gledal- 
ca. Božidar Jakac je bil svetovni popotnik. Po 
vnaprej pripravljenem itinerariju je obiskal in 
prepotoval večino evropskih držav, tako Avstri- 
jo, Ilalijo, Švico, Nemčijo, Dansko, Norveško in 
nadaljeval pot vse do Nordkappa, kjer je obču- 
doval polnočno sonce. Zvabila so ga prostranstva 
nekdanje mogočne sovjetske države, v kateri je 
odkrival sledove ruske kulture v daljnih stoletjih 
preteklosti. Pritegnili sta ga kultura in arhitektura 
starodavnih templjev v Indiji. Prek Atlantika, 
prek valov oceana seje prvič podal že leta 1929. 
O svojem popotovanju v "novem svetu" je pisal 
prijatelju Miranu Jarcu. Ta je Jakčeva pisma 
uredil in jih leta 1932 izdal v dveh delih z. na- 
slovom Božidar Jakac, "Odmevi rdeče zemlje". 
V teh pismih Božidar Jakac opisuje svoja doži- 
vetja v Ameriki. 

Poleg doživetij in srečanj s številnimi Sloven- 
ci v Ameriki je v teh letih nastala vrsta filmskih 
reportaž o mestih, ki jih je obiskal, to so bila npr. 
Cleveland, Pittsburg, Detroit, New York, Was- 
hington, Cleveland, Ohio, dom 30.000 Sloven- 
cev, Niagara, kjer je občudoval in tudi naslikal 
slapove mogočne reke. Z ladjo "Vulcania" se je 
poslovil od New Yorka in nestrpno pričakoval 
vrnitev v svoje rodno Novo mesto. Na potova- 
njih, na katerih ga je vedno spremljala njegova 
žena Tatjana, je doma in v tujini obiskoval sli- 
karske razstave, muzeje, galerije, velikokrat je na 
razstavah predstavil svoje slike. Pri tem je ob- 
iskal svoje prijatelje, številne Slovence v Ame- 
riki in umetnike v drugih deželah. 

V letu 1958 je njegova ladja spet pristala v 
newyorskem pristanišču. Tuje spel odkril mnogo 
motivov med nešlelimi nebotičniki, zgradbami, 
ki segajo v oblake. V New Yorku je se je srečal s 
Slovencem Tonetom Osovnikom iz Domžal, ki 
je bil v Ameriki bibliotekar, in ga tudi posnel. 
Kmalu za tem je pohitel v Cleveland, ameriško 
"belo Ljubljano", kjer je njega in njegovo ženo 
Tatjano na Corsica aveniji pričakovala sorodnica 
Eni Bele, hči Jakčeve sestrične. Bilo je pozimi in 
Jakac je tu odkril zanimive motive za svoj foto- 
objckliv. V Clevclandu sla Jakčeva obiskala 
metropolitansku opero in Jakac je posnel pri- 
reditev v dvorani. Nato je obiskal sorodnike 
Bcnyja Colariča. Z njim je bil Jakac v sorodu po 
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svoji materi, po rodu i/. Slinovccv pri Novem 
mestu, kjer še danes živi rod Colaričev. 

V Narodnem domu v Clevelandu je Jakac 
pripravil razstavo svojih slik, ki jih je prinesel s 
seboj od doma. V Clevelandu se je srečal s šte- 
vilnimi Slovenci. Obiskal je slovenskega kiparja 
Franceta Goršela v njegovem ateljeju. V Cleve- 
landu sta se Jakčcva srečala s številnimi Slovenci, 
tako z Grdinovimi, Škrjančcvimi in na slovenski 
farmi v Chardnu s Pavlom Kovačem ter še 
drugimi izseljenci. Sveti večer v letu 1958 sta 
Tatjana in Božidar Jakac obhajala pri Grillovih v 
Clevelandu. Dr. Valroslav Grill je bil odvetnik, 
doma i/. Dalmacije, njegova žena Anica pa Slo- 
venka. Pri Grillovih je Jakac posnel božični drc- 
vešček, jaslice in svetlobne napise v mestu. Sle- 
dili so različni posnetki tudi nebotičnikov in je- 
zera Eric. Obiskala sta tudi nekega arhitekta - 
Jakac ga je portretiral, in slovensko družino 
Königovih. 

Iz Clcvclanda sta Jakčcva nadaljevala pol v 
Pittsburg. Tu ju je pričakoval Jakčev stric Franc 
Colarič, ki je ravno takrat praznoval 90-letnico. 
To je bil tudi velik motiv Božidarja Jakca za po- 
tovanje v Ameriko. Tudi v Pittsburgu so sledili 
posnetki mesta, cerkva, nebotičnikov, prometa 
itd. Veliko pozornosti pa je posvetil svojemu 
stricu in ga večkrat fotografiral. Poleg tega je 
Jakac posnel pripoved Franca Colariča na zvočni 
trak. Ob svoji 90-letnici je stric skoraj dve uri 
obujal spomine na svoje življenje. 

V Pittsburgu sta se Jakčcva srečala s slo- 
vensko družino Taucher, ki je bila v sorodu s 
pisateljem Ivanom Tavčarjem. Pozneje sta Tau- 
cherjeva obiskala svoje sorodnike v Rožnem dolu 
v Beli krajini in tam jih je Božidar Jakac tudi 
spremljal s fotoaparatom. V Chicagu je Jakac 
obiskal gospoda Mcdveščka iz Novega mesta, 
novinarja v Ameriki, in ga posnel. Sledijo po- 
snetki nebotičnikov, Meštrovičev spomenik Indi- 
jancu -jezdec na konju in razstava slik v muzeju. 

V Cincinnatiju sta Jakčcva obiskala Bienalc, 
razstavo jugoslovanske grafike v muzeju. Tu je 
Jakac posnel razstavljene slike. 

V letu 1959 sta Jakčcva s posredovanjem 
nekega Slovenca iz Clcvclanda obiskala Athens 
Ohio, univerzitetno mesto, v katerem sta tudi 
stanovala. Srečala sta se z rektorjem Mihaelom 
Bakcrjcm, njegovo ženo in profesorji. Božidar 
Jakac je na univerzi tudi predaval. Posnel je uni- 
verzitetno naselje, fakultete, okolico naselja, 
park in manjšo cerkev - kapelo, ki je namenjena 
za verska srečanja ljudi različnih veroizpovedi. 
Posebnost univerze Athens Ohio je v tem, da tam 
študentje opravljajo številna dela, npr. v kuhinji, 
¡n si s tem zaslužijo za študij. Jakac je portretiral 
rektorja Bakerja, po izobrazbi pravnika, ki vodi 
univerzo. 

V letih 1958, 1959 sta Jakčcva obiskala mesto 
Tucson, v katerem se naseljujejo zlasti upoko- 
jenci. Tu živijo tudi Slovenci. V Tucsonu sta 
srečala učiteljico Indijanko-Papago. Obiskala sta 

Mary Colarič-Harrison, taščo Jakčevega bratran- 
ca Colariča. V okolici mesta je Jakac odkril šte- 
vilne motive za svoj objektiv v izsušeni pokra- 
jini. Pritegnili so ga zlasti kaktusi v puščavi. 

V Minncapolisu sla se Jakčcva srečala z nor- 
veškim pianistom Haraldom Saevcrudom na pro- 
slavi ob 100. obletnici prihoda Norvežanov v to 
mesto. Tu sta srečala ludi prijatelja Gustava von 
Gcrschwitza z ženo in slovenskega arhitekta 
Johna-Janeza Jagra. Jager sc je rodil 16. maja 
1871 na Verdu. V Ljubljani je končal realko, 
nato je študiral na dunajski Tehniški visoki šoli. 
Tam je kot asistent sodeloval z arhitektom Mak- 
som Fabianijem. V tem obdobju so bili njegovi 
prijatelji Ivan Cankar, Josip Murn in Dragolin 
Kette. Ustvarjal je v secesijskem slogu. Leta 
1901 je odšel v Ameriko. Potoval je prek Kitaj- 
ske, kjer je sodeloval pri obnovi v boksarski 
vstaji porušenega avstro-ogrskega konzulata v 
Pekingu. V prvih letih arhitekturnega obliko- 
vanja seje zavzemal za "narodni slog" (Narodna 
kavarna v Ljubljani, 1898). Za založnika 
Schvvenlnerja je opremil več knjig, nprv Can- 
karjeve Vinjete in Za narodov blagor, Župan- 
čičevo Čašo opojnosti idr. Zaslovel je z urba- 
nističnim načrtom Minneapolisa, ki ga je izdelal 
v sodelovanju z drugimi arhitekti in zanj prejel 
prvo nagrado. Zbiral je tudi jezikovne, etno- 
grafske in zgodovinske podatke. Zagovarjal je 
tezo o clruščanskcm izvoru Slovencev. Umrl je 
13. oktobra 1959. Božidar Jakac ga je foto- 
grafiral leta 1958 ob obisku v Ameriki in tako 
ohranil njegovo podobo iz zadnjih let življenja. 
Arhitekturni muzej v Ljubljani je pripravil o 
arhitektu Janezu Jagru v SAZU leta 1976 raz- 
stavo in izdal katalog. Velik del njegove zapu- 
ščine hrani SAZU v Ljubljani. Arhitekt Jager je 
bil prijatelj arhitekta Jožeta Plečnika in prof. 
Franceta Slelela (Mala splošna enciklopedija, II. 
knjiga, str. 143). 

V galeriji Minneapolisa sta si Jakčcva ogle- 
dala slike umetnika Edvarda Muncha, ki jih je 
Božidar Jakac fotografiral. 

Večkrat sta se Jakčcva srečala z Indijanci. V 
letih 1958 in 1959 sta obiskala njihov festival 
Gallup. Indijanci so nastopili v živopisanih oble- 
kah, s perjanicami. Ponoči so plesali okrog og- 
nja. Tu sta Jakčcva spoznala slovenske izseljence 
Marinškovc. Njihova hči se je poročila z In- 
dijancem. Spoznali so se z dr. Johnom Kav- 
čičem, zdravnikom, doma iz Trzina. 

V Tulsi sta Tatjana in Božidar Jakac obiskala 
sorodnika Henryja Colariča in Maxim Slcinitz, 
prijateljico Božidarja Jakca, ki je pozneje ob- 
iskala Jakčcve v Ljubljani. Rodila se je v Lju- 
bljani in se že leta 1929 spoznala z Božidarjem 
Jakccm. Bila je višja uradnica v banki, nato paje 
bila zaposlena v bolnišnici. Živela je v Cle- 
velandu. Jakčcva sta si ogledala tudi indijanski 
muzej. Jakac je posnel naselje Indijancev v Tulsi, 
vihar tornado ponoči in Tatjano z Indijanci. Pri 
Las Vcgasu je Jakac posnel Hoovcrjcv jez na 
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Koloradu in jezero Mead za njim, puščavo Ne- 
vado, Las Vegas, slovenski hotel, zračni vrtince 
v puščavi, puščavo pred sončnim vzhodom in 
številne kaktuse. Hoovcrjcv jez na reki Kolorado 
so zgradili v bližini Las Vcgasa, med Arizono in 
Nevado. Leta 1928 se je posebna komisija pod 
vodstvom poznejšega predsednika ZDA Hcrbcrta 
Clarea Hooverja odločila o lokaciji za graditev 
jezu, ki so ga poimenovali Hoover Damm. Jez. je 
visok 221,4 metra in širok 379,2 metra. Po njem 
je speljana cestna povezava med Nevado in 
Arizono. Z jezom so obvarovali območja ob reki 
pred poplavami. Hkrati z vodo iz jezera nama- 
kajo sušna območja in s pitno vodo oskrbujejo tri 
ameriške zvezne države in mesta Las Vegas, 
Phoenix in Los Angeles (Marko Kovač, Ukro- 
čena reka Kolorado oskrbuje tri države. Delo, 12. 
avgust 1999, str. 16, št. 185). 

Na potovanju sta se Jakčeva ustavila v Grand 
Canyonu. Jakac je posnel sotesko Colorada, go- 
rovje, prepadne stene v soteski. Grand Canyon 
ob sončnem vzhodu, rdečo sončno svetlobo ob 
sončnem vzhodu na skalovju soteske, temačne 
globeli soteske v Grand Canyonu in peščeno 
puščavo ob soteski. 

V letu 1959 sta Jakčeva z vlakom odpotovala 
iz Tucsona v Los Angeles, z vlakom, ki je Jakca 
ponesel v Kalifornijo že ob prvem obisku Ame- 
rike. Med vožnjo je Jakac snemal z vlaka pokra- 
jino, gore, soteske, skalovje, puščavsko pokra- 
jino in mestò Salt Lake Cily, v katerem so ba- 
kreni rudniki, v okolici pa zasnežene gore, 
puščavska pokrajina in številne soteske, skozi 
katere si vlak išče pot. Potniki med vožnjo opa- 
zujejo gorovje Rocky Mountains in Green River, 
kar je pri snemanju posebej pritegnilo Božidarja 
Jakca. 

V San Francisai sta se Jakčeva srečala s so- 
rodnikom Henryjcm Colaričem in njegovo ženo 
Zofijo. Ogledala sta si Galerijo slik in mesto. 
Jakac je fotografiral nebotičnike, ulice, mesto 
ponoči, zaliv. Golden Gate z mostovi, ladje v 
zalivu. Srečala sta se s Slovenci v Slovenskem 
narodnem domu. Med Jakčevimi posnetki odkri- 
jemo koncert Bachove maše na veliki petek v 
operi, goro Monte diablo, Auckland, Slovenski 
hrib v San Francisai, China Town, promet na 
ulicah, sončni zahod in drugo. 

V San Francisai sta Jakčeva obiskala tudi 
Vitala Voduška in Jurija Trunka, oba duhovnika. 
Vital Vodušck je bil posvečen v duhovnika leta 
1929. Pozneje je odšel v ZDA in se naselil v San 
Francisai, kjer je oskrboval slovcnsko-hrvaško 
župnijo. Bilje tudi pesnik in liturgični pisec. 
Pred odhodom v Ameriko je bil kaplan v Za- 
gorju. Poleg drugega gaje zanimala tudi socialna 
tematika. Božidar" Jakac je posnel Vitala Vo- 
duška v cerkvi med mašo in nato Slovence pred 
cerkvijo, ko odhajajo od maše. Tam sla se Jak- 
čeva srečala z Majdo Tumher (sestrična Maje 
Turnher), ki je z možem živela na Kitajskem. 

Pri   Vitalu   Vodušku  je   bival   Jurij   Matej 

Trunk. Božidar Jakac mu je namenil 16 posnet- 
kov. Jurij Matej Trunk se je rodil 1870. leta v 
Bacali na avstrijskem Koroškem (v Rožu). V 
Celovcu je pel novo mašo. V Beljaku je bil v 
središču prosvetnega in kulturnega življenja Slo- 
vencev. Zaradi lega so ga med prvo svetovno 
vojno preganjali. 

Po neuspelem plebiscitu sc je leta 1921 
preselil v Slovenijo. Na predlog Narodne vlade v 
Ljubljani seje kol izvedenec za Koroško - bil je 
župnik v več krajih na Koroškem - udeležil mi- 
rovne konference po prvi svetovni vojni v Parizu. 
Kmalu za lern je odšel med slovenske izseljence 
v Ameriko. V letih 1925-1946 je bil v Lcadvillu 
v Coloradu župnik župnije sv. Jožefa za Slo- 
vence. Leta 1946 seje preselil k Vitalu Vodušku 
v San Francisai in tam leta 1973 umrl v 103. letu 
starosti. Jurij Matej Trunk je objavljal članke v 
časopisih. Napisal je vzgojno knjigo Bodi svoje 
sreče kovač. Več leí je zbiral gradivo za knjigo 
Amerika in Amerikanci, ki pomeni temeljno delo 
za slovensko izscljcnslvo. Ob obisku v San 
Francisai leta 1959 gaje Božidar Jakac naslikal. 
Njegov portret hranijo v župnijskem uradu v San 
Francisai. ••••• gaje imenoval "Father Trunk". 

Tatjana in Božidar Jakac sta na svojem poto- 
vanju obiskala tudi okolico San Francisca. Napo- 
tila sta se v Dolino meseca, kjer je bilo domo- 
vanje Jacka Londona (Griffith John). Tam je 
Jakac posnel naravne lepote, gozdove, počitniške 
hišice, Indijance ponoči, ko kurijo ognje in se 
grejejo pri njih. Nad puščavo Nevado je posnel 
sončni zahod, rdeče oblake na nebu in ognjemet 
ponoči. 

Nato ju je pot peljala v Yoseniitski nacionalni 
park v pogorju Sierre Nevadc, kjer se vrstijo na- 
ravne lepote kot kulise v igranem filmu: skalovje 
s prepadnimi stenami, številni slapovi padajo v 
globino, vmes rastejo gozdovi, sekvoje, mogočna 
drevesa v nedotaknjeni naravi, nešteti motivi za 
Jakčev fotoobjektiv. Posebnost je sekvoja, skozi 
katero je vsekan prehod za cesto. Zanimiv je 
zlasti posnetek jezera, ki ga je Jakac poimenoval 
"zrcalno jezero". V njem se ogledujejo vrhovi 
skalovja in odseva sinjina neba kot v zrcalu. 

Na pacifiški obali sta Jakčeva srečevala tudi 
slovenske izseljence. V Montercyn sla spoznala 
sestri Mici Klobučar in Eni Judnič, doma iz Bele 
krajine, sicer pa iz San Francisca. Mož Eni Jud- 
nič (srečanje z njo opisuje Božidar Jakac v knjigi 
Odmevi rdeče zemlje, 2. del, str. 16, Ana Fabjan, 
slovenska pevka, iz belokranjske družine). Johny 
Judnič seje rodil leta 1910 v Minnesoli. Njegov 
oče je bil doma v Kotu pri Semiču. Leta 1936 se 
je poročil z Anico-Eni Fabjan iz Metlike. 

Zelo seje uveljavil v ladjedelništvu. Vodil je 
podjetje z več kot Iri tisoč delavci. Veliko je 
potoval po svetu in nadzoroval graditev ladij za 
svoje podjetje. Umrl je leta 1985. V Montereyu 
je Jakac posnel naravne lepote na obali, skri- 
venčena, posušena drevesa, srne na tratah ob 
morju in panoramo pokrajine. 
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Božidar in Tatjana Jakac pred mavzolejem v Indiji, januar 1974, Zbirka diapozitivov Božidarja J •••• 
AS-143, šk. 127/22, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije 

Leta 1959 sta Jakčcva s posredovanjem neke- 
ga Slovcnea obiskala Hollywood (že leta 1929 si 
je Božidar Jakac s pomočjo Joca Lista, Jožeta 
Znidaršiča, takrat zaposlenega v Hollywood», 
ogledal študije tega filmskega mesta) in tam 
srečala slikarko Vesno Borčič-Zaninovič. Jakac 
jo je tudi posnel. Bila je dvakrat poročena. V 
Enciklopediji likovnih umjetnosti, Zagreb 1959, 
str. 349, jo najdemo pod imenom Bernardi-Bor- 
čič Vesna. Bila je slikarka in grafičarka (roj. 16. 
5. 1920 v Splitu). Akademijo likovnih umetnosti 
je končala v Zagrebu in se specializirala v 
grafiki. Ukvarjala se je tudi z ilustracijo otroških 
knjig, listov in risanjem gledaliških kostumov in 
keramiko. Ogledala sta si Los Angeles in Santa 
Monico, Laguno Beach, morski zaliv, kopališče 
in oranže, ki rastejo na drevesih - številne motive 
za Božidarja Jakca in njegov fotoaparat. Ob- 
iskala sta slikarja in kiparja Bližana, doma iz. 
Hrvaške, in ga posnela pri njegovem delu. 

Potem ko sta Tatjana in Božidar Jakac pre- 
potovala Združene države Amerike od New Yor- 
ka do Santa Monice na pacifiški obali, obiskala 
številna mesta, sorodnike in prijatelje, slovenske 
izseljence, občudovala naravne zanimivosti in je 
Božidar Jakac posnel zajetno bero foto-filmskih 
trakov, sta se v maju leta 1959 pripravila na 
vrnitev v domovino. V newyojskem pristanišču 
ju je čakala ladja "Slovenija". Se pred tem sta se 
ob Velikih jezerih v družbi Williama Johnsa 
napotila k slapovom Niagarc. Že ob prvem ob- 
isku v Ameriki 1929. leta jih je Jakac filmai in 
naslikal na platno. Tokrat je padajoče valove 
reke posnel s fotoaparatom. Ob poli v New York 
sta se Jakčcva zadržala še v Clevclandu. Ob- 

iskala sla grob bratranca Toneta Colariča. njegov 
spomenik je Jakac fotografiral. 

Pred odhodom iz Amerike se je Jakac z ladje 
"Slovenija" še enkrat ozrl na newyorske nebo- 
tičnike, posnel ladje v pristanišču, luči v mraku, 
svetlobne napise, velemestni vrvež na avenijah 
New Yorka. Med vožnjo po Atlantiku prikazu- 
jejo Jakčevc fotografije valove, sončni zahod na 
morju, razgled s palube ladje na prostranstva 
oceana in vsakdanjik na krovu ladje. Ko sc je 
"Slovenija" približala stari celini, je obiskala ne- 
katera obmorska pristanišča. Pristala je v Liz- 
boni, Casablanca, v Tangcrju, v Gibraltarju, Mar- 
seillcsu, Genovi, Neaplju in končno je zavila v 
Jadran ter pristala v Trstu. Spotoma so si potniki 
ogledali zanimivosti pristaniških mest. Jakac je 
povsod snemal številne zanimivosti, arhitekturne 
spomenike, cerkve, obalo, ladje na morju, npr. 
Gibraltar, v Tangcrju džamije, muslimane. V 
Marseillcsu sta Jakčcva 27. maja 1959 prazno- 
vala petindvajseto obletnico poroke. Tatjana in 
Božidar Jakac sta se z. dolgega potovanja vrnila 
domov. Jakac je nadaljeval snemanje diapozi- 
tivov na domačih tleh, na stari celini. 

V Evropi je obiskal Italijo, zlasti Benetke, 
Avstrijo, Švico, Nemčijo, Češkoslovaško, Sov- 
jetsko zvezo in Norveško. 

Potovanje na Norveško. Na Norveškem sta 
bila velika prijatelja s pianistom in skladateljem 
Haraldom Saeverudom v Siljustelu. Jakčcva in 
Harald Sacverud sta se v istem času v letu 1934 
(v razmiku nekaj dni) poročila - Jakčcva v Lju- 
bljani, Sacverud pa v New Yorku. Nato so sc 
odpravili na poročno potovanje v Benetke. Tam 
so se srečali, spoznali in poslali prijatelji. Že v 
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letu 1936 sta Jakčcva potovala na obisk • 
Haraldu Sacverudu na Norveško. Takrat je Jakac 
portretiral Sacvcruda, njegovo mamo, taščo in 
brata. Portret Haralda Sacvcruda je shranjen v 
Ljubljani. V juniju 1964 sta Jakčcva spet poto- 
vala na Norveško. Takrat so Sacvcrud in Jakčcva 
skupaj praznovali trideseto obletnico poroke. 
Jakčcva in Harald -Sacvcrud so v Bergnu obiskali 
Gricgov dom in njegov grob. Edvard Gricg 
(1843-1907) je bil norveški skladatelj, pianist in 
dirigent. Njegove skladbe so postale popularne 
doma in v tujini. V Bergnu je Božidar Jakac 
srečal prijatelja Olafa Furcsctha. V Siljustelu sta 
si Tatjana in Božidar Jakac ogledala galerijo slik 
Edvarda Muncha (1863-1944), kije bil norveški 
slikar in grafik, najpomembnejši skandinavski 
likovni umetnik, pionir ekspresionizma. Nato sta 
Tatjana in Božidar Jakac z ladjo nadaljevala pot 
do Nordkappa in do rusko-finske meje. Na 
Norveškem je Jakac posnel 16-milimctrski film, 
snemal je pa tudi s fotoaparatom. Med potjo so 
se mu ponudili številni motivi norveških Ijordov 
s slapovi, strme obale, pristanišča in kraji pod 
strmimi obalami. Zlasti so Jakca pritegnili pri- 
zori polnočnega sonca na Nordkappu, v katerih 
se rdeča svetloba razlije po morski širjavi in 
združuje v odsevu morske valove in nebesni 
"bok. Zanimivo je hribovje Seven sisters, ko se 
na obzorju dviga sedem približno enako visokih 
hribov. Veliko posnetkov je Božidar Jakac po- 
svetil srečanju in obisku pri Haraldu Sacverudu 
in njegovi družini ob praznovanju tridesete 
obletnice poroke. Na Norveškem so Jakca 
zanimali tudi etnološki običaji, narodne noše, 
posnel je mesta, npr. Bergen, Siljustcl, Oslo in 
druga. Božidarja Jakca so pritegnili muzeji, 
galerije, arhitektonske zanimivosti mest. Poleg 
tega da je dogodke in okolje s fotografijami 
dokumentiral, je povsod iskal značilne motive, ki 
dajejo posnetkom poseben čar in privlačnost in 
jih je bilo na Norveškem na pretek. 

Na Norveškem je Božidar Jakac prejel z 
doma sporočilo, da je njegova mama hudo zbo- 
lela in naj se takoj vrne domov. Moral sc je 
odpovedati portretiranju norveškega kralja, s 
katerim sta se bila dogovorila, da ga bo naslikal. 
Jakčcva sta tako odpotovala proti domu. Na 
Švedskem sta prejela novo sporočilo, da se je 
zdravje matere izboljšalo. Toda na Norveško se 
nista več mogla vrniti zaradi vizc, ki jima je 
zapadla. Domov sla potovala prek Švedske. 
Ustavila sta se v Stockholmu, kjer je Jakac 
Posnel nekatere zanimivosti v mestu. S trajektom 
sta se prepeljala v Kdbenhavn. Tam je posnel 
ulice s svetlobnimi napisi, spomenike, palače ob 
morju, cerkve in promet v mestu. Prek Ham- 
burga in Liibecka sla nadaljevala pot proti domu. 

Potovanja v Italijo. Taljana in Božidar Jakac 
sta večkrat obiskala Benetke. V juliju in avgustu 
1959 je Moderna galerija iz Ljubljane pripravila 
razstavo Jugoslovanske grafike v Mostra, v 
razstavni dvorani Sala Napoleonica v Benetkah 

(podatek Ljerke Mcnašc), ki si jo je ogledal tudi 
Božidar Jakac. Tu je posnel slikarja Albina Lu- 
kežiča iz Ptuja, Zorana Musica, Zorana Kržišnika 
z ženo Majdo in Ljcrko Mcnaše. Ob tem so 
nastali tudi posnetki slik z razstave. Na poto- 
vanju sta bili tudi Fcdja Tumher, sestra Tatjane 
Jakac, in njena hčerka Maja, ki sta se Jakčevim 
pridružili na številnih potovanjih. Jakac je posnel 
zanimivosti Benetk, doževo palačo, cerkev sv. 
Marka, gondoljere in turiste. 

Pozneje, v letu 1961, seje Božidar Jakac spet 
napotil v Italijo. Obiskal je mesta: Oglej, Porto- 
gram), Benetke, Padovo, Firence in Ravcnno. 
Povsod je odkrival arheološke zanimivosti, arhi- 
tekturne značilnosti, cerkve, katedrale, palače. V 
Pisi gaje zlasti pritegnil poševni stolp, v Sieni pa 
igre cehov, ki predstavljajo turistično znameni- 
tost. 

V Rimu je posnel cerkev sv. Petra na cvetno 
nedeljo, Angelski grad, arheološke izkopanine 
Vile Hadrianc in Tivoli. Tam se je srečal s 
Filipom Kumbatovičem, pesnikom Gustavom 
Krklccem iz Zagreba in ruskim pisateljem Ilijom 
Erenburgom 1er jih tudi fotografiral. 

Naslednje leto je Tatjano in Božidarja Jakca 
pot spet peljala v Italijo. Obiskala sta vrsto mest: 
Oglej, Padovo, Mantovo, Vcrono. Pri tem je 
Božidar Jakac posnel spomenike, ostanke antične 
kulture, cerkve, kapele itd. 

V letu 1970 sta se Jakčcva prek Avstrije na- 
potila v Benetke na filmski festival. Spotoma je 
Jakac fotografiral že v Avstriji, zlasti panoramo 
pokrajine, naselja in kmečke hiše, jutro ob zori v 
Alpah, gozdove in drevorede ob cesti. Na IX. 
mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je 
Melod Badjura prejel zlatega beneškega leva za 
film "Božidar Jakac". Po podelitvi nagrade je 
Božidar Jakac posnel Metoda in Milko Badjuro 
zvečer na srečanju v restavraciji. V Benelkah sla 
si Jakčcva ogledala razstavo slik v Galeriji 
Strozzi. Nato sla pot nadaljevala proti Genovi. Tu 
sta srečala slikarja Marangonija in njegovo ženo 
Silvijo Marangoni (roj. Komcl iz Kostanjevice). 
Poleg slikarja Marangonija je Jakac posnel tudi 
razstavo njegovih lesorezov. Sledili so posnetki 
mesta, pristanišč, starejših zgradb in obale. 

Benetke sta Jakčcva obiskala tudi v letu 1971. 
Z njima sta potovala slikar France Mihclič in 
profesor Janko Jare. Ogledali so si slikarsko 
razstavo v Mostra, v razstavni dvorani Napole- 
onica. Motivi Jakčevega teleobjektiva so bili že 
znani pogledi na Benetke in slike na razstavi. 
Potovanje so nadaljevali v Gonars, kjer so ob- 
iskali vojaško pokopališče. Nato so zavili v Re- 
zijo. Tu je Božidar Jakac snemal naselja ob cesti 
in panoramo pokrajine. Vsak posnetek predstav- 
lja edinstven pogled na krajino v gorski dolini. 

V severnem predelu Italije sla Jakčcva ob- 
iskala Čedad. Tam je Jakac posnel spomenik na 
Irgu, muzej, freske v njem in Sočo, ki teče v 
soteski skozi mesto. Pri obisku v Alpah so sledili 
posnetki panorame Gardskcga jezera. 
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Božidar Jakac pri portretiranju slovenskega arhitekta Johna-Janeza Jagra v ZDA, 1958/1959, 
Zbirka diapozitivov Božidarju Jakca AS-143, šk. 64/10, Slovenski filmski arhiv 

pri Arhivu Republike Slovenije 

V letu 1974 sta se Jakčcva napotila proti jugu 
Italije. Potovala sta na .Sicilijo. Obiskala sla tudi 
Monte Cassino. Božidar Jakac je občudoval 
zgradbo samostana in odkrival motive za svoj 
fotoobjektiv. Med vožnjo je posnel panoramo 
pokrajine, vinograde, ciprese, nasade palm, dre- 
vorede ob cesti in druge naravne lepote. 

Obiski v Švici. Leta 1961 sta se Jakčcva na- 
potila v Švico. Potovala sta prek Avstrije, kjer je 
Jakac posnel ob poti i/, Celovca proti Beljaku 
panoramo pokrajine in nato znamenitosti v St. 
Gallenu v Švici. Tudi pri Grossglockncrju je 
Jakac odkrival motive za svoje fotografije. Nje- 
govo pozornost so pritegnili ledeniki, zasneženi 
vrhovi Grossglocknerja, slapovi in potoki, ki 
izvirajo pod ledeniki, in hribovita pobočja gora. 
Tu v bližini je odkril slovensko vas Dole in nekaj 
domačinov z njihovimi bivališči tudi posnel. 
Božidar Jakac je oblikoval tudi znamke, ki so jih 
tiskali v Švici. V zvezi s tem je potoval v Arbon 
in obiskal Karla Bickla nad Wallensee, kjer je 
imel svojo hišo in atelje. Z Božidarjem Jakcem 
sta si bila blizu zlasti zaradi izdelovanja znamk, 
kar je bilo tudi Jakčevo področje. Kari Bickcl 
(1886-1982) je bil švicarski grafik, stilist in sli- 
kar, samouk. V letih 1902-1904 je bil grafični 
risar in vodja neke reklamne ustanove. Od leta 
1912 je živel v Italiji in pod velikim vtisom 
Michelangela. Svoji družini je postavil zanimiv 
spomenik v mozaiku "Od rojstva do smrti" 
(podatki dr. Mirka Julerška). Kari Bickcl je risal 
tudi znamke. Za loje imel vsa potrebna orodja za 
oblikovanje podrobnosti. Jakčcva sta z Bicklom 
potovala v mesto Chardon ob francoski meji in 

tam nekaj dni preživela v njegovem vikendu. 
Tam so namreč v podjetju Courvasier tiskali 
znamke z, vsega sveta, tudi znamke Bickla in 
Božidarja Jakca. Na tej poti je Božidar Jakac 
obiskal še Basel, posnel panoramo mesta, ne- 
katera jezera v Švici in krajino. V Lugani! je 
fotografiral utrdbo z obzidjem in naselje mesta. 

Leta 1971 je Božidar Jakac spet potoval v 
Švico, v Basel in Arbon, kjer je razstavil svoje 
slike. Pri tem se je srečal z Albertom Grafom, 
organizatorjem slikarskih razstav in ustanovite- 
ljem galerije v Arbonu, ter s slikarjem in gra- 
fikom Lieslcrjcm. Med vožnjo je posnel številne 
lepote v naravi, gore, oblake nad vrhovi gora in 
naselja ob poti, Bodensko jezero, cerkve, hotele, 
spomenike v mestu in drugo. V Arbonu se je 
srečal s Slovenci, ki živijo v Švici, med njimi je 
bila Janja Schoch iz Mirne na Dolenjskem. Na 
potovanju seje Jakčevima pridružila Maja Tum- 
her. 

V letu 1973 je Božidar Jakac potoval v Basel 
na slikarsko razstavo in se srečal s Slovenci, ki 
živijo v Baslu. Obiskal je zdravnika dr. Spieriga 
in pri njem stanoval. V Baslu je posnel slike na 
razstavi, svoje portrete, kraje ob avtocesti, hribo- 
vito pokrajino, gozdove, gorske doline in drugo. 

Potovanja v Avstrijo in Nemčijo. Jakčcva sta 
potovala prek Avstrije v Švico, Nemčijo in na 
Norveško. Poleg lega sta se večkrat namenila na 
Koroško in na Dunaj. V letih 1960 in 1961 seje 
Božidar Jakac na potovanju po Koroški ob Vrb- 
skem jezeru srečal z Borisom Trampužem, gene- 
ralnim konzulom SFRJ v Celovcu, in njegovi) 
ženo Vando 1er ju posnel. Na sliki prepoznamo 
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ludi Borisa Kocijančiča. Na Koroškem sta Jak- 
čeva obiskala slikarja Wernerja Berga na Rular- 
jevem in pri njem tudi Borisa Trampuža z ženo 
Vando in hčerko Polonco (pozneje zdravnico, 
por. dr. Furlan) 1er jih posnel. V istem času je 
Božidar Jakac na Koroškem obiskal Gospo sveto 
in ludi tam so nastali dokumentarni posnetki o 
cerkvi in pokrajini. Nato sla Jakčeva nadaljevala 
pot v St. Margareihcn Savenstein v Avstriji nad 
Gradcem, kjer so kiparji ustvarjali skulpture na 
prostem. Tu je ustvarjal tudi Jakob Savinšck. V 
lem kraju je Jakac fotografiral njega in njegove 
umetniške stvaritve. 

S Koroške sta Jakčeva nadaljevala pol v 
Salzburg in si ga ogledala, Božidar Jakac pa je 
posnel številne spomenike, mestne ulice, pano- 
ramo mesta in Mozartovo rojstno hišo. 

Po potovanju po Koroškem sla se Jakčeva 
napotila na Dunaj in se srečala s slikarjem Ka- 
zimirjem Luigijem - Jakac gaje fotografiral. Sli- 
kar, doma s Ptuja, je živel in ustvarjal na Dunaju. 
Njegova sestra je bila poročena z nemškim sli- 
karjem ekspresionistične smeri Janom Olljcnom 
(1880-1968). Nazadnje je živel na Ptuju, slikal je 
največ haloške gorice in življenje tamkajšnjih 
ljudi, tudi v grafiki. 

V nekaj več kol desetletju sla Tatjana in 
Božidar Jakac obiskala mnogo krajev v Nemčiji. 
Jakac si je ogledoval nekatere arhitektonske za- 
nimivosti, zlasti cerkve, katedrale, gradove, utrd- 
be, posebnosti nemških mest, panoramo krajine, 
posebno v Porenju, kjer plujejo številne ladje. 
Božidarja Jakca so vabile v Nemčijo slikarske 
razstave in ludi sam je tam razstavljal. Obiskal je 
nekatere umetnike, slikarje in z njimi navezal 
prijateljske vezi. 

Leta I960 sta se Jakčeva napotila v Avstrijo. 
Ob Renu sla prestopila mejo in si v Franciji 
ogledala Colmar in Strasbourg, kjer je Jakca 
pritegnila zlasti katedrala. Fotografiral je njeno 
zunanjost in detajle na fasadi. Spotoma je posnel 
znamenitosti v Innsbrucku. Ustavila sla se v 
nemškem Rolhenburgu. Prijazno podeželsko me- 
sto je Jakca pritegnilo, daje v njem posnel vrsto 
fotografij: cerkev, mestne ulice, fasade hiš, 
gostilne, spomenike in okolico mesta z gozdovi, 
polji in hribi v daljavi. 

V Nemčiji, sta Tatjana in Božidar Jakac v 
bližini Mainza obiskala Otta Pankoka (1893- 
1966), ekspresionističnega slikarja, grafika, ki- 
parja in pisatelja. Pri slikanju portretov in krajine 
je uporabljal plakatni način. V obdobju, ko je 
hila v Ljubljani njegova razstava, je obiskal Jak- 
čevc. Takrat se je Pankok napotil v Makedonijo. 
Nastanil se je na kmetih in tam delal lesoreze in 
velike risbe. Ob obisku v Mainzu je Jakac posnel 
slikarja Pankoka in njegovo družino. Ženo Pan- 
koka je tudi portretiral. 

V Mainzu seje srečal s prof. Anionom Hilck- 
mannom, ki je na fakulteti v Mainzu predaval 
slovanske jezike. Božidar Jakac ga je portretiral 
(13. 9. 1963), kar prikazuje ludi ena izmed foto- 

grafij. Nato je Jakac posnel zanimivosti mesta, 
katedralo, muzeje in ladje na Renu. Slike s 
podobnimi motivi je Jakac posnel tudi v drugih 
nemških mestih ob tej reki. Pot je Jakčeva peljala 
ob Renu v Köln, kjer sla se ustavila ob katedrali - 
Jakac jo je večkrat posnel. Na severu in zahodu 
Nemčije sla Jakčeva obiskala pristaniško mesto 
Hamburg, nato pa še Heidelberg in Speyer v 
južni Nemčiji. Tam so nastali posnetki cerkva, 
spomenikov, sledov vojne z ruševinami, mestnih 
ulic in panorame pokrajine. 

V maju in juniju 1965 je Božidar Jakac ob- 
iskal Mednarodno grafično razstavo v Berlinu v 
novi berlinski galeriji, in v njej razstavil tudi 
svoje grafike. Ob lem je posnel plakal o med- 
narodni grafični razstavi, Brandenburška vrata, 
ruševine ¡z. druge svetovne vojne, jezero pri 
Berlinu, ladjice in čolne na jezeru in panoramo 
okolice mesta. Ob potovanju z vlakom prek 
Češke so nastali številni posnetki pokrajine in 
krajev ob železnici. 

V Drcsdnu je Jakčcvo pozornost pritegnil 
Zwinger, to je prostor med zunanjim in notra- 
njim obzidjem pri srednjeveških mestnih utrd- 
bah, ki so ga pogosto uporabljali za turnirje. V 
Zwingerju si je Božidar Jakac ogledal razstavo 
slik in jih ludi posnel. Hkrati se je Jakac v 
vzhodnem Berlinu srečal s slikarjem Vomačkom 
in se z njim fotografiral. Na Jakčevih posnetkih 
iz Berlina se vrstijo stanovanjski bloki, ki so bili 
v tem mestu značilni za takratno družbeno ure- 
ditev. 

Po ogledu Berlina je Božidar Jakac nadaljeval 
pot v BudySin, na obisk k Lužiškim Srbom. Tam 
je posnel mesto, utrdbe, cerkev, drevorede, na 
obrobju mesta naselja, vasi, panoramo polja in 
srečanje z umetniki v tem meslu. 

Na potovanju prek Češke seje ustavil v Pragi. 
Tam je obiskal svoje znance in prijatelje. Veliko 
posnetkov je namenil kulturnim spomenikom. 
Posnel je cerkev sv. Vida, Karlov most, Hrad- 
čane, panoramo mesta in druge motive. 

V letu 1971 sta Tatjana in Božidar Jakac 
znova potovala v Nemčijo, na razstavo Diirerja v 
Niirnbcrgu. Spotoma je Jakac posnel umetnine, 
kipe v neki cerkvi, v Ntirnbergu pa starejše 
zgradbe, gotsko katedralo, ulice v meslu, zna- 
čilne fasade hiš, ladje na Renu, hribovje nad 
reko, hiše in utrdbe na strmini. V Niirnbergu se 
je spet srečal s prof. Antonom Hilckmannom in 
ga fotografiral. 

V lem času je Jakac obiskal Trier in si ogledal 
številne zanimivosti tega mesta. Med drugim je 
odkril in posnel mestna vrata iz. rimskih časov 
Porto Nigro, v nadstropjih zgrajena iz črnih ka- 
menin. Sočasno je obiskal mesto Worms, od 
koder naj omenim zlasti posnetke katedrale. 

Obisk Božidarja Jakca v Sovjetski zvezi. V 
Moskvi sta Božidar Jakac in France Mihelič v 
letu 1971 pripravila razstavo svojih slik. Na 
ogled razstave sta Tatjana in Božidar Jakac poto- 
vala s  slikarjem  Francetom  Miheličem.   Poleg 
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razstave so si ogledali zanimivosti sovjetske pre- 
stolnice. Po mestu jih jc spremljala vodička. 
Ogledali so si Krcmclj, cerkev sv. Vasilija blaže- 
nega, zdaj muzej, Rdeči trg pred Krcmljcm in 
druge zanimivosti. V Moskvi so se srečali s 
Titom Vidmarjem in njegovo ženo Marino Golo- 
uh. Vidmarje bil takrat dopisnik Dela V Moskvi. 
Božidar Jakac jc posnel slike na razstavi, sre- 
čanje s Titom Vidmarjem in številne motive v 
okolici Krcmlja ter zanimivosti v Moskvi. 

Iz Moskve so se France Mihclič in Jakčcva 
napotili v Leningrad. Tu so obiskali muzeje, 
galerijo Eremitaž, utrdbe, palače ob reki Nevi in 
Leninovo rojstno hišo. Vse to je Božidar Jakac 
dokumentiral s fotoaparatom. Srečali so se z ne- 
kim ruskim slikarjem v njegovem ateljeju. Poleg 
drugega so zanimivi posnetki ljudi, ki v vrstah 
čakajo pred trgovinami. V bližini Leningrada so 
obiskali Puškinovo, nekoč imenovano Carskojc 
scio, v katerem so imeli ruski carji letno rezi- 
denco. Zanimivi so zlasti carska palača, stopni- 
šče in dvorana v njej. Tudi tu jc Jakac foto- 
grafiral. 

Sledil jc obisk v Novgorodu, ogled muzeja, 
galerije in drugih znamenitosti. Jakac jc posnel 
tudi ladje na reki, slike v muzeju, spomenike, 
palače, trdnjave ter freske v cerkvi in samostanu. 

Jakčcva in France Mihclič so se iz Leningrada 
odpravili na dolgo pot v Tbilisi v Zakavkazju. 
Spotoma jc Božidar Jakac snemal zanimivosti s 
podeželja, panoramo vasi, lesene kmečke hiše, 
podeželske cerkvice s pokopališči, kontraste 
oblakov na nebu in drugo. Tbilisi leži v kotlini 
ob manjši reki. Naselje s pritličnimi hišami jc 
posejano po vzpetini hriba. Vmes so postavljeni 
spomeniki. Na hribu stoji starejša zgradba z 
obzidjem, kar vabi fotografa k snemanju. Poleg 
drugega je Jakac po dežju posnel mavrico, ki se 
jc v loku vzpenjala nad mestom. 

Potovanje in obisk Tatjane in Božidarja Jakca 
v Indiji. V januarju 1974. leta sta Jakčcva od- 
potovala z brniškega letališča v Indijo. Ponoči jc 
letalo pristalo v New Dclhiju. Tam jih jc pri- 
čakala množica potnikov in številni cigani, ki so 
prosili vbogajme. Jakčcva sta si ogledala neka- 
tere templje v Kajurahu z umetniško oblikovano 
zunanjostjo, na kateri so iz lesa izrezane neštete 
figurice, mošejc z minareti, ogledala sta si In- 
dijce na ulici, ki potiskajo rikšc, zasilna bivališča 
revnih prebivalcev 1er množico obiskovalcev, 
tujih turistov in druge posebnosti. Ob obisku Tita 
so v Indiji pripravili veliko vojaško parado. V 
njej so se zvrstili vojaki pešci, s konji, na slonih, 
vsi v živobarvnih uniformah, godba na pihala - 
nešteto motivov za fotoaparat Božidarja Jakca. V 
New Dclhiju sta se Jakčcva srečala z indijskim 
slikarjem Mozundarjcm, ki jc študiral pri Boži- 
darju Jakcil na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. Nato sta obiskala ambasado SFRJ. 
Obe srečanji jc Jakac fotografiral. 

Srečanje s slovenskimi bibliotekarji v Cari- 
gradu. Pomladi, od 26. aprila do 3. maja 1964, 

sta se Jakčcva pridružila skupini slovenskih 
bibliotekarjev na ekskurziji v Carigrad, ki jo jc 
pripravilo Društvo bibliotekarjev Slovenije. 
Božidar Jakac jc posnel zanimivosti mesta ob 
Bosporju, džamije z minareti, muslimanske četrti 
v mestu, nekdanjo Magio Solio, nočno življenje v 
Carigradu, turiste ob Bosporju, ladje na morju in 
udeležence izleta. Med njimi so bili: Sonja Gorcc 
iz Medicinske knjižnice, Boža Plcničar, Stanka 
Moravče, Jclica Jugovcc (por. Murnik), dr. 
Dušan Kcrmauncr in Tanja Banič iz NUK-a, 
Nada Verbič, Joža Kerin, Marjanca Zupan in 
Kristina Lcvičnik iz Centralne ekonomske knjiž- 
nice, Primož Ramovš iz. SAZU-ja, prof. Silvo 
Kranjec, njegova hči prof. Banca Kranjec, Zofija 
Podboj (sestra Jože Kcrin), Francka Logar in 
Rusinja Olga, ki naj bi bila v službi v NUK-u 
(podatki: Nada Verbič, prof. Dušan Moravče in 
prof. Stanka Moravče). 

Diapozitivi Božidarja Jakca, ki jih jc posnel v 
Sloveniji. 

Božidar Jakac jc ustvaril bogato fotodoku- 
mentacijo za preučevanje družbenega življenja v 
Sloveniji na različnih področjih. Velikokrat seje 
udeležil kulturnih prireditev in jih spremljal s 
fotoaparatom. 

V Metliki jc bilo dne 9. oktobra I960 na 
Ganglovi hiši odkritje spominske plošče književ- 
niku Engelbcrtu Ganglu. Na slovesnosti so bili: 
prof. Jože Dular, ravnatelj Belokranjskega mu- 
zeja, Ivan Drobnič, dirigent metliške godbe, Bo- 
židar Jakac, prof. Janko Jare, Tatjana Jakac, prof. 
Fran Zwitter, Matjaž Zwitter, pozneje zdravnik, 
Lidija Zwitter, (Pika) Martina Détela, roj. Zwit- 
ter, odvetnik Davorin Gros, prof. Metod Dular, 
Marica Zupanič, voditeljica folklorne skupine v 
Metliki, govornik na slovesnosti in drugi. 

V Kočevju je bila 3. oktobra 1963 ob dvajseti 
obletnici zasedanja slovesnost SNOO. Sloves- 
nosti so se udeležili: Josip Vidmar, Franc Lcsko- 
šck Luka, Tatjana Jakac, Božidar Jakac, Pcpca 
Kardelj, Edvard Kardelj, Miha Marinko, Janko 
Rudolf, Niko Bclopavlovic in množica drugih na 
trgu. 

Poleti I960 so v Žužemberku odkrili spo- 
menik NOB. Na slovesnosti so bili množica 
domačinov in gostje. V ozadju so vidne ruševine 
cerkve, ki je bila požgana med vojno. 

V Blatu je bila leta 1963 slovesnost pri gradu 
Luisa Adamiča ob odprtju muzeja. Na sloves- 
nosti so bili: Mira Pucova, Bogdan Pogačnik, 
Tatjana Jakac, Božidar Jakac, Anton Ingolič, 
Smiljana Pogačnik, Anica Grill, dr. Vatroslav 
Grill, Marija Muškovič iz Pirana in drugi. 

Dne 13. oktobra 1968 je bila slovesnost ob 
odkritju spominske plošče skladatelju Antonu 
Lavrinu v Vinjeni Vrhu pri Semiču na njegovi 
rojstni hiši. Spominsko ploščo jc odkril prof. 
Jože Dular, ravnatelj Belokranjskega muzeja v 
Metliki. Na slovesnosti so se zbrali številni 
ugledni predstavniki slovenskega kulturnega živ- 
ljenja: prof. dr. Andrej Rijavcc, dr. Jože Sivce, 



ARHIVI XXII 1999 Iz arhivskih fondov in zbirk 201 

pro!", dr. Andrej Jare, pisatelj Ivan Potrč z ženo 
Branko Jurca, Božidar Jakac, Tatjana Jakac, prof. 
dr. Anton Slodnjak, prof. Janez Bitcnc, Božo 
Račič, Silva Dular, učiteljica Katka Lavrin, dr. 
Josip Rus, Pepea Kardelj, svojci Lavrina in dru- 
gi. O skladatelju Lavrinu, ta je večinoma živel in 
ustvarjal v Sarajevu, so govorili: prof. Mladen 
Prozajič, predstavnik sarajevske Glasbene akade- 
mije, prof. Janez Bitcnc, prof. Andrej Rijavcc in 
prof. Jože Dular. Na slovesnosti sta sodelovala 
godba na pihala in pevski zbor (podatki: prof. 
Jože Dular in Ria Bačcr, Lavrinove pesmi pojo v 
molu. Dolenjski list, 17. oktober 1968, št. 42). 

Pogreb Marjana Kozinc v Novem mestu, 
1966. Na pogrebu so bili: prof. Milko Kos^prof. 
Fran Zwitter, prof. Janko Jare, dr. Danilo S vara, 
Josip Vidmar, Drago Cvetko, Tone Knez, Drago 
Komcl, sestra Marjana Kozinc prof. Marija Ko- 
vač, Tatjana Jakac, Božidar Jakac in drugi. 

V letu 1968 je bila v Sevnici slovesnost, ko so 
odkrili spomenik narodnemu heroju Alojzu Kol- 
inami. Pri spomeniku sta bila kipar Vladimir Slo- 
viček, avtor spomenika, in hči Vladka, kiparka - 
in Božidar Jakac ju je fotografiral. 

Ob koncu 60-lih let so v Novem mestu odkrili 
spominsko ploščo Marjanu Kozini. Na sloves- 
nosti so bili: hči Metka Kozina, mama Marija 
Kozina, Neda Kozina, kirurg Oto Baje, Tatjana 
Jakac, Božidar Jakac, prof. Janko Jare, Frane 
Pirkovič, Vilma Pirkovič in drugi. 

Z okna svojega stanovanja je Božidar Jakac 
snemal obisk Nikitc Sergejeviča Hruščova v 
Ljubljani v 60-tih letih, in sicer obisk na ma- 
gistratu. 

Janševa proslava v Brcznici, 1973. Slovesnost 
ob odkritju spomenika slovenskemu čebelarju 
Antonu Janši (1734-1773) v Brcznici. Slika Bo- 
židarja Jakca z motivom Brcznicc, cerkve, ko- 
zolcev. Med udeleženci na slovesnosti - John 
Blatnik, član kongresa v ZDA. 

Slavnostna seja v Novi Gorici, 1970. Na 
slovesnosti so bili: Stane Kavčič, dr. Marijan 
Brccelj, Tone Fajfar, dr. Lado Vavpctič, Zoran 
Polič, Vida Tomšič, Aleš Bebler, Vinko Hafner, 
Franc Lcskošck Luka, Tatjana Jakac, Božidar Ja- 
kac, Fcdja Turnhcr in drugi. Množica na pro- 
slavi. Ognjemet v Novi Gorici ponoči. 

Bela krajina, Črnomelj, 1974. Slovesnost pri 
spomeniku NÒB na Gričku; ki je delo kiparja 
Jakoba Savinška. Na slovesnosti so bili: Josip 
Vidmar z ženo Nado Vidmar, Tatjana Jakac, 
Božidar Jakac, Boris Kocijančič, dr. Lado Vav- 
pctič, Miha Marinko, Sergej Kraigher, prof. Ja- 
nez Milčinski, Tone Fajfar, general Franc Tav- 
čar-Rok, Franc Lcskovšck-Luka, Zoran Polič, 
Dare Valič, Janez Jerman, dr. Ivan Stopar, Vlasta 
Tomšič, sestra Toneta Tomšiča. Na slovesnosti 
je nastopil pevski zbor gimnazije Črnomelj z 
dirigentom Markom Munihom. 

Razstava slikarja Mihe Maleša v Kamniku 
okrog leta 1980. Ob razstavi so se zbrali v go- 
stišču  Planika-Konda: dr.  Anica Ccvc, direk- 

torica Narodne galerije v Ljubljani, akademik dr. 
Emilijan Ccvc, dr. Niko Zadnikar, kamniški 
župan France Svetel, dr. Mirko Jutcršck in Olga 
Males (podatki dr. Mirka Juterška). 

Razstavo slikarja Jakija v Jurkloštru je Boži- 
dar Jakac obiskal ter fotografiral slikarja in raz- 
stavo. 

Razstave Božidarja Jakca v Sloveniji in Jugo- 
slaviji. Božidar Jakac je poleg razstav v tujini - 
Cleveland v Narodnem domu 1958, Benetke 
1959, v Berlinu 1965, v Moskvi 1971, v Arbonu 
1973, v Baslu 1973 - razstavljal tudi doma. So- 
deloval je na Mednarodni grafični razstavi - 
Bicnalu v Ljubljani 1961 in pripravil razstavo ob 
600-letnici Novega mesta 1965. V Galeriji Krško 
je razstavil grafike 1969. leta. 

Slovenska krajina v Jakčevih diapozitivih. 
Božidar Jakac je prepotoval Slovenijo od Planice 
do Bele krajine, od Prckmurja do Primorja in 
Istre. Povsod je posnel številne fotografije krajev 
z etnografskimi značilnostmi. 

Veliko fotografij je posvetil Novemu mestu s 
pogledom na Breg nad Krko, kjer je bil rojen, na 
frančiškansko cerkev in Kapilclj. Večkrat je po- 
snel Novo mesto pozimi, v snegu. Na poko- 
pališču v Ločni je posnel spomenik na grobu 
staršev. Velikokrat je obiskal Otočcc, zlasti je 
fotografiral dolino Krke. 

V Mirenski dolini so ga pritegnili panorama 
gozdov, polja cvetoče ajde, razpadajoče kmečke 
hiše, cerkve, zorane njive in vinogradi. Sprehodil 
se je po okolici Novega mesta, do Gorjancev in 
Trške gore. Povsod je snemal etnografske zna- 
čilnosti, kozolec, lesene vaške hiše, znamenja ob 
poteh in kmete pri delu. Velikokrat je obiskal 
Slinovce, rojstni kraj svoje matere. Srečal se je s 
sorodniki - Francem in Mici Colarič in se z njimi 
tudi fotografiral. Dolenjsko pokrajino je snemal 
med vožnjo z avtoceste. V Drnovcm si je ogledal 
arheološka izkopavanja, ki jih je predstavil 
arheolog Tone Knez. Navzoči so bili: Vladimir 
Stovičck, Vlado Strašek, Tatjana Jakac, Miha 
Malcš, Ani Šper iz Prage, ki je bila z družino pri 
Jakčevih na obisku. Na Dolenjskem je posnel 
Podgrad, kozolce, lesene kmečke hiše, gospo- 
darska poslopja, skednje in živino na poti. Nato 
je obiskal Tolsti Vrh in večkrat posnel grajsko 
poslopje. 

V Ljubljani je s fotoaparatom spremljal ruše- 
nje paviljona Riharda Jakopiča v Tivoliju. So- 
časno so nastale fotografije članov sveta Aka- 
demije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani 
(1961). 

V Bistri si je ogledal Tehniški muzej Slo- 
venije, ki ga je predstavila dr. Katarina Ar- 
zenšek. Pri Jakčevih je bil takrat na obisku Epil 
Sacverud, sin skladatelja Saevcruda iz Norveške. 
Iz Ljubljane se je Jakac napotil v Polhov Gradec 
ter posnel grad in panoramo polja. 

Ob 60-letnici slikarja Toneta Kralja so se pri 
njem zbrali: Mara Kralj, igralec Ivan Jerman, 
Slavko Pengov, Tatjana in Božidar Jakac. 
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Sočasno so nastali posnetki umetnikov: Frane 
Ksavcr Meško, Maksim Gaspari, Andrej Gogala, 
Mario Sijanec, Tone Kralj in Slavko PengOV. 

Nato seje Jakae napotil v Belo krajino, kjer je 
že leta 1•40 posnel barvne filme o etnografskih 
zanimivostih. Posnel je Tri fare, leseno kmečko 
hišo, spomenike na pokopališču in Ganglovo 
rojstno hišo. 

V Kočevskem Rogu je posnel "Bazo 20", kjer 
je bil sede/ Glavnega štaba NOV. Na izletu /. 
Jakecm so bili: Tatjana Jakae, prof. Janko Jare, 
prof. Fran Zvvitlcr s sinom Matjažem in ženo 
Majdo, Lidija Zwitter /. možem Miitheusom 
(Anglež), dr. Vatroslav Grill z ženo Anieo Grill 
iz Amerike, sorodniea Aniea Bele iz Clevelanda, 
Slane Kovač, Fedja Turnher, Maja Turnher, dr. 
Zve/da Zadnik, prof. Jože Dular s sinovoma 
Andrejem in Janezom 1er France Mihelič. Foto- 
grafije prikazujejo tudi barake v Rogu. 

Na poti proti Ljubljani je posnel grad v Žužem- 
berku, razvaline nad Krko. Spoloma se je ustavil 
še na Muljavi, na domovanju Josipa Jurčiča, in v 
Stični, kjer je snemal samostan in cerkev. Spo- 
toma je posnel še Višnjo Goro in Polževo. 

Po avtomobilski nesreči se je Božidar Jakae 
nekaj časa zdravil v bolnišnici "Petra Držaja", 
nato pa v Zdravilišču Laško, na kar spominjajo 
tudi njegove fotografije. Posnel je tudi panoramo 
pokrajine v Laškem s Savinjo, grad v Laškem, 
nekatere vasi s hmeljišči in zdravilišče v Laškem 
s parkom. 

V Martjancih v Prekmurju so bili motivi za 
Jakčev objektiv krajina, kmečke hiše in s slamo 
krita gospodarska poslopja. V Slovenj Gradcu je 
obiskal Karla Pečka in si ogledal Galerijo. Tu je 
Jakae posnel tudi dr. Karla Dobido in restav- 
ratorja Slavka Pengova. 

Božidar Jakae se je na Selah srečal s Francem 
Ksavcrjem Meškom na njegovem domu in ga 
posnel v stanovanju. 

Prek Vršiča se je Jakae s sopotniki podal v 
Trento in spremljal Sočo med skalovjem na 
njenem teku proti morju. Pri izviru Soče v Trenti 
je Jakae srečal in posnel Borisa Kocijančiča z 
ženo Kristo Kocijančič in Branka Rudolfa. Prek 
Vršiča v Trento sla Jakčcva potovala s prija- 
teljico Maxim Sleinitz iz ZDA, ki je bila pri njih 
na obisku. Tu so se Jakčevi srečali ludi z 
Miroslavom Krležem, Dubravko Tomšič Srebot- 
njakovo in Nado Vidmar, operno in koncertno 
pevko. Sledijo posnetki krajev Breginj, Kobarid s 
spomenikom-Simonu Gregorčiču, pritlične hiše, 
Borjana in Medana. 

Na Notranjskem je Jakae posnel Cerkniško 
jezero s panoramo in Predjamski grad. Na poti 
proti morju se je ustavil v Sežani, kjer je odkril 
najstarejšo hišo, posnel pa je tudi pokopališče, 
manjšo cerkev, dr. Karla Dobido in prof. Fran- 
ceta Steleta. Snemal je tudi v Črnem Kalu. na 
Nanosu, v Divači in Stranjami s pogledom na 
krajino, obalo in morje. V Piranu so bili njegovi 
motivi Tartinijcv  trg  s  pogledom  na cerkev. 

Punto in morje. Na poti ob obali je posnel hotele, 
kopališče in obiskal Formo vivo v Portorožu. 
Ogledal si je razstavljene skulpture in jih foto- 
grafiral. Tam se je srečal s Francem in Vilmo 
Pirkovič. V Sečovljah se je zadržal ob morskih 
solinah nastali tudi zanimivi posnetki sončnega 
zahoda. Ob morju je večkrat posnel sončni zahod 
in odsev sonca v vodi. 

Pot je Božidar Jakae nadaljeval v Istro, v 
Zrenj in Jakce, od koder izvira njegov rod. Tu je 
fotografiral krajino, njive na terasah, kamnite 
ograde, rdečo ilovico na zoranih njivah, seno v 
slogih, hiše z. dvorišči in vinske brajde. S so- 
rodniki se je fotografiral pred njihovo hišo. S 
fotografijo je Jakae predstavil tudi Hrastovlje. V 
Grožnjami se je srečal s kiparjem Janezom Pir- 
natom in slikarjem Miho Malešem. 

V kraju Kaštel v Istri je bil Jakčev stric Ivan 
Cvitko župnik. Božidar Jakae je posnel cerkev in 
vinograde v okolici. V Volpiji je obiskal svojega 
strica. 

V Istri je Jakae obiskal še Novi grad, kjer se 
je fotografiral z igralko Manjo Mlcjnikovo, nato 
še Motovun, Poreč, Vrsar, Zrenj, Oprtalj, Limski 
zaliv in Izolo na slovenski obali. Tu je Jakae po- 
snel bolnišnico na hribu.V Dalmaciji je obiskal 
še Zadar, kjer je doživel in posnel popoln sončni 
mrk (1961). 

Avgusta 1961 seje Jakae pridružil izletnikom 
Z avtobusom v Idrijo in na Vojsko. Poleg krajine 
in gradu v Idriji je posnel prof. Albina Vončino, 
prof. risanja na realki v Idriji, Zorko Prelovec 
(sestro skladatelja Zorka Prelovca) in Draga 
Brzino, pastorka Jakčeve tete. 

Srečanja s prijatelji in znanci. Na straneh pred 
tem sem že opisal številna srečanja Jakčevih s 
poznanimi v Ameriki in v nekaterih evropskih 
državah. Božidar Jakae je prijateljeval s števil- 
nimi znanci in osebnostmi tudi doma. Z njimi se 
je srečeval ob odprtjih umetniških razstav, na 
različnih proslavah in prireditvah, ali pa v ožjih, 
intimnih prijateljskih krogih. Tudi o tem nam 
pripovedujejo njegove fotografije. 

Jakae je pogosto obiskoval Galerijo v Kosta- 
njevici, kjer se je srečeval z direktorjem Ladom 
Smrckarjcm. Tam je posnel tudi gledališko pred- 
stavo "Prodana nevesta". 

V Novem mestu je posnel prof. Metoda Du- 
larja, dr. Suzano Furlan, Draga Sproca, učitelja 
glasbe, novomeškega podobarja Franceta Vodni- 
ka, prof. Janka Jarca in novomeškega župana 
Josipa Paučiča, politika Mihajla Rostoharja in 
pisatelja Ivana Matičiča. Številne osebnosti v 
Novem mestu prepoznamo na fotografijah po- 
greba Marjana Kozine in ob odkritju njegove 
spominske plošče, kar je bilo že omenjeno. 

V Brdih so se pri Alojzu Gradniku srečali 
Božidar Jakae, France Zupan, Fran Albreht, dr. 
Karel Dobida, prof. France Stele, Mario Šijanec, 
Mirko Subie in Franc Pirkovič. Pesnika Gradnika 
je Jakae obiskal in posnel tudi pozneje v bol- 
nišnici. 
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Božidar Jakac in norveški pianist Harald Saeverud Z ženo Marijo ob 30-letnici njune poroke na 
Norveškem, 1964, Zbirka diapozitivov Božidarja Jakca AS-143, šk. 217/8, Slovenski filmski arhiv pri 

Arhivu Republike Slovenije 

Jakac je večkrat obiskal kiparja Vladimirja 
Stovička in njegovo hčer Vladko Stoviček v nje- 
govem ateljeju v Krškem in ju tudi fotografiral. 
Stoviček je pri tem modeliral portret Božidarja 
Jakca. 

Na srečanju umetnikov je s fotografijo ohranil 
spomin na prof. Franceta Steleta in prof. Emi- 
lijami Cevea. Fotografiral je tudi dr. Bralka 
Krefta in dr. Vinka Vrhunca, direktorja TPD. 

V Laškem, ko je bil v Zdravilišču, sta ga 
obiskala prijatelja dr. .Stane Vrhovec in dr. 
Arnold Pernat, sodnik in predsednik Okrajnega 
sodišča v Laškem. O obeh so ohranjeni Jakčevi 
fotografski posnetki. 

Rojstni dan sorodnika Janeza Šcnka so v 
gostilni proslavili: Božidar Jakac, Tatjana Jakac, 
Jane/. Šenk /. /eno Ado Senk, Fedja Turnher, 
Jane/ Senk - bratranec Jakca, Martina Detela 
(sestra prof. Frana Zwittra) Z možem Detelo, 
Lidija Zwitter in prof. Marija Kovač, sestra 
Marjana ••/ine. Božidar Jakac je /brane na 
slavju večkrat posnel. 

V Strunjanu so Staneta Kavčiča obiskali: Na- 
da Vidmar, Božidar Jakac, Tatjana Jakac, Josip 
Vidmar, Krista Kocijančič, žena Borisa Koci- 
jančiča. 

Na Bledu sta se Jakčeva srečala z Božom 
Račičem, v Piranu pa z arhitektom Edom 
Mihevcem. 

V Strunjanu so se srečali: Josip Vidmar z 
ženo Nado Vidmar, Zlata Gjungjenac, Tatjana in 
Božidar Jakac, v Izoli pa Tatjana Jakac, Zlala 
Gjungjenac in Eni Bele iz CTcvelanda. 

V Kostanjevici, pri Smrekarju so se /brali: dr. 

Vatroslav Grill z ženo Anico Grill, dr. Vilko 
Ujčič, nečak škofa Ujčiča v Sarajevu, Tatjana 
Jakac, prof. Janko Jare, Ada Ujčič, roj. Weble, 
sestrična Božidarja Jakca, Lado Smrekar, direk- 
tor Galerije v Kostanjevici in njegova žena 
Marija Smrekar. 

Leta 1962 sta se Jakčeva udeležila prazno- 
vanja rojstnega dne Josipa Vidmarja, ki je bilo v 
Velikih Laščah. Navzoči so bili: Josip Vidmar, 
Nada Vidmar, žena. Živa Vidmar, hči. Tit 
Vidmar, sin, Coro Skodlar, Nina Vidmar, Jože 
Vidmar, Jože Javor.šek, Veno Pilon z /eno in 
Vilma Pirkovič. 

Rojstni dan Maksima Gasparija je Jakac po- 
snel v Kranjski Gori (1962). Navzoči so bili: 
Maksim Gaspari z ženo Olgo, slikar Ive Subie, 
dr. Stane Vrhovec, dr. Luc Mcnaše in sin 
Gasparija, Oto. 

Leta 1970 je Božidar Jakac proslavil 50 
obletnico mature. S sošolci se je srečal v Idriji, 
kjer je maturiral, in jih večkrat posnel s foto- 
aparatom. Med njimi je bil Albin Vončina, prof. 
risanja v Idriji. 

Sočasno je Jakac posnel zdravnico dr. Tinco 
Kobe in arhitekta Borisa Kobeta. 

Božidarja Jakca in Tatjano so številni obiskali 
na njunem domu in Jakac je vedno imel pri roki 
tudi fotoaparat. Med njimi so bili: dipl. ing. 
Marjan Kolarič, direktor Zavoda za ureditev 
Stare Ljubljane, Mirko Bračič, dr. Bralko Kreft, 
dr. Vinko Vrhunc, pravnik, direktor TPD, pesnik 
Alojz Gradnik in drugi. 

Leta 1970 je Božidar Jakac v Kropi obiskal 
Antona Dermoto (r. 1910), opernega in koncert- 
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nega pevca, člana dunajske državne opere, ob nje- 
govi 60-letnici. Pri tem je posnel njegovo hčerko, 
znance z Dunaja, družino Schenk in pianista prof. 
Antona Trošta. Hkrati je fotografiral hiše in 
kapelici) v Kropi. Posnel je tudi Javornik, vaške 
hiše, cerkvico na hribu, panoramo polja, pritlično 
leseno hišo in hribovje v daljavi. Ob vrnitvi do- 
mov je v Kranju posnel župnijsko cerkev. 

Etnografski motivi v fotografijah Božidarja 
Jakca. Božidar Jakac je veliko pozornosti po- 
svetil preučevanju kurentovanja na Ptuju in v 
Markovcih. Že v letih po vojni je posnel film o 
kurentih v Markovcih in Novi vasi. Kurente je 
naslikal tudi na platno. Prvega maja 1951 je 
znova posnel ples kurentov iz Markovcev na 
ljubljanski železniški postaji in njihov sprevod 
po mestnih ulicah v okviru priprav na I. jugo- 
slovanski festival folklore v Opatiji septembra 
1951. V Markovcih je Božidar Jakac v letu 1962 
posnel skupine kurentov, njihova oblačila, obiske 
pri domačijah, pobiranje daril in starejše, s slamo 
krile hiše v vasi, stare skednje, vodnjake na 
dvoriščih in drugo. Božidar Jakac je obiskal tudi 
kurentovanje na Ptuju, kjer so nastopile številne 
skupine kurentov iz okoliških krajev, in jih 
fotografiral. Po mestnih ulicah so se v sprevodu 
predstavile v živopisanih oblačilih z zvonci, v 
narodnih nošah in z različnimi rekviziti. Poseben 
program kurentovanja je potekal na mestnem 
stadionu, kjer so na odru kurenti v narodnih 
nošah plesali. 

Kmečko ohcel v Ljubljani je Božidar Jakac 
fotografiral z okna svojega stanovanja. Po Stri- 
tarjevi ulici so v sprevodu prihajale narodne no- 
še. Ženini in neveste so se pripeljali na za- 
pravljivčkih. Narodne noše Sí) napolnile trg pred 
magistratom. Prizori so se nenehno spreminjali 
in Božidarju Jakcu so se ponujali nešteti motivi. 
Zaradi tega so njegovi diapozitivi o kmečki 
oliceli napolnili več škatel. 

Kravji bal v Bohinju. Ob vrnitvi živine s 
planin prirejajo v Bohinju tradicionalno veselico 
kravji bal. Planšarji priženejo Irope živine, le pa 
nato ocenjuje posebna komisija. Pod Skalco na- 
stopi bohinjska folklorna skupina, planšarji se 
zavrtijo ob zvokih dialonične harmonike. Boži- 
dar Jakac je posnel zanimive prizore kravjega 
bala v Bohinju. 

Božidar Jakac je pogosto obiskoval podeželje. 
V Beli krajini je na filmskem Iraku ohranil po- 
dobo vasi v preteklosti. Pogosto so bili njegovi 
motivi stare lesene hiše, skednji, s slamo krile 
hiše. Odkril je krovce, ki so pokrivali hišo s 
skopo (slamo). Posnel je mletje žila z žrmlji. 
Njegovi posnetki nas spominjajo na že opuščeno 
pridelovanje lanu, terice, ki iz lanu s tolčenjem 
pridobivajo predivo, predenje in previjanje niti v 
klobčič. Tudi statve za tkanje je Božidar Jakac 
odkril v Beli krajini. Veliko posluha je imel za 
folklorne prireditve, zanimale so ga narodne noše 
in razni ljudski običaji, npr. kresovanje, jurje- 
vanje, "sekanje" pisanic, ljudska žegnanja, na- 

rodni plesi, ženilovanjski običaji, miklavževanjc 
itd. Skratka, v Jakčevi slikovni zapuščini odkri- 
jemo pristno podobo preprostega življenja naših 
prednikov, njihove običaje in nasploh duhovno 
kulturo na slovenskem podeželju. 

Potovanja Božidarja Jakca v kraje nekdanje 
Jugoslavije. Že v letu 1930 je v vasi Hlcbine na 
Hrvaškem po srečanju slikarja Krste Hcgedušiča 
in mladega krnela Ivana Generalica nastala Hlc- 
binska slikarska šola. Oblikovala se je skupina 
naivnih umetnikov, ki so slikali življenje v iz- 
virnih oblikah in svoje umetnine v Hlebinah 
razstavljali. Božidar Jakac in Tatjana sta v letu 
1969 obiskala razstavo slikarjev naivcev v 
Hlebinah. Tu sta se srečala s slikarji, umetniki in 
drugimi, ki jih prepoznamo na fotografijah Bo- 
židarja Jakca. Med njimi so bili: pesnik Gustav 
Krklec, Ivan Generalič, dr. Zvezda Zadnik, 
pisatelj Ivan Potrč, Tatjana Jakac in drugi. Ob 
odprtju razstave so nastopili tamburaši. Na- 
slednje leto je Jakac med obiskovalci Hlebina 
posnel Enesa Čcngiča. 

V Zagrebu je Božidar Jakac obiskal hrvaš- 
kega slikarja, grafika in kiparja Vanjo Radauša 
(1906-1975) in ga fotografiral z njegovimi deli v 
ateljeju. 

Božidar Jakac in Tatjana sta se večkrat na- 
potila v Bosno. Ob 20. obletnici zasedanja 
AVNOJ-a je Jakac v Jajcu pripravil razstavo 
svojih slik. Pri tem je fotografiral mesto Jajce na 
strmini hriba, slapove Plive, utrdbe v mestu, 
domačine pred njihovimi domovi, zaklonišče 
Vrhovnega štaba NOV Jugoslavije med vojno, 
slike na razstavi v dvorani in druge posebnosti 
tega bosenskega mesta. Ohranjena je tudi foto- 
grafija, ki prikazuje Božidarja Jakca pri slikanju 
Jajca na platno. Jajce sta Jakčeva obiskala tudi 
ob proslavi tridesete obletnice zasedanja 
AVNOJ-a. Božidar Jakac je posnel slovesnost v 
dvorani in srečanje nekdanjih revolucionarjev iz 
Slovenije. Med njimi so bili: Lidija Šentjurc, 
Edvard Kocbek, dr. Josip Rus, dr. Marijan 
Brecclj, Zoran Polič, Jaka Avšič in Sergej 
Kraigher. V dvorani je Jakac fotografiral Josipa 
Broza Tita in Jovanko Broz. Iz Jajca sta Jakčeva 
potovala v Sarajevo. Spotoma je Božidar Jakac 
posnel panoramo pokrajine, pritlične lesene hiše, 
sloge sena in muslimane pred njihovimi hišami. 

V letu 1963 sla se Božidar Jakac in Tatjana na 
Ilidži srečala z Zlato Gjungjenac in dr. Vatro- 
slavom Grillom ter njegovo ženo Anico, prijatelji 
iz Clevelanda. Z njimi sla obiskala Travnik. Med 
potjo so Jakca pritegnile posebnosti Bosne, hri- 
bovito območje, džamije z minareti, muslimani 
pred njihovimi lesenimi hišami. V Travniku je 
posnel prodajo preprog na tržnici. 

Po dolini Neretve je Jakčeva pot vodila proti 
Mostarju. Spotoma so se vrstili posnelki: dža- 
mije, izvir Bune, vaške hiše, znameniti most v 
Mostarju, izdelki filigranske umetnosti, musli- 
mani z rdečimi fesi, kraške golicave in spo- 
meniki-stečki. 
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Dalmacijo sta Jakčcva obiskala /. Grillovimi. 
V Šibeniku je Božidar Jakac posnel cerkev, 
trdnjavo, kamnito pokrajino. Moderno galerijo in 
morski zaliv /. obalo. 

Nato sta Jakčcva Z Grillovimi potovala v Split 
in Trogir. Tam so Jakca pritegnile zgodovinske 
znamenitosti. Posnel je Dioklecijanovo palačo, 
Mcštrovičeve spomenike, značilnosti kraške po- 
krajine, utrdbe in drugo. 

V letih 1960-1963 je Božidar Jakac sodeloval 
na razstavi slik v Nišu, ki jih je tudi posnel. 
Sledile so fotografije Sičeva, Sičevske klisure, 
ciganov in tropa ovac na cesti. V Nišu sta se 
Jakčcva srečala s slovenskimi vojaki, ki so lam 
služili vojaški rok, in se z njimi fotografirala. 
Jakčcva sta nalo obiskala še Niško banjo ob 
Nišavi. Med vožnjo po cesti je Jakac posnel 
panoramo pokrajine, žitno polje, hribovito po- 
krajino in skalne soteske. 

Naslednje leto je Božidar Jakac predstavil 
svoje slike v slikarski koloniji na Paliču. Na 
odprtju razstave sla bila tudi prof. France Stele in 
Melita Stclc-Možina. Poleg razstave je Jakac 
posnel freske v neki pravoslavni cerkvi. 

V letu 1971 je Božidar Jakac razstavil svoje 
slike v Črni gori. Pri tem sta Jakčcva potovala ob 
reki Morači. Obiskala sla Cclinje, Titograd, Ska- 
darsko jezero in druge kraje. Jakac je spotoma 
posnel strugo reke Morače, hribe ob reki, 
džamije, kanjon Morače, samostan Moračo, fre- 
ske v njem. Galerijo in spomenik padlim med 
drugo svetovno vojno v Titogradu. 

ZUSAMMENEASSUNG 

Dili DIAPOSITIVE VON BOŽIDAR JAKAC - EIN 
NATIONALES UND INTERNATIONALES KULTUR- 
ERBE (1946-1989) 

Der Beitrag setzt sieh auseinander mit einer 
Sammlung von Diapositiven des Malers Božidar Jakac 
im Archiv der Republik Slowenien (Arhiv Republike 
Slovenije), die er in den Jahren 1946-1989 auf seinen 
Reisen im In- und Ausland aufnahm. Jakac bereiste die 
meisten europäischen Staaten von Italien bis Norwegen 
und zur Sowjetunion, lir war auch in Indien. Zweimal 
besuchte er die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er 
mit zahlreichen slowenischen Auswanderern von New 
York. Cleveland bis San francisco und Los Angeles 
zusammenkam. Jakac' Photographien /eigen vor allem 
seine Begegnungen mit vielen Künstlern - Musikern. 
Malern, Bildhauern und ihre Ausstellungen sowie 
Ausstellungen des Autors der Photographien. Das Inte- 
resse von Božidar Jakac galt zahlreichen Naturmotiven. 
Er machte Aufnahmen vieler Städte im In- und Ausland, 
ferner Aufnahmen bedeutender Ereignisse und namhafter 
Persönlichkeiten. All das verleiht seinen Photographien 
einen grolïen Dokumetarwert. 

SUMMARY 

THE SLIDES OP' BOŽIDAR JAKAC AS ITEMS OE 
SLOVENE AND INTERNATIONAL CULTURAL 
HERITAGE (1946-1989) 

The article discusses the slide collection of the 
painter Božidar Jakac in the Archives of the Republic of 
Slovenia, which the artist made in the period 1946-1989 
during his travels at home and abroad. During this time. 
Jakae travelled extensively throughout Europe, from 
Italy to Norway and the Soviet Union, as well as to India. 
He also visited the USA twice, where he met numerous 
Slovene emigrants in New York, Cleveland, San Fran- 
cisco and Los Angeles. Most of these photographic im- 
ages depict Jakac's meetings with numerous artists, mu- 
sicians, painters, sculptors and their exhibitions, as well 
as the exhibitions of the famous painter himself. Jakac 
was particularly fascinated by various natural motifs. He 
took pictures of important events, famous persons and 
numerous cities at home and abroad, all of which also 
gives his collection a documentary value. 
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UDK 930.253.4:352(497.4)" 18" 

Fondi okrajnih glavarstev in sreskih načelstev, ki jih hrani 
Zgodovinski arhiv Celje 
METKA BUKOŠEK 

A. Kratek zgodovinski oris razvoja okrajnih 
glavarstev oziroma sreskih načelstev, s 
poudarkom na Štajerski 

Ker je bilo o zgodovinskem razvoju upravnih 
organov že veliko napisanega, naj v uvodu samo 
faktografsko postrežem Z nekaj najosnovnejšimi 
dejstvi. Prve zametke poznejših upravnih okrajev 
zasledimo konce 18. stoletja. Njihovi predhod- 
niki so bili tako imenovani naborni okraji (Werb- 
bezirke), ki so bili določeni na osnovi dekreta 
dvorne pisarne z dne 26. 6. 1779.' Na Štajerskem 
je bila takšna upravna razdelitev uvedena že dve 
leti prej. Ozemeljsko so se naslonili na območja 
župnij. Le kadar je bilo območje ene župnije 
preveliko, so na njem ustanovili dva ali več na- 
bornih okrajev. Delo nabornih okrajev so vodili 
uradi, imenovani naborni okrajni komisariati 
(VVerbbezirkskommissarial). Postopno je začela 
država nalagati tem okrajem še druge upravne 
posle (skrb za statistiko, graditev cest, policijo, 
leta 1785 pa tudi skrb za izdelavo katastra, šolski 
nadzor...).- Nadzor nad njimi so opravljala 
okrožna glavarstva. Tako so vse bolj dobivali 
vlogo upravnih okrajev.3 

Okrajna glavarstva 1849-1922 

Vse do leta 1948 uprava ni bila v rokah 
organov, ki bi jih poslavljala in tudi plačevala 
država, ampak je bila poverjena posameznim 
zemljiškim gospostvom (to so bile tako imeno- 
vane okrajne gosposke, katerih dolžnost je bila 
postavljati uradnike ter tudi nosili vse stroške, ki 
so nastali v zvezi s poslovanjem okraja. Izjeme 
so bila le ozemlja pod francosko upravo). Po letu 
1813 so bili ustanovljeni prvi deželnoknežji 
okrajni komisariati (na ozemlju nekdanje Ilirske 
province) in se po letu 1835 razširili tudi na 
Kranjsko. Na Štajerskem so se zemljiška in 
okrajna gospostva ohranila do leta 1848/ 

Jože Žoniar, Nekatera vprašanja organizacije državne uprave 
na Slovenskem oil sreilc I K. stoletja ilo najnovejšega Casa. Ar- 
hivi, letnik II. šl. 1-2, Ljubljana 1979. sir. 13-16. 
Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961, 
sir. 17X. 
Jo/c Žontar. Nekalera vprašanja organizacije državne uprave 
na Slovenskem oil srede I•. stoletja ilo najnovejšega časa, Ar- 
hivi, letnik II. šl. 1-2, Ljubljana 1979. sir. 13-16, 
Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški. 
Kranjski. Primorju in Štajerski ilo lela 191 S, Graz-Klagcnfurt- 
Ljubljana-Corizia-Trieste 1988, str. XX. 

Z marčno revolucijo so bili odpravljeni fev- 
dalni patrimonialni odnosi. S tem so bili po- 
stavljeni temelji za utrditev državne uprave. Na 
srednji stopnji državne uprave so ustanovili 
deželna namestništva. Za Štajersko je bil sedež 
namestništva v Gradcu. Kot najnižjo stopnjo 
državne politične oblasti so ustanovili okrajna 
glavarstva (Bezirkshauptmanschafts). Ustanov- 
ljena so bila na podlagi cesarskega odloka o 
načelih za organizacijo upravnih oblaslev z dne 
26. 6. 1849 (RGBl, 295/1849).5 Nanje so prenesli 
ne le pristojnosti nekdanjih okrajnih gosposk, 
temveč tudi velik del pristojnosti okrožij. S tem 
so okrožni uradi izgubljali na pomenu, tako da so 
bili v večini dežel odpravljeni. Najdlje sta jih 
obdržali Štajerska (razdeljena je bila na tri 
okrožja) in Primorska, vendar so bili na podlagi 
ministrske uredbe z dne 17. 6. I860 odpravljeni 
tudi tukaj. 

Okrožje Okrajno 
glavarstvo 

Občine Katastrske 
občine 

Maribor 1. Maribor 187 257 
2. Ljutomer 87 146 
3. Ptuj 99 1•• 
4. Slovenj Gradec • 7 93 
5. Celje 86 257 
6. Brežice 101 148 

Skupaj 6 600 1094 

Tabela 1 : Novoustanovljena okrajna glavarstva 
na Štajerskem (slovenski del/' 

Okrajna glavarstva so bila podrejena nepo- 
sredno in izključno deželnim vladam in brez 
kakršnekoli odvisnosti od samoupravnih organov 
(razen kolikor so statuarne občine opravljale po- 
sle okrajnega glavarstva). Za občine so v ne- 
katerih javnih zadevah predstavljala višjo in- 
stanco. Iz povedanega lahko poudarimo dve 
najpomembnejši spremembi: 

- prvič je bilo dosledno ločeno sodslvo od 
uprave tudi na najnižji instanci 

- opuščen je bil pojem delegiranih okrajnih 

Državni zakonik in vladni lisi (v nadaljevanju I). /. v. I.) /a 
kronovino Štajersko, XXI/1850 Razpis namestnika / dne 20. 9. 
1X50. s katerim se po začasni občinski postavi 17. 3. 1X49 ure- 
jene nove krajne občine s svojimi političkim sodnijskim in 
daCnljskim okrogom v kronovlni Štajerski ra/.glasujejo. 
Prav lani. 
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gospostev, hkrati pa je bila dosledno izvedena 
organizacija čisto državnega aparata. 

Nova ureditev je presegla žc tako omejene 
finančne zmožnosti države. Poleg teh težav je 
pestil državo velika, prav gotovo ne nepo- 
membna težava. Primanjkovalo je namreč tudi 
kvalificiranih političnih uradnikov, ki bi bili 
usposobljeni za opravljanje teh nalog. Zato so 
prvo novost kmalu začasno opustili. Vlada sc je 
v obdobju Bachovega absolutizma odločila, da 
napravi korak nazaj. Že leta 1851 so se pojavili 
prvi predlogi o poenostavitvi državne uprave, 
naslednje leto (14. 12. 1852) paje izšla najvišja 
odločba, ki je odrejala, da se začne delo za 
poenostavljeno reorganizacijo uprave in sodstva. 
S cesarsko odločbo (16. 9. 1854) ter z odredbo 
notranjega in pravosodnega ministra z dne 24. 9. 
1854 sta bila združena sodstvo in uprava na 
najnižji instanci v tako imenovanih mešanih 
okrajnih uradih (Bezirksamt). S tem dnem so v 
resnici prenehala delovati okrajna glavarstva, 
hkrati z njimi pa tudi okrajna sodišča. Svoje delo 
so novi uradi v celoti začeli opravljati šele v 
začetku leta 1855. Okrajni uradi, ki so stopili na 
mesto okrajnih glavarstev, so delovali za manjše, 
prejšnje sodne okraje. Mešani in samoupravni 
okrajni uradi so v Vojvodini Štajerski začeli ura- 
dovati 30. 10. 1854. Formalno je bila ta združitev 
odpravljena žc leta 1860, vendar sta se upravna 
in sodna oblast ločile šele leta 1867 (Zakon o 
•sodstvu z dne 21. 12. 1867). S tem so bile znova 
ločene tri veje oblasti: zakonodajna, upravna in 
sodna. Okrajna glavarstva (Zakon o vpeljavi 
političnih upravnih gosposk iz leta 1868)7 so pod 
tem nazivom začela delovati od leta 1868. 

D. /, v. I, za vojvodino Štajersko, lečaj 1868, XI/11, sir. 33. 
Razglas C. r. deželnega poglavarja, s kterim se poulične gos- 
poske na Štajerskem v djavnost upeljujejo: 
Člen 10 
Vsaka dežela je razdeljena na politične uradne okraje (kan- 
tone). 
Ti uradni okraji naj obsegajo v pravilu po dve ali več nek- 
danjih, na podlagi poslave od 19. I. 1X53, Državnega zakonika 
št. 10, bivših političnih okrajnih okrajev ne sekajo mej sod- 
nijskih okolišev, v katere spadajo posamezne ali pa /a vkupno 
oskrbovanje opravil zedinjene občine (soseske) po tem grašči- 
ne. 
S posebnim ukazom se ustanovi velikost političnih okrajev in 
pa sedež okrajnih gosposk. 
Člen 11 
Cesarske politične okrajne gosposke se imenujejo "okrajna 
glavarstva". Vsakemu takemu okraju na čelu sloju okrajni 
glavar. 
Vse reči, klere /daj gredo /gol političnim okrajnim gospos- 
kem, so skup področje okrajnega glavarstva, na kolikor se ne 
bodo dalje  po  potu   poslavodavavslva  še  ktero the  opravil 
odka/alo okrajnim in občinskim zastopstvom. 
Člen 13 
"Okrajne glavarje imenuje minister notranje reči." 

Okrajno 
glavarstvo 

Sede/, okrajnih 
sodišč 

Površina 
v miljah1 

Število 
duš 

Število 
občin 

1 Maribor Manhor 0.2 1966 1 
2. Ptuj Ptuj 

Ormož 
Rogatec 

17.3 74613 132 

3. Celje Celje 
Vransko 
(iornji (¡rad 
Šmarje 
Luško 
Konjice 

34,7 113381 83 

4. Slovenj Gradee Slovenj Gradec 
Marenberg 
Šoštanj 14.3 4I13X 41 

5. Brežice Brežice 
Sevnica 
Kozje 

10,3 44817 59 

6. Ljutomer Ljutomer 
Gornja 
Radgona 

5,5 24456 53 

Tabela 2: Okrajna glavarstva, ki so bila usta- 
novljena leta ¡868 za slovenski del Štajerske8 

{poudarjeni sodni okraji ter okrajna glavarstva 
sodijo pod pristojnost ZAC-a). 

Upravne enote so bile ozemeljsko večje od 
prejšnjih sodnih okrajev (zajemale so lahko ene- 
ga ali več sodnih okrajev). Okrajna glavarstva in 
okrajna sodišča so začela delovali 31. 8. 1868. 
To sta določali odredbi notranjega ministra 
Giskra z dne desetega julija 1868, pravosodnega 
ministra Herbsla z dne enajstega avgusta 1868 in 
razglas deželnega poglavarja Mccscryja z dne 
sedemindvajsetega julija 1868. Istega leta so bili 
razpuščeni tudi okrajni stavbni uradi. Njihove 
pristojnosti so prešle v roke okrajnih glavarstev.9 

Stanje po letu 1868 je razvidno iz gornje tabele. 
Edina sprememba v tem delu Štajerske je nastala 
leta 1903, ko je bilo ustanovljeno okrajno gla- 
varstvo v Slovenskih Konjicah. Delovati je za- 
čelo 1. oktobra leta 1903. Njegovo ozemlje je 
bilo izvzeto iz ozemlja okrajnega glavarstva 
Celje in je zajemalo sodni okraj Konjice.10 Z 
delitvijo sodstva in uprave se je uresničilo eno 
izmed temeljnih meščanskih načel ureditve dr- 
žave. Takšna upravna delitev je dočakala razpad 
avstro-ogrske monarhije ter segla v prva leta 
Kraljevine Jugoslavije. 

Srcska poglavarstva in načclstva 1922-1941 

Kot žc zgoraj omenjeno po razpadu monarhije 

10 

Prestave natiskov i/, državnega zakonika, lečaj IX6X /a šta- 
jersko vojvodstvo, XI/101, sir. 2-5; Pregledek o poulični ra- 
/delilvi Vojvodine Štajerske. 
D. i., v. I. /a Vojvodino Štajersko, IS/1868, sir. 39. Ra/glas 
c.kr. mestodrštva Štajerskega od 17. 9.  IX6X, s ktcrini se 
Stavbna opravila politiškim uradom i/ročujejo. 
I). /. v. I. /a Vojvodino Štajersko, XIX/I902, 1903, sir. 23X; 
Razglas •. kr. namestnika na Štajerskem /. dne X. 9. 1903 
/aradi ustanovitve okrajnega glavarstva v Konjicah in usta- 
novitve delovanja politične ekspoziture v Konjicah, 
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v organizaciji nižjih upravnih in samoupravnih 
oblastcv ni bilo večjih sprememb. Z naredbo 
poverjeništva za notranje zadeve z dne 19. 12. 
1918, je bilo odrejeno, da so vsa državna ob- 
lastva, zlasti še okrajna glavarstva, davčni uradi 
itd. dolžna, da poslujejo kot prej." V letu 1922 
so se okrajna glavarstva preimenovala v sreska 
poglavarstva. Na ozemlju, ki ga pokriva Zgodo- 
vinski arhiv Celje, sta istega leta začeli delovati 
dve sreski načelstvi, in sicer sresko načelslvo 
Šmarje pri Jelšah ter sresko načelstvo Gornji 
Grad.12 

V obdobju, ko je bila uvedena Vidovdanska 
ustava, je bila država razdeljena na 33 oblasti. 
Slovenija je bila razdeljena na dve - ljubljansko 
in mariborsko oblast.1-' Ozemeljske pristojnosti 
srezov so bile določene s posebno kraljevo ured- 
bo, ki je ozemlje razdelila na ljubljansko in 
mariborsko oblast. 

LJUBLJANSKA oblast je na Štajerskem 
obsegala: 
- srez Brežice (sodna okraja Brežice in Sev- 

nico) 
- srez Laško (sodni okraj Laško brez občine Št. 

Rupert), 

MARIBORSKA oblast je zajela večino 
ozemlja, ki ga danes pokriva Zgodovinski arhiv 
Celje: 
- srez Slovenj Gradec (sodna okraja Slovenj 

Gradec in Šoštanj brez Smartncga ob Paki; 
občini Gornji Dolič in Kozjak i/, konjiškega 
sreza) 

- src/. Konjice (sodni okraj Konjice brez občin 
Gornji Dolič in Kozjak) 

- srez Gornji Grad (sodni okraj Gornji Grad ter 
občina Šmartno ob Paki iz sreza Šoštanj) 

- src/. Celje (sodna okraja Celje in Vransko) 
- srez Šmarje (sodni okraji Šmarje, Rogatec, 

Kozje; občina Stoparce iz sreza Ptuj).14 

V leto 1922 sega tudi ustanovitev Sreskega 
poglavarstva Laško, čeprav je redno delo začelo 
šele leta 1924. 

Leta 1929 je bila uvedena zadnja sprememba, 
ki pa ni vplivala na poslovanje srezov. Sreska 
poglavarstva so se preimenovala v sreska načel- 
stva in pod tem imenom delovala vse do njihove 
razpustitve. Preimenovanje je določal Zakon o 
notranji upravi z dne 19. 6. 1929.15 

n 

12 

13 
14 
15   Ur. l. ljubljanske in mariborske oblasti, št. 7ii, 313/1929, str. 

593-604; Zakon O notranji upravi. 

Ur. I. Narodne vlade SUS v Ljubljani, št. XXV-203/I9IX, str. 
54. 
Ur. I. pokrajinske uprave /a Slovenijo, št. 49, 134/1929, sir. 
313-314; Uredba o razdelitvi države na oblasti. 
Prav lam. 
Prav tam. 

Ime sreza Sodni okraj Velikost Št. 
preb. 

Gornji Grad Gornji Grad 527 km! 17.S7S 
Krško Krško 

Kostanjevica 
Mokronog 
Radeče 

850 km2 54.911 

Laško Laško 308 km2 36.244 
Slovenske Konjice Slovenske 

Konjice 
335 km2 22.622 

Šmarje p. Jelšah Kozje 
Rogatec 
Šmarje 

568 km2 45.533 

Brežice Brežice 
Sevnica 

407 km2 35.342 

Celje Celje 
Vransko 

570 km2 48.011 

Tabela 3: Prikaz velikosti posameznih srezov ter 
število prebivalstva po popisu iz leta 1939 (na 
ozemlju, ki ga danes pokriva ZAC)16 

Po nemški okupaciji so delovala sreska načel- 
Stva le še slabe tri mesece. Nemška okupacijska 
oblast jih je 1. 7. 1941 odpravila 1er jih nado- 
mestila z okrožji.17 

Organizacija okrajnih glavarstev oziroma 
sreskili načelstev 

Na čelu okrajnih glavarstev so bili postavljeni 
okrajni glavarji (Bezirkshauptmänner). Kjer je 
imelo okrajno glavarstvo svoje izpostave, so 
zastopali okrajnega glavarja okrajni komisarji 
(poverjeniki). Dodeljena jim je bila uradna po- 
moč. Ob preimenovanju okrajnih glavarstev v 
sreska poglavarstva oziroma načelstva so enak 
naziv dobili tudi njihovi predstojniki - sreski 
poglavarji oziroma načelniki. Zakon je določal, 
da morajo biti po izobrazbi najmanj pravniki z 
najmanj osmimi leti državne službe ter z oprav- 
ljenim posebnim praktičnim izpitom. Postavil jih 
je minister za notranje zadeve. V večjih srezih je 
lc-ta lahko v krajih, ki so bili daleč od sreskega 
sedeža, ustanovili sreske izpostave. Tudi tu je bil 
lahko na čelu uradnik s predpisanimi pravnimi 
izpiti. Sreski poglavar je bil neposredni izvrše- 
valec obče upravne oblasti pod nadzorstvom 
oblastnega velikega župana. V njegovo pristoj- 
nost so sodili vsi posli obče uprave razen listih, 
ki so bili s posebnimi predpisi naloženi drugemu 
oblastvu. Če se je kazala potreba, so se mu 
dodelili tudi pravni in tudi posebni strokovni 
referati (sanitetni, tehnični, prosvetni, veterinar- 
ski, ekonomski, gozdarski, itd.).1" 

16 
17 

18 

Leksikon dravske banovine, Ljubljana 1937. 
Verordnung und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwallung in 
der Untersteiermark, 5t. 24/1941, sir.  196-199; Verordnung 
über die gebietliche Gliederung der Untersteiermark in Land- 
uml Statltkreise. 
Ur. I   pokrajinske uprave za Slovenijo, St. 49, 134/1922, str. 
313-314; Uredba o razdelitvi države na oblasti. 



ARHIVI XXII 1999 Iz arhivskih fondov in zbirk 209 

BOLNIOJ   (ZDRUŽENE   BR^TOVSKS  SKl^CNICS"   V   TRBOVUlf • .  sltuV^iJ^ 

PRVABZ     /f-B 

•1\   I/ZOSUV 
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Načrti za gradnjo nove bolnišnice Trbovlje 1922- 
1926, Sresko načclstvo Laško, AS 13 sig. 147 

Pristojnosti okrajnih glavarstev oziroma 
•sreskih načelstev 

Pristojnosti okrajnih glavarstev je predpisoval 
zakon iz leta 1850.19 V splošnih zadevah so 
plorala okrajna glavarstva najprej opravljati 
izvajanje zakonov in predpisov, ki so jih določali 
višji organi. Opravljati so morala Indi nadzor nad 
prebivalstvom, zbirati podatke o razmerah med 
»jim, jih popisovati (po starosti, stanu, prebiva- 
lišču, delu, davkih). Voditi so morala rojstne, 
poročne in smrtne knjige (ne pa vojaških), iz- 
dajala so poročna dovoljenja, urejala so posvo- 
jitve, državljanstva (priselitve in izselitve). Re- 
ševali so morala tudi pritožbe.V vojaških za- 
devah je bila poglavitna skrb okrajnih glavarstev 
novačenje. Hkrati so sprejemala odločitve o 
sprejemanju in odpuščanju iz vojaške službe 
(invalidi). Prevzela so skrb za preskrbo vojske, 
njihovo nastanitev (tudi za priprege). Določala so 
ludi primere, v katerih so lahko zaprosili za 
vojaško pomoč. Med policijskimi zadevami so 
morala potrjevali polne in krošnjarske liste, iz- 

19 Državni zakonik in vladni lisi (v nadaljevanju I). /.. V. I.) /a 
Štajersko, VII 98/1850, sir. 106-145; Razglas namestnika / 
dne 3. 5. 1X50. 1'oduk /a politiSke oblastnijc v djavnosi po- 
stavljene. 

vajati izgone sumljivih oseb, potepuhov, brez- 
delnežev ipd. Med preostalimi nalogami sta bila 
tudi skrb za določanje in spoštovanje zemljiških 
mej, ter zagotavljanje miru in varnosti ob pomoči 
posameznikov, žandarmerije in vojaščine, sodišč 
in državnega pravdništva. Zakon je določal tudi 
pristojnosti v primeru naravnih nesreč (zbiranje 
stvari in sredstev za prizadete, ocenitev škode 
ipd.), določal je nadzor nad delovanji društev, 
prireditvami in tiskom. Okrajna glavarstva so 
morala prevzeli skrb nad reveži in ustanovami za 
siromašne, kaznilnicami, poboljševalnicami idr. 
Zakon je določal tudi nadzor nad snago, sejmi, 
cestami, vodnimi napravami, nadzor nad nevar- 
nostjo požarov ter nadzor nad stavbnim redom. 
Med nalogami okrajnih glavarstev je bilo tudi 
bedenje nad splošno moralnostjo (nravstveni 
nadzor), nadzor nad obiskovanjem šol ter vzdr- 
ževanjem šolskih stavb, zdravstveni nadzor nad 
prebivalstvom (cepljenje, porodničarstvo, epide- 
mije) 1er davčne zadeve (določanje in pobiranje 
neposrednih davkov, nadzor nad neplačanimi 
davki ipd.).20 

Notranja ureditev in način poslovanja 
okrajnih glavarstev oziroma sreskih načelstev 

•. Notranja ureditev okrajnih glavarstev 

V okviru okrajnih glavarstev so delovali tile 
referati: 

- finančni (davčni) referat 
- referat za zdravstvo 
- gradbeni referat 
- veterinarski referat 
- gozdni referat 
- idr. zadeve 
Tehnično službo je vodil inženir (skrb za 

ceste, regulacijska dela, pomembnejša gradbena 
dela in gradbena nadzorstva nad občinami). 
Finančno službo SO vodili davčni inšpektorji 
(skrbeli so za davčno razdelitev in nadzorstvo), 
zdravstveno službo pa so vodili zdravniki. Poz- 
neje je bila organizirana živinozdravniška služba, 
za njo pa še gozdarska.21 

Vsa sreska načelstva so imela upravni, obrtni, 
kmetijski, veterinarski, prosvetni, zdravstveni in 
vojaški referat. Razen tega so bili nekaterim 
okrajnim načelstvom za področja več okrajev 
podeljeni še gozdarski referat, tehnični oddelek 
ter oddelek za nadzor mer.22 

21 
22 

Prav lam 

Prav lam 
Ur. I. ljubljanske in mariborske oblasti St. 7(>. 313/1929, str. 
593-604; Zakon o notranji upravi. 
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•. Fondi okrajnih glavarstev, ki jih hrani 
ZAC 

Zgodovinski oris fondov okrajnih glavarstev, 
srcskih načelstev, kijih hrani ZAC 

1. Sresko načelstvo Laško 

Eno izmed najmlajših, hkrati pa tudi eno naj- 
manjših po obsegu je poleg šmarskcga in gor- 
njcgrajskega (seveda na Štajerskem) prav gotovo 
Sresko načelstvo Laško. Ustanovljeno je bilo z 
zakonom o obči upravi z. dne 26. 4. 1922. 
Delovati je začelo s 1.6. 1924. Ozemlje laškega 
sreza je bilo nekdaj v upravno-političnem oziru 
sestavni del celjskega okrajnega glavarstva. Po- 
vršinsko je merilo le 308 kvadratnih kilometrov. 
Teritorialna ureditev v okviru oblasti je bila do- 
ločena s posebno kraljevo uredbo (Ur. 1. pokra- 
jinske uprave za Slovenijo, 1922/49). Sreza Bre- 
žice in Laško sta bila priključena ljubljanski ob- 
lasti. Ozemeljsko se je laški src/, pokrival s sod- 
nim okrajem Laško, razen občine Sv. Rupert, kije 
bila priključena srezu Celje in s tem mariborski 
oblasti. Obsegalo je te občine: Hrastnik, Jurklo- 
šter. Laško, Marija Gradec, Sv. Krištof, Sv. Le- 
nart, Trbovlje in Zidani Most. Njegove pristoj- 
nosti je urejal Zakon o razdelitvi države na obla- 
sti.23 Sresko načelstvo Laško je delovalo do leta 
1941. 

2. Sresko načelstvo Brežice 

Okrajno glavarstvo Brežice je bilo poleg 
celjskega najstarejše glavarstvo na ozemlju, ki ga 
danes pokriva Zgodovinski arhiv Celje. Začetek 
njegovega delovanja sega v leto 1849. Sprva je 
zajemalo območje štirih, po odpravi sodnega 
okraja Podčetrtek pa samo treh sodnih okrajev: 
Brežic, Sevnice, Kozjega. Sodni okraji so zaje- 
mali te občine: 

A. Sodni okraj Brežice: Brežice mesto. Za- 
kol, Veliki Obrez, Gaberjc, Sele, Mostee, Miha- 
lovcc, Loče, Rigonce, Kapele, Artič, Gornji 
Obrez, Sromle, Videm, Srcmič, Stara vas (fara 
Videm), Stari Grad, Pcsjc, Dolga vas, Pletcrje, 
Arnovec, Sušica, Stara vas (fara Sv. Lorcnc, 
Brezove, Bukovje, Drcnovcc, Orcšjc, Vihravcs, 
Pišccc, Podgorje, Dedjaves, Globoko, Blatno, 
Maloverh, Brezje, Bojz.no, Piršenbcrg, Pavlavcs. 

B. Sodni okraj Sevnica: Blanca, Zabukovje, 
Sevnica'trg, Rajhenburg trg (Brestanica), Anžc, 
Gorica, Stolovnik, Raz.tcz, Armensko, Brezje, 
Senovo. 

C. Sodni okraj Kozje: Pilštajn trg, Zagorje, 
Slraška Gorca, Lopatca, Drcnsko Rebro, Kozje 
trg, Veternik, Zdole, Buče, Vrenska Gorca, Sed- 
larjevo, Verace, Lastnic, Virštajn, Podsreda trg. 
Koprivnica,   Gorjane,    Križi,   Veliki    Kamen, 

23   Ur. 1. pokrajinske uprave /a Slovenijo, šl. 49, 134/1922, sir. 
313-314; Uredba o razdelitvi države na oblasli. 

Mcrčna sela, Sv. Peter pod Kunspcrgom, Planina 
trg, Paridol, Loke, Brezje, Planinska vas, 
Prcsično, Golobinjak, Suho, St. Vid, Podčetrtek 
trg, Imcno, Sopóte. 

Z odpravo okrajnih glavarstev med letoma 
1854 in 1868 so bili tudi na brežiškem po- 
stavljeni mešani uradi, ki so teritorialno obsegali 
območje nekdanjih sodnih okrajev. Z ločitvijo 
sodstva od uprave je okrajno glavarstvo Brežice 
znova zaživelo in ostalo v taki obliki do odprave. 
Določen mu je bil prvotni teritorialni obseg 
(sodni okraj Brežice, sodni okraj Kozje ter sodni 
okraj Sevnica). Z uredbo o razdelitvi države na 
oblasti iz leta 1922 se je teritorialni obseg bre- 
žiškega sreza zaradi novonastalih srezov zmanj- 
šal. Združeval je sodna okraja Brežice in Sev- 
nica. Priključen je bil ljubljanski oblasti. Sodni 
okraj Kozje je z novo uredbo sodil pod 
novoustanovljeni srez Šmarje pri Jelšah in je bil 
priključen mariborski oblasti. Do propada stare 
Jugoslavije skoraj ni bilo sprememb, razen v letu 
1929, ko se je sresko poglavarstvo preimenovalo 
v sresko načelstvo. Brežiški srez je bil odprav- 
ljen z. okupatorjeve strani leta 1941. 

Kot prvi brežiški okrajni glavar se omenja 
Anton Wiitt (But), kot komisarja Simon Pra- 
protnik in Jernej Tratnik, kot tajnik pa Alojzij 
Giinčar (Guntschar). 

3. Okrajno glavarstvo v Celju 

Poleg okrajnega glavarstva v Brežicah je v 
tem delu Slovenije med najstarejšimi okrajno 
glavarstvo v Celju. Teritorialno je sodilo v ma- 
riborsko okrožje in bilo upravno podrejeno 
okrožnemu uradu v Mariboru. Ob ustanovitvi je 
pokrivalo območje 86 krajevnih in 257 kata- 
strskih občin. Razdeljeno je bilo na šest sodnih in 
davčnih okrajev, in sicer: Celje, Vransko, Laško, 
Jclšovec, Gornji Grad in Konjice. 

V sodni in davčni okraj Celje so spadale 
naslednje krajevne občine (soseske): Celje mesto 
(Stadt Cilli), Breg (Rann), Teharje (Tüchern), Sv. 
Lovrenc pod Prožinom (St. Lorenzen in Prö- 
schin), Žalec (Sachsenfeld), Petrovce (Plclro- 
vitseh). Griže (Greis), Gotovlje (Guttcndorf), 
Velika Pirešica (Großpiereschitz), Vojnik 
(Hoehencgg), Frankolovo (Sternstein), Višnja 
vas (Weixcldori), Nova Cerkev (Neukirchen), 
Dobrna (Doberna), Lemberg (Lcmbcrg b. 
Ncuhaus), Sv. Martin v Rožni dolini (St. Martin 
in Roscnlhale), Sv. Razalija (St. Rasalia), Sv. 
Ahac (St. Achazius), Sv. Primož (St. Primus), 
Sv. Jurij pod Rifnikom (St. Georgen bei 
Reichenegg), Kostrivnica pri Planini (Koslrcinitz 
bei Montprcis), Svetina (Swetina), Sempeter v 
Savinjski dolini (St. Peter im Sannthalc) in Sv. 
Pavel pri Preboldu (St. Paul bei Pragwald). 

V sodni in davčni okraj Vransko so sodile 
te krajevne občine (soseske): Vransko (Franz), 
Tabor (St. Hieronymi), Sv. Jurij pri Taboru (St. 
Georgen   bei   Tabor),   Gomilsko   (Gomilsko), 
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Grajska   vas   (Burgdorf),   Marija-Reka   (Maria 
Riegg) in Polzela (Heilenstein). 

V sodni in davčni okraj Laško so sodile te 
krajevne občine (soseske): Laško (Tiiffer), Sv. 
Krištof pri Laškem (St. Christof bei Tiiffer), 
Trbovlje (Trifail), Dol (Doli), Lešje (Marindorf), 
Sv. Lenart (St. Leonhard), Paneče (Panctschc), 
Sv. Robert (St. Ruperti) in Loka (Laak). 

V sodni in daini okraj Jelšovec so ssodile te 
krajevne občine (soseske): Šmarje pri Jelšah (St. 
Marein bei Lrlachstcin), Sv. Vid (St. Veit), Po- 
nikva (Ponigl), Lemberg pri Zbelovem (Lemberg 
bei Plankenstein), Sv. Štefan (St. Stephan), 
Zuscm (Süßenheim) in Slivnica (Schleinitz). 

V sodni in davčni okraj Gornji Grad so 
sodile le krajevne občine (soseske): Gornji Grad 
(Oberburg), Nova Štifta (Neustift), Solčava 
(Sulzbach), Luče (Leutsch), Rečica (Rictz), Ko- 
marje (Kokarje), Ljubno (Laufen), Mozirje 
(Praßberg). 

V sodni in davčni okraj Konjice so odile te 
krajevne občine (soseske): Konjice trg (Gonobitz 
Marki), Vezina (Wasina), Grušovlje spodnje 
(Unter-Gruschojc), Vrhole (Verhollc), Tepanje 
(Tcpinadorf), Konjiška vas (Gonobitzdorf), Žice 
(Scitzdorf), Prelogc (Prelloge), Zreče (Röt- 
schach), Oplotnica (Oplotnitz), Okoška vas 
/Okoško/ (Augenbachdorf), Kot (Koth), Sv. 
Kunigunda /Sv. Jungcrt/ (St. Kunegund), Padeški 
Vrh (Padeschberg), Skomarje (Skomern), Stra- 
nice (Slranitzen), Ljubnica /Lubnice/ (Lubnit- 
zen). Paka (Paak), Spodnji Dolič (Untcr- 
dollitsch), Kozjak (Kosiak), Brezje (Wrcscn), 
Vitanje (Weitenstein), Zbelovo (Plankenstein), 
Sv. Duh (Heil. Geist), Gornje Laže (Oberlaschc), 
Sv. Jernej (St. Bartholomä), Tolsti Vrh 
(Fcistenberg), Sv. Uršula (St. Ursula), Sv. Il (St. 
Egydi), Besovica /Vcsovica/ (Wesowilza). 

Iz naštetega je razvidno, da je bilo celjsko 
(>krajno glavarstvo zelo veliko. Samo na slo- 
venskem Štajerskem je obsegalo šest okrajnih 
sodišč, čeprav je veljalo načelo, naj posamezno 
»krajno glavarstvo ne obsega več kot tri. Imelo je 
113.381 prebivalcev (po popisu iz leta 1857) in 
Je bilo s tem takoj za graškini drugo največje v 
deželi. Površinsko je merilo 34 milj. Pokrivalo je 
te občine: Celje mesto. Breg, Teharje, Sv. Lov- 
ine pod Piožinom, Žalec trg. Petrovce, Griže, 
Gotovljc, Velika Pirešica, Vojnik trg, Franko- 
lovo, Višnja vas. Nova Cerkev, Dobrna, Lem- 
berg, Šmartno v Rožni dolini. Sv. Rozalija, Sv. 
Ahac, Sv. Primož, Sv. Jurij pod Rifnikom trg, 
Koslrivnica pri Planini, Svetina, Sv. Peter v 
Savinjski dolini. Sv. Pavel pri Preboldu. 

Prvo teritorialno okrnilev je okrajno glavar- 
stvo v Celju doživelo leta 1903, koje bil izločen 
zaradi ustanovitve okrajnega glavarstva v Ko- 
njicah izločen sodni okraj Konjice. Leta 1922 pa 
Je bil z uvedbo sreskih načelstcv ozemeljsko 
Zmanjšan še za teritorij treh sodnih okrajev. Z 
uvedbo okrajnega vglavarslva v Laškem, okraj- 
nega glavarstva v Šmarju pri Jelšah in okrajnega 

glavarstva v Gornjem Gradu je izgubilo sodne 
okraje Laško, Šmarje pri Jelšah in Gornji Grad. 
Ostala sta mu le še sodna okraja Celje in 
Vransko. Priključeno je bilo mariborski oblasti. 
V takšni obliki je dočakalo svojo razpustitev leta 
1941. 

Kot zanimivost naj omenim dopis, ki ga je 
poslala deželna vlada za Slovenijo - pover- 
jeništvo za notranje zadeve Mestnemu magistratu 
v Celju. Iz njega je razvidno razmerje med 
delovnimi področji mestnega magistrata Celje in 
Okrajnega glavarstva Celje v zvezi s policijskimi 
posli: "...da okrajno glavarstvo začasno izvršuje 
v mestnem področju naslednja opravila: var- 
nostno policijsko službo, vse odredbe za slučaj 
javnih nemirov, javne prireditve, prijavljanje in 
evidenco prebivalstva, policijsko nadzorstvo in 
izgone, cenzuro..." V istem dopisu je posebej 
poudarjeno, da je ta uredba mišljena le kot pre- 
hodna/4 

Kot prvi okrajni glavar se omenja Ivan 
Schmelzer, kot komisarja pa Ignacij Novak, 
Mihael Žlebir (Schlebier), Anton Smole (Smolle) 
in Rudolf Pulsator. 

Dela na gradivu okrajnih glavarstev in sreskih 
načelstcv 

V uvodu naj nakažem samo bežen pregled 
pisarniškega poslovanja, ki je izoblikovalo pre- 
cejšen del svoje podobe v drugi polovici de- 
vetnajstega stoletja. Podrobno je bilo predstav- 
ljeno v razpravi Jožeta Žonlarja25 in razpravi 
Saše Scr.šc. 

Pred marčno revolucijo je pisarniško poslo- 
vanje obvladoval zelo zapleten sistem odlaganja 
spisov. Spise v zvezi z dalj trajajočim postopkom 
je bilo treba iskati na več mestih. Rešitev te 
pomanjkljivosti se je ponudila ob uvedbi novih 
upravnih oblasti. 7. 4. 1848 so bila izdana na- 
vodila za upravne oblasti, v katerih je bilo vsem 
namestništvom naročeno, naj pisarniško poslo- 
vanje poenostavijo kolikor je mogoče. Na 
Kranjskem so tako že naslednje leto uvedli eno- 
ten registralurni načrt in enake obrazec za 
poslovanje.27 

17. 3. 1855 je izšlo uradno navodilo za me- 
šane in upravne okrajne urade ter urade sodnih 
stolov (veljavno je bilo za vse kronovinc razen 
za   lombardsko-beneško   kraljestvo   ter   Vojno 

24   McMna občina Celje 1919-1941, AŠ 7. sig. l'r. 114/1919; Ra- 
zmerja med področji dela mestnega magistrata in okrajnega 
glavarstva Celje. 

2-   Jože Žonlar, Ra/.voj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih 
oblasleh do reforme pisarniškega poslovanja lela 1956, Arhivi 
XVI/1-2, Ljubljana 1993, sir. 30-44. 
•Saša Serše, Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih 
organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devet- 
najstega stoletja. Arhivi XX1/I-2, Ljubljana 199X. str. 26-31. 
Namestništvo /a Kranjsko, 1-2, št. 7191/1850; ARS - Registra- 
lurs-1'lan lür die Statthalterei und die He/irkshauplmann- 
sehalien in Krain. Laibach 1X51. 

26 

27 
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krajino), ki je odrejalo notranjo ureditev in opra- 
vilni red.2x Kljub temu da je bilo z njim urejeno 
poslovanje okrajnih uradov, je isti sistem po- 
slovanja ostal v veljavi tudi po njihovi odpravi in 
se tako nadaljeval tudi pri poslovanju okrajnih 
glavarstev. 

Opravilni red je določal sistem odlaganja spi- 
sov v registraturo. 

Temeljil je na dvanajstih vsebinskih skupi- 
nah, označenih z velikimi latinskimi črkami: 
A. Zakoni in spisi 
H. Uradne in personalne zadeve 
C. Vojaške zadeve 
D. Cerkvene in šolske zadeve 
E. Zdravstvene      zadeve,      pomoči      revnim, 

dobrodelne ustanove 
F. Kmetijstvo, rudarstvo, gozdarstvo, lov 
G. Trgovina in obrt 
H. Ceste, stavbe (ali pod D, E, F, G) 
I. Polieijske zadeve (če niso v E, F, G, H) 
L. Občinske zadeve 
M.Davčne, finančne zadeve 
N. Razno 

V okviru vsake skupine so bili spisi odloženi 
po tekočih vložnih številkah. Spise so združevali 
v zadeve v okviru enega registralurnega obdobja, 
ki je lahko obsegalo eno do pet let, glede na 
količino dotoka spisov. Število skupin ni bilo 
vedno enako. S posebnim dovoljenjem so lahko 
uradi število skupin po potrebi zvečali ali 
zmanjšali. Manjši uradi so poslovanje še poeno- 
stavili in odlagali rešene zadeve po zaporednih 
vložnih številkah. Pri njih je registraturna doba 
trajala samo leto dni. Predpis je tudi določal, da 
se za vse spise, ki so bili odloženi v enem 
regislaturnem obdobju, izdela abeecdno kazalo. 
Vsebovati je moralo vložno številko in označbo 
ene izmed registaturnih skupin. 

Kljub spremembi oblasti je sistem poslovanja 
ostal vse do razpustitve sreskih načelstev. 

1. Sresko načelstvo Laško 

Ob razpustu laškega sreskega načclslva so 
Nemci upravni sedež prenesli v Trbovlje. 

Pri pregledu prevzetega gradiva Skupščine 
občine Trbovlje leta 1979 se je pokazalo, da je 
med občinskim gradivom tudi del gradiva laške- 
ga sreza. Verjetno se je zahvalili Zgolj naključju, 
da je ohranjena vsaj ta malenkost. Čeprav zaradi 
svoje okrnjenosli nima posebne pričevalne vred- 
nosti, pti je redek vir za proučevanje lega pro- 
stora. Zajema obdobje od ustanovitve leta 1922 
in do njegovega razpusta leta 1941. Med samim 
gradivom najdemo nekaj dokumenlov s starejšo 
letnico. Ker zaradi teh fragmentov ni imelo po- 
mena oblikovali posebnega fonda, so priključeni 
fondu sreza. Kot največja škoda se je pokazala 
izguba    vseh   evidenc    nad    gradivom.    Samo 

gradivo je bilo v precej slabem slanju, pomešano 
med sabo in popolnoma neurejeno. Iz samih 
spisov ni bila razvidna njihova prvotna ureditev, 
zato so predstavljala prva dela na gradivu uvedba 
neke smiselne in pregledne oblike, ki bi po- 
enostavila pregled nad njegovo vsebino. Zaradi 
že omenjene slabe ohranjenosti gradiva ponekod 
lahko govorimo le o fragmentih, valorizacija ni 
imela pomembne vloge. Delo je bilo osredo- 
točeno na vsebino in na njeno razdelitev v pre- 
gledne skupine. Nastali so tile tematski sklopi: 

I. Upravne zadeve 
II. Kultura in prosveta 
III. Zdravsvo in socialno skrbstvo 
IV. Lov 
V. Društva 
VI. Tehnična dokumentacija 
VII. Gradnje 
VIII. Obrtne zadeve 
IX. Razno. 

Največ pozornosti je bilo posvečeni vsebini 
gradiva, ker so se naslovi zadev in nihova 
vsebina marsikdaj razhajali. V eni sami mapicijc 
bilo pomešano več dokumentov z različnimi vse- 
binami. Zato je bilo treba pregledati dokument za 
dokumentom in vsakemu posebej določiti naziv 
arhivske cnolc. V okviru tematske razdelitve gra- 
diva se je le to razvrstilo še kronološko. Ta 
sistem poenostavi uporabo gradiva. 

Največ je ohranjene gradbene dokumentacije 
(gradbene zadeve rudnika Trbovlje, Laško, 
Hrastnik, Elektrarne Trbovlje, Cementarne 
Trbovlje ter nekaj privatnih gradenj). Preostalo 
gradivo predstavlja le drobec upravnega gradiva, 
gradiva za šolstvo in prosveto... 

2. Okrajno glavarstvo oziroma sresko 
načelstvo Brežice 

V letu 1976 je iz Posavskega muzeja v Bre- 
žicah prišlo v celjski arhiv dragoceno, predvsem 
pa izjemno zanimivo gradivo okrajnega gla- 
varstva Brežice. Dragoceno in zanimivo zato, ker 
je to eno izmed redkih okrajnih glavarstev, 
predvsem pa edino tako ohranjeno na ozemlju, ki 
ga pokriva zgodovinski arhiv v Celju (od sedmih 
okrajnih glavarstev so ohranjena edino tri). Res 
je, da se je ob podrobnejšem pregledu količinsko 
močno zmanjšalo, kar pa mu ne zmanjšuje 
vrednosti. Od 170 arhivskih škatel jih je ostalo le 
sto, kajti med gradivom so bili pomešani tudi 
fondi drugih ustvarjalcev. Tako so bili izločeni in 
ustvarjeni novi fondi, ki so sedaj že ustrezno 
urejeni in popisani. Med gradivom Okrajnega 
glavarstva Brežice sc je tako našlo gradivo 
Okrajnega urada Sevnica, Okrajnega urada Kozje 
(izdan v Inventarjih št. 2 - Okrajni uradi 1854- 
18o8),29   Okrajnega    šolskega    sveta    Brežice, 

2X   I). /.. v. I. /a .Štajersko, XI/1855, sir. 175-213; Urcdši poduk /a 
/edinjene in politične okrajne in župnijske gosposke. 

2y   Vida Berkopec, Ivanka Zajc-Cizclj, lledvika Zdovc, Okrajni 
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Okrajnega šolskega sveta ••/je, Okrajnega šol- 
skega sveta Sevnica (i/dani v Inventarjih št. 7 - 
Šolski sveti 1864-194l)30 ter gradivo Hranilnice 
mestne občine Brežice in Okrajne Hranilnice 
Kozje, ki pa je priključeno fondu Gradivo hra- 
nilnic in posojilnic 1876-1970. Ohranjenih je tudi 
nekaj fragmentov okrajnega urada Brežice, ki pa 
so priključeni okrajnemu glavarstvu Brežice. 

Gradivo je prispelo v arhiv v povsem razsutem 
stanju. Na žalost ni ohranjen niti en delovodnik, ki 
bi nam olajšal delo. Na ta način bi lahko ohranili 
prvotno ureditev. Težnja pri prvem urejanju 
gradiva je bila, da se celoti da neki smisel in olajša 
iskanje želene vsebine. Pri tem so se skušali držati 
prvotne ureditve, kajti na spisih so se ohranile 
oznake vsebinskih skupin. Zadeve sploh niso bile 
popisane, tako da tudi o ohlapnem popisu ne 
moremo govoriti. Večina gradiva je bilo 
razvrščena kronološko. Ker ni bil narejen 
podrobnejši popis gradiva, ni bilo razvidno, katere 
zadeve vsebuje. Kajti oznake N, R ipd. so 
povedale premalo oziroma nič o vsebini sklopa. 

Pri vnovični obdelavi gradiva sc je obračala 
pozornost ravno na vsebino. Gradivo je bilo še 
temeljiteje razdeljeno v tematske sklope. Posa- 
mezne zadeve so dobile svoj naslov ter bile 
označene z letnico nastanka in signaturno .šte- 
vilko. Pred letnico je še zapisana oznaka sklopa. 
Ce primerjamo oba popisa, je razlika očitna: 

•'rej: Potem: 
Okrajno glavarstvo        Okrajno glavarstvo 
"režite Brežice 
["• 1891 Leto: 1891 
Sig.: F/6 

Seznam članov 
Štajerske deželne 
družbe 

Tematski sklopi so dobili nove oznake, ven- 
dar zaradi   izgubljenih evidenc to ne pomeni 
grobega posega v gradivo. V okviru teh sklopov 
Je še uporabljena kronološka razvrstitev. Iskanje 
Je tako hitrejše in poenostavljeno. V veliko po- 
moč so tudi kazala (stvarna, imenska, krajevna) 
na koncu popisa. 

Spisi do leta 1919 so pisani v nemškem jeziku 
in v gotici. To velja predvsem za Brežice mesto, 
Kjer je nemški jezik trdno zasidran vse do konca 
Prve svetovne vojne, pri občinah pa je stanje 
Popolnoma drugačno. Pri dopisih občin, ki jih je 
Pokrival brežiški okraj, najdemo spise, pisane v 
slovenskem jeziku, že pred letom 1890. Iz njih je 
razvidna tudi želja o doslednem poslovanju v 
slovenskem jeziku. Po letu 1919 je nemški jezik 
'Udi uradno odpravljen iz vseh državnih uradov. 

Popis končuje del gradiva okrajnega sodišča 
mrežice. To so zemljiškoknjižni izpiski, testa- 
menti in ženitna pisma. Ni znano, na kakšen 
način je  bilo to gradivo priključeno gradivu 

30 uradi 1854-1868, Inventarji 2. 
Metka BukoSek, Ivanka Zajc-Ci/elj. Šolski Sveti 1864-1941, 
Inventarji 7. 

Okrajnega glavarstva Brežice. Zgodovinski arhiv 
Celje doslej še ni prevzel gradiva okrajnega 
sodišča Brežice, zato bo to gradivo zaradi večje 
preglednosti za zdaj ostalo priključeno temu 
fondu. Uvrstitev na konec fonda okrajnega gla- 
varstva Brežice omogoča, da se bo ob prevzemu 
gradiva okrajnega sodišča iz Brežic zgoraj 
našteto gradivo izločilo iz, omenjenega fonda in 
priključilo gradivu Okrajnega sodišča Brežice. 

Gradivo okrajnega glavarstva Brežice, ki ga 
hrani deželni arhiv v Gradca 

V popisu okrajnih glavarstev (Bezirks- 
hauptmanschaften) na Spodnjem Štajerskem • 
74 je pod naslovom Arhivalije okrajnega 
glavarstva v Brežicah navedeno, da hrani graški 
arhiv gradivo okrajnih uradov v Brežicah, Koz- 
jem in Sevnici ter gradivo okrajnega glavarstva v 
Brežicah. To so spisi, nastali v letih 1850-1870, 
teh je 110 fasciklov, in zapisniki v petdesetih 
zvezkih. Podrobnega popisa ni. 

3. Okrajno glavarstvo Celje 

Gradivo okrajnega glavarstva Celje (1850- 
1854) je prevzel Zgodovinski arhiv v Celju 27. 
septembra leta 1983 in je vpisano v akecsijski 
knjigi pod tekočo številko 160. Izročil ga je 
Arhiv republike Slovenije, prek katerega je pote- 
kala restitucija arhivskega gradiva, ki je nastalo 
na slovenskem etničnem ozemlju inje bilo shra- 
njeno v avstrijskem državnem arhivu. Gradivo je 
bilo predmet tretje predaje, ki je potekala na 
temelju jugoslovansko-avslrijskega sporazuma iz 
leta 1923 in je navedeno v seznamu št. 21 pod 
tekočo številko 40. 

Po prevzemu v Zgodovinski arhiv v Celju je 
bilo gradivo tehnično opremljeno in nastavljene 
so bile osnovne evidence, ki so nadomeščale 
popis do arhivistične ureditve gradiva. Pri arhi- 
vislični obdelavi se je gradivo razvrstilo v vse- 
binske skupine, ne da bi se pri tem razbila tekoča 
foliacija - tt) pa predvsem zato, ker je bilo gra- 
divo že pred arhivislično obdelavo varnostno 
mikrofilmano (št. mikrofilma 013-015). Prav ta- 
ko ni imelo ohranjenih spisovnih evidenc. Gra- 
divo je le fragment nekoč obsežne dokumen- 
tacije. Ohranili so se samo gradbeni spisi, zato ni 
bilo treba naredili nobenih posegov na gradivu. 

Gradivo okrajnega glavarstva Celje, ki ga 
hrani deželni arhiv v Gradcu 

V popisu okrožnih uradov (Kreisämter) • 68 
je pod naslovom Celje (okrožni urad, okrajno 
glavarstvo, okrajni urad) navedeno tudi arhivsko 
gradivo celjskega okrajnega glavarstva in okraj- 
nega urada (Cilli, Bezirkshauptmannschaft und 
Bezirksamt). Večinoma gre za gradbene spise, 
nastale v letih od 1850 do 1868. 
F 23      1850-1860 Gradbene zadeve 
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(Bausachen) 1 F 
1854-1856 Gradbene zadeve 1 F 
1857-1858 Gradbene zadeve 1 F 
1859-1860 Gradbene zadeve 1 F 
1861-1865 Gradbene zadeve 1 F 
1854-1868 Varia (Miszellanea) 

V    popisu    okrajnih    glavarstev    (Bczirks- 
hauptmannschaften) na Spodnjem Štajerskem • 
74 je pod naslovom Arhivalijc okrajnega gla- 
varstva v Celju navedeno, da je shranjeno v 
graškem arhivu gradivi) okrožnega urada v Celju, 
okrajnih uradov v Celju, Šmarju pri Jelšah, Slo- 
venskih Konjicah, Gornjem Gradu, na Vranskem 
in okrajnega glavarstva v Celju 1er 260 zvezkov 
zapisnikov in kazal, nastalih v drugi polovici 18. 
stol. do leta 1870. Podrobnega popisa ni. 

VIRI 

1. Državni zakonik in vladni list (v nada- 
ljevanju D.z.v.l.) za Štajersko, Vil 98/1850, str. 
106-145; Razglas namestnika 3. 5. 1850; Poduk 
za politiške oblaslnije v djavnost postavljene. 

2. D.z.v.l. za kronovino Štajersko, XXI. del, 
1850; Razpis namestnika z dne 20. 9. 1850, s 
katerim se po začasni občinski postavi 17. 3. 
1845 urejene nove krajne občine s svojim po- 
liliškim sodnijskim in dačnijskim okrogom v 
kronovini štajerski razglašujejo. 

3. D.z.v.l. za Štajersko, IV/1854, Odredba 
notranjega ministra... 31. L 1854; Upravna in 
sodna razdelitev Vojvodine Štajerske. 

4. D.z.v.l. za Štajersko, XLII/1854, Odredba 
notranjega ministra... 23. 9. 1854; Začetek dela 
okrajnih uradov. 

5. D.z.v.l. za Štajersko, XI/1855, str. 175-213; 
Uredski poduk za zedinjene in politične okrajne 
in župnijske gosposke. 

6. Državni zakonik za štajersko vojvodstvo, 
1/1862, 5. 3. 1862. Postava, s katero se dajejo 
osnovne ali glavne pravila, da se po njih urav- 
navajo občine (soseske, srenje, komuni, gmajne). 

7. D.z.v.l. za Štajersko, 1/1868, Razglas de- 
želnega poglavarja 27. 7. 1868; Začetek dela 
okrajnih glavarstev. 

8. D.z.v.1. za Štajersko, XI/1868, Razglas na- 
mcslništva 17. 9. 1868; Ukinitev okrajnih stavb- 
nih uradov in izročitev kompetene okrajnim gla- 
varstvom. 

9. D.z.v.l. za Štajersko, XX/1868, Razglas 
namestništva 3. 19. J 868; Politična in sodna 
razdelitev Vojvodine Štajerske. 

10. D.z.v.l. za Štajersko, IV. del, 27/1854, sir. 
56-66, Ukaz ministrov notranjih zadev, pravo- 
sodja in dnarslva 31. 1. 1854, s katerim se raz- 
glašuje politična in sodna uredba vojvodine 
štajerske. 

11. D.z.v.l. za vojvodino Štajersko, XIX/ 
1902, 1903, str. 238; Razglas e.kr. namestnika na 
Štajerskem z dne 8. 9. 1903 zaradi ustanovitve 
okrajnega glavarstva v Konjicah, in ustanovitve 
delovanja politične ekspoziture v Konjicah. 

12. Ur.l. Narodne vlade SHS v Ljubljani, št. 
XXV-203/1918,str. 54. 

13. Ur.l. pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 
49, 134/1922, str. 313-314; Uredba o razdelitvi 
države na oblasti. 

14. Ur.l. pokrajinske uprave za Slovenijo št 
49, 136/1922, str. 315-321; Zakon o oblastni in 
sreski samoupravi. 

15. Ur.l. ljubljanske in mariborske oblasti št. 
48, 161/1924, 19. 5. 1924, str. 312; Upostavilev 
sreskih poglavarstev. 

16. Ur.l. ljubljanske in mariborske oblasti št. 
48-1132, 2. 5. 1924, sir. 312; Razglas za srez 
Laško. 

17. Ur.l. ljubljanske in mariborske oblasti št. 
76, 313/1929, str. 593-604; Zakon o notranji 
upravi. 

18. Vcrordnungs und Amtsblatt des Chefs der 
Zivilvcrwaltung in der Unterslciermark, št. 24/ 
1941, str. 196-199; Verordnung über die gebiet- 
liche Gliederung der Unterslciermark in Land- 
und Stadtkreise. 

19. Fond mestne občine Celje 1919-1941, AŠ 
7, sig. Pr. 114/ 1919; Razmerja med delokrogi 
mestnega magistrata in okrajnega glavarstva 
Celje. 

20. Namcstnišlvo za Kranjsko, 1-2, št. 7191/ 
1850; ARS-Rcgistralurs-Pian für die Statthalterei 
und die Bezirkshauptmannschaftcn in Krain, 
Laibach 1851. 
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ZUSAMMHNI-A.SSUNG 

DIE ARCHIVBLSTÄNDH DER BEZIRKSHAUPT- 
MANNSCHAFTEN IM HISTORISCHEN ARCHIV 
CHL.IH 

SUMMARY 

THE FONDS •• TH1Ì DISTRICT BOARDS AND LO- 
CAL DEPUTIES KlilT IN THF. HISTORICAL AR- 
CHIVI* OF ŒLJH 

His zum Jahre 1848 waren für die Verwaltung keine 
Organe zuständig, die vom Staal errichtet und bezahlt 
wurden. Nach diesem Jahr wird eine Organisation des 
Staatsapparats vorgenommen und die Verwallung vom 
Gerichtswesen getrennt. Als niedrigste Stufe der 
staatlichen politischen Machi werden Bezirkshauptmann- 
schaften eingeführt. Im Historischen Archiv Celje 
(Zgodovinski arhiv Celje) werden Archivbestände von 
nur drei Bezirkshauptmannschaften (Brežice, Celje. 
Laško) aufbewahrt, wahrend vier Archivbestände 
(Bezirkshauptmannschaften Šmarje pri Jelšah. Slovenske 
Konjice, Gornji Grad, Krško) als verloren gellen. Am 
besten erhallen ist der Fonds der Bezirks- 
hauptmannschaft Brežice. Alle Archivbestände wurden 
nach Sachgmppcn. in diesem Rahmen jedoch chrono- 
logisch geordnet. Ein Teil der Archivbestände der 
Bezirkshauptmannschaften wird im Landesarchiv in (ira/, 
aulbewahrt. 

Up until 1848, the administration was not carried out 
by bodies appointed and paid by the slate. After this 
year, however, the stale carried oui a through reorganisa- 
tion of the slate apparatus, which included separating the 
administration from the judiciary and the introduction of 
the districi boards as the lowest level of political author- 
ity. Only three fonds of district boards (ihose of Brežice, 
Celje and Laško) are kept in the Historical Archives of 
Celje, while four of these (those of Šmarje Pri Jelšah, 
Slovenske Konjice, Gornji Grad and Krško) are losi. The 
besi preserved fond of the above three is that of the 
Brežice district board. All three fonds are arranged ac- 
cording to themes, and within the framework of this, also 
chronologically. A pari of the records of the district 
boards is also kept in the Provincial Archives of Graz. 
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Andrej Mlakar, gradnja mlina 1854, Okrajno glavarstvo Celje, AŠ I 3/1. 
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UDK 930.253.4:912(497.4 Lj.) 

Neznani načrti Ljubljane iz leta 1816 v dunajski Albertini 
BOŽO OTOREPEC 

Ko sem leta 1964 na Dunaju iskal gradivo za 
zgodovino ljubljanskega gradu, sem se oglasil 
tudi v grafični zbirki Albertina, v upanju, da 
morda najdem gradivo za svojo raziskavo. V 
študijski dvorani me je sprejela prijazna kusto- 
dinja, po izobrazbi umetnostna zgodovinarka. Ko 
je slišala za mojo željo, mi je prinesla kartotečni 
pregled zbirke, imenovane Architektur-Zeich- 
nung Sammlung, v kateri hranijo različne načrte 
s tega področja. In res je mapa številka 78 hra- 
nila gradivo iz. Ljubljane. Ovitek 7 je pod št. 44- 
48 omenjal načrte kaznilnice na Žabjem trgu 
(Froschplatz) s šestimi predlogi A. Schaffcnralha 
iz leta 1816 za predelavo v inkvizicijsko hišo 
"Inquisitionshaus". Pod št. 38-43 je spravljen tlo- 
ris uršulinskega samostana, delo Johanna Bapt. 
Aucrbcrgcrja z dne 3. 5. 1816, ki obsega šest 
načrtov poslopja. Pod št. 33-37 je spravljen pre- 
vod "Ansicht der k.k. Militiir-Casscrne zu Lai- 
bach bey St. Peter" s petimi listi, delo Alojza 
Babnika iz leta 1816. Vsebuje med drugim po- 
gled šentpeterske kasarne od župnijske stavbe in 
cerkve do Ljubljanice. Pod št. 28-32 je tloris 
ljubljanskega licejskega poslopja, ki ga je izdelal 
Dcschman leta 1816; kaže lego poslopja na 
današnjem živilskem trgu z vrtom in sosednjimi 
hišami. Kopitarjeva ulica se je imenovala 
Wassergasse, omenjeni so novi šolski drevored. 
Šolski trg, Dom Stiftsgasse in Alumnatsgassc. 
Pod št. 23-27 so načrti oz. tlorisi deželne in 
Pogačnikovc hiše na Novem trgu. Dvorni trg se 
je imenoval Ncumarktsgassc, omenjeni so Salcn- 
drova ulica, Gosposka ulica in Nemški trg pred 
Križankami, priložen pa je tudi tloris Knežjega 
dvorca Aucrspcrgov, delo A. Schaffcnralha iz 
leta, 1816. 

Št. 16-22 iz iste mape, to je mape 78, ovitek 7 
vsebujejo načrte oz. tlorise Ljubljanskega gradu, 
ki jih je napravil Kari Alojz Schaffcnrath z asi- 
stentom Francem Ksaverjem Dcschmanom leta 
1816. Št. 16 kaže načrt drugega nadstropja gradu, 
pod št. 17 je lep pogled na grad mesta od stolpa 
pri današnjem vhodu do okopov (šanc) v ozadju, 
kjer so vidni vojaki in topovi; lepo viden je tudi 
zdaj na novo odkrili vhod v kazemalc, slolp z uro 
in vhod prek stopnic. Št. 18 prikazuje potrebna 
dopolnila za čuvanje jetnikov (okna, vrata, peči 
itd.). St. 19 prikazuje vsa podzemska skladišča 

gradu z vidnim obokanim vhodom v kazemate, 
prehodom na baslijo, bastijo s škarpo in topovi 
ter kazemate, prehod k topovom, mrliško kamro 
pod kapelo, skladišče kurjave za upravo in za- 
pornike. Št. 20 kaže tloris pritličja gradu od glav- 
nega vhoda, stolp, stražarnico in moški zapor, 
stanovanja nadzornikov in drugo. Št. 21 kaže 
načrt prvega nadstropja s sušilnico perila, stra- 
nišči, bolniško sobo in moškimi ter ženskimi 
zapori, kor v kapeli, marketendarjevo stanovanje 
in stanovanje požarnega čuvaja. St. 22 kaže tloris 
drugega nadstropja gradu z depozitorijem zapo- 
rov, izhodom na dvorišče in žensko bolniško 
sobo 1er ostrešje kapele. 

Št. 13-15 v ovitku 7 mape 78 kažejo nekdanji 
kapucinski samostan na današnjem Kongresnem 
trgu, pa tudi tlorise uršulinske cerkve, dele lon- 
tovža, vicedomske hiše (na mestu današnje uni- 
verze), stanovskega gledališča ter nenaseljen 
kapucinski samostan, delo K. Deschmana iz leta 
1816. Št. 8-12 kažejo tloris frančiškanskega sa- 
mostana, delo A. Schaffcnralha; pod št. 8 je lepa 
velika barvna slika samostana z imeni ulic: 
današnja Nazorjeva je bila Augušlinska gasa, 
Čopova se je imenovala Slonova ulica ter Ka- 
pucinska gasa v smeri proti vodi. 

Ovitek 6 iz mape 78 vsebuje pod št. 6-7 
glavno in stransko fasado cerkve v Šentvidu pri 
Ljubljani iz leta 1793 s popravki kupole. Pod št. 
1 je situacijski načrt dela mesta Ljubljane v 
okolici nekdanjega frančiškanskega samostana 
na današnjem živilskem trgu. V načrt je vnesena 
lega nekdanjih Poljanskih mestnih vrat, jarek, 
frančiškanska cerkev in obzidje Poljanskega 
predmestja. Pet načrtov prikazuje profil franči- 
škanskega samostane ter načrte za predelavo za 
normalko. Pod št. 13 je tloris nekdanjega kapu- 
cinskega samostana v Novem mestu iz obdobja 
okoli 1780-90, št. 11 pa kaže tri načrte arhitekta 
Zulianija za cerkev v Velesovem iz leta 1766 z 
lepo fasado. 

O omenjenih načrtih Ljubljane sem obvestil 
dr. Damjana Prclovška in ta jih je dal pozneje v 
Albertini kopirati, ostali pa so še neobjavljeni. 
Branku Korošcu ti načrti ob izidu njegove knjige 
"Ljubljana skozi stoletja: mesto na načrtih, pro- 
jektih in v stvarnosti" leta 1991 niso bili znani. 
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ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY 

DIE UNBEKANNTEN PLANI- VON LJUBLJANA IN 
DER WIENER ALBERTINA (MASCHINEN- 
GESCHRIEBENES M ANUSKRIIT) 

Der Autor behandelt in seinem Beilrag die bisher 
Unbekannten Stadtpläne von Ljubljana aus dem Jahre 
1816, die in der Wiener Alberlina verwahr! werden. Es 
handelt sieh um die Werke von A. Sehaffenrath, J.B. 
Auerberger und A. Babuik. 

UNKNOWN MAPS OE LJUBLJANA EROM 1816 IN 
THE VIE.NNESE ALBERTINA 

The author diseusses heretofore unknown maps of 
the city of Ljubljana dating from 1816 kepi in the 
Viennese Albertina. The maps are the work of A. 
Sehaffenrath, Johann Bapt. of Aucrbcrg and Alojz 
Babnik. 

Med prvo svetovno vojno porušene stavbe med Kromberkom in Gorieo v naselju Pri hrastu. 
V ozadju je viden Sabotin. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, zbirka fotografij, Johann Freund 1/1H 
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Odlok Deželnega namestništva v Gradcu za ohranitev in 
hrambo cehovskih arhivalij leta 1914 
HEDVIKA ZDOVC 

Varovanju naravne in kulturne dediščine 
posvečamo danes veliko pozornost. Kako ravnati 
/. arhivalijami cehov, registraturnimi in arhiv- 
skimi akti, predmeti, ki so sodili k dediščini in so 
imeli veliko zgodovinsko, znanstveno, kulturno, 
pa tudi uporabno vrednost, je opozarjala deželna 
oblast na Štajerskem že v 19. stoletju. 

V kabinetnem pismu cesarja o izločitvi in 
uničenju nepotrebnih registraturnih in arhivskih 
aktov z dne 6. marca 1832 je bilo dočeno, da se 
niso smeli uničiti akti, ki so bili ali naj bi bili 
uporabni in potrebni tudi v prihodnosti, prav tako 
tudi tisti, ki za uradno poslovanje niso bili več 
potrebni, imeli pa so ali pa naj bi v prihodnosti 
imeli zgodovinsko ali podobno vrednost. Ta naj- 
višji normalni predpis je bil razglašen v odredbi 
višje dvorne pisarne 24. marca 1832 št. 5623.' 

Po tem predpisu so se morali natančno ravnati 
organi uprave. Konec 19. stoletja je nastal 
problem ohranitve cehovskih in zadružnih arhi- 
valij ter predmetov. Cehe je formalno odpravil 
nov obrtni red, ki ga je vlada izdala leta 1859. 
Kot so pokazale izkušnje, je bilo vrednim arhi- 
valijam skozi leta povzročeno veliko škode za- 
radi slabega hranjenja in prestavljanj ob menjavi 
zadružnih predstojnikov. Iz katalogov antikva- 
riatov je bilo mogoče ugotovili, da so se le-ti 
pogosto izgubili tudi zalo, ker so bili taki pred- 
meti prodani trgovcem s starinami, od njih pa 
prodani v tujino. 

Da bi preprečili novo izgubo, je deželno 
nameslništvo z več odloki od političnih oblasti 
nižje instance zahtevalo, da morajo varovanju te 
dediščine posvetiti večjo pozornost. 

Z odlokom z dne 13. februarja 1884 št. 2635 
je naložilo vsem političnim oblastem prve in- 
stance pobudo štajerskega deželnega sveta, naj 
raziščejo vse primere še obstoječih arhivalij 
prejšnjih cehov in podprejo njihov prenos v 
štajerski deželni arhiv. 

Leta 1896 je bilo konservatorjem centralne 
komisije za umetnost in zgodovinske spomenike 
naročeno, naj vplivajo na občinska predstoj- 
ništva, tako da bodo še obstoječe cehovske in 
bratovske skladnice v občinskih arhivih skrbno 
zbrali in hranili. Po meščanskih hišah naj bi 
povpraševali po morebitnih še preostalih starih 

cehovskih skladnicah in te naj bi po možnosti 
tudi prenesli v občinske arhive. 

Kljub tem akcijam so v začetku 20. stoletja 
velik del štajerskih cehovskih arhivalij še vedno 
hranila zadružna predstojnišlva, ali pa so bile v 
rokah privatnih oseb. Prav zaradi njihovega zgo- 
dovinsko-znanslvenega in uporabnega pomena 
pri obrtnih zadevah se je deželno namestnišlvo 
zelo zavzemalo, da bi bile predane v varno 
hrambo, kakršna je bila zagotovljena v javnih 
arhivih. Zato je od političnih nižjih oblasti 
zahtevalo zaščito še obstoječih cehovskih pred- 
metov in arhivalij (odlok c. kr. ministrstva za 
trgovino z dne 26. januarja 1911, št. 36650). 

Za hrambo arhivalij bi morali najti stalen, pri- 
meren, ognjevaren in suh prostor ter po možnosti 
preprečiti nenehno prestavljanje cehovskih 
skrinj. V tem pogledu bi bilo treba zadruge 
pripraviti do lega, da bi njihove starine predale v 
hrambo štajerskemu deželnemu arhivu. Kot je 
bilo znano, bi se kljub temu ohranila lastninska 
pravica zadrug ali drugih lastnikov. 

V primeru, če zadruge arhivalije niso želele 
izročili, bi morale poskrbeti, da se cehovski 
predmeti ne bi hranili v požarno nevarnih 
podstrešjih ali v vlažnih kleteh 1er da bi se nad 
obstoječimi predmeti izdelal natančen inventar, 
ki bi ga morali ob menjavi zadružnih pred- 
stojnikov vedno natančno preverili. Zadruge bi 
morale opozarjali na vrednost teh predmetov in s 
tem preprečevati zapravljanje ali prodajo cehov- 
skih predmetov pri trgovcih s starinami. 

Da so se po sreči ohranjene cehovske starine 
zaščitile in da se je preprečila njihova nadaljnja 
izguba, je bila zasluga obrtnih oblasti.2 

Kljub zahtevi deželnega namestništva, da mo- 
rajo politične oblasti nižje instance poročati, ka- 
ko so bile arhivalije resnično zaščitene in varo- 
vane na terenu, do leta 1914 ni bilo mogoče za- 
znati vidnejšega uspeha. Zato je deželno na- 
mestnišlvo 23. julija 1914 spet i/.dalo odlok o 
ohranitvi in hrambi cehovskih arhivalij. Na- 
menjen je bil vsem okrajnim glavarstvom in 
političnim ekspozituram, mestnima sveloma 
Gradec in Maribor 1er mestnima magistratoma 
Celje in Ptuj. Razglašen je bil v uredbenem listu 
deželnega namestništva. 

7.••; Okrožni urad Celje 1798-1850; fase. 72/502; Dopis 
okrožnemu uradu Celje D ¡zloCilvi in uničenju nepotrebnih 
registraturnih in arhivskih aklnv. 2X. april 1X32. Ivanka Zaje 
Ci/elj. Inventarji 9, Okrožni urad Celje 1798-1850, str. 35. 

2 ZAC. Mestna občina Celje (dalje MOC) 1850-1918, I. del; 
•. š. 160; Arhivalije zadrug, hramba - dopis deželnega na- 
mestništva v Gradeu, 10. april 191 I. 
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Dopis na okrožni urad Celje, 1832 

"2e z odlokom iz II. aprila 1911 je deželno 
'juinestništvo usmerilo pozornost politične ob- 
lasti I. instance na različne nevarnosti, katerim 
so bile izpostavljene cehovske starine, predvsem 
(triuvalije, kar je imelo za posledico zmanjšanje 
števila le-teh iz leta v leto. 

Sklicujoč se na velike zgodovinske in kulturne 
vrednosti (kar so te arhivalije dejansko tudi ime- 
le), saj se iz njih vidi zgodovina in razvoj po- 
sameznih rokodelskih panog ter vse obrti na- 
sPloh, je njihova ohranjenost prav tako nujno 

zahtevana in željena tudi za uradno uporabo pri 
obrtnih zadevah. Zato so bila izdana natančna 
navodila za preprečitev nevarnosti izgub le-teh. 

Ker do sedaj ni bilo mogoče beležiti kakšnega 
uspeha, kar hi bilo v interesu zadeve pripo- 
ročljivo, so politični oblasti nižje instance po- 
novno naročili pobudo • kr. arhivskega sveta na 
Dunaju, naj njihovo pozornost posvetijo zaščiti 
cehovskih arhivalij in zagotovitvi obstoječega 
stanja. 

Pri tem se ponovno opozori na pomankljivost, 
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da brez inventarjev ni otežena samo uporaba še 
obstoječih cehovskih arhivalij z.a znanstvene in 
administrativne namene, ampak je s tem olajšana 
tudi njihova izguba. Poleg tega pa, da razen 
konkretnih zadružnih predstojnikov ostali člani 
niso poznali niti števila niti vsebine še obstoječih 
arhivalij. 

Prav pomankanje inventarjev je tudi vzrok, da 
pri preoblikovanju zadrug (še posebno stro- 
kovnih) arhivalije, katere so prejšnje zadruge 
prevzele in hranile od cehov, pogosto niso bile 
predane novo nastalim zadrugam, ampak so jih 
pustili v hranjenje prejšnjim članom zadrug. 

Arhivalije kot kulturni dokumenti preteklega 
časa nimajo samo veliko zgodovinsko vrednost, 
ampak kot starine predstavljajo tudi premo- 
ženjsko vrednost, tako da so podvržene enako kot 
ostalo obrtno ztidružniško premoženje določbam 
od 128. do 130. člena obrtnega zakona. 

Če • kr. deželno namestništvo ni naspro- 
tovalo, da so se predali cehovski predmeti in 
arhivalije ob strinjanju razdeljenih zadrug v 
posest novim strokovnim, če so le-te nudile 
poroštvo za njihovo primerno hrambo in so ka- 
z.ale razumevanje za vrednost kulturnega spome- 
nika njihove v cehu urejene obrti, ima kljub temu 
deželna oblast pravico po ¡28. členu obrtnega 
zakona opozoriti na take primere, v katerih so 
bile arhivalije protipravno v privatni posesti 
posameznih članov zadrug. 

Novo ustanovljene z.adruge je potrebno pri- 
praviti do natančne poizvedbe, ali so resnično 
bivši cehi in zadruge njihovo morebitno posest 
cehovskih starin kompletno izročili; pri usta- 
novitvi novih strokovnih zadrug je ta odnos enak, 
od vsega začetka pridobiti vse zaznamke in 
istočasno zahtevati popisovanje obstoječih ce- 
hovskih predmetov. 

Kot je bilo priporočano že v prejšnjem od- 
loku, naj bi zadruge cehovske predmete in arhi- 
valije, ki so bili pri njih pogosto slabo hranjeni, 
predale v hrambo deželnemu muzeju ali štajer- 
skemu deželnemu arhivu v Gradcu, četudi s 
pridržkom njihove lastnine. 

V primeru, da zadruge ne želijo predati ce- 
hovskih predmetov, morajo poskrbeti (kot je bilo 
tudi že v prejšnjih odredbah poudarjeno), da jih 
ne hranijo v požarno nevarnih podstrešjih ali 
vlažnih kleteh ter da preprečijo stalno pre- 
stavljanje cehovskih skrinj. Za hrambo se mora 
pridobiti stalen, primeren, protipožarni in suh 
prostor. 

Posebej je potrebno poskrbeti za to, da se pri 
posameznih zadrugah nad obstoječimi arhivali- 
jami izdela skrben inventar (v kolikor to že ni 
bilo narejeno), ki se pri menjavi zadružnega 
predstojništva vedno natančno preveri, drugi 
izvod pa predloži pri obrtni oblasti 1. instance. 
Inventami prepis se prenese tudi v zbirko pri 
politični oblasti 1. instance. Tej stalni evidenci se 
posveča posebna pozornost. 

O izpeljavi ukazanih  ukrepov se mora po- 

ročati do konca decembra 1914. Pri tem se v 
vpogled predložijo tudi uradni inventarji o ob- 
stoječih arhivalijah in cehovskih starinah zadrug 
v okrajih. "3 

Na podlagi tega odloka je mestni magistrat 
Celje 29. oktobra 1914 poslal dopis predstoj- 
ništvom zadrug v Celju, s katerim je seznanil 
njihove predstojnike z vsebino odloka deželnega 
namestnišlva iz leta 1914, hkrati pa jim naročil, 
da morajo zahtevana poročila in inventarje 
poslati na mestni magistrat najpozneje do 10. 
decembra 1914.4 

Zadruga kovinarske in stavbne obrti v Celju 

V poročilu z dne 4. decembra 1914 je zadruga 
zapisala, daje hranila te arhivalije: 
1. knjigo "Aufding = und Freisprech = und 

Meisterbuch der Maurer" iz časa od 25. marca 
1780 do 1855; 

2. knjigo "Maurer = Slcinòlz = und Zimmer = 
Gesellen = Auflagcbuch i/, časa od 18. junija 
1778 do 13. junija 1805; 

3. knjigo z naslovom "Handwerksordnung und 
Freyheit für Unsere Getreue Zech = und 
gesammte Meister des bürgerlichen Tischler, 
Schlosser, Sporer, Uhrmacher und Büchsen- 
macher Handwerks in unserer Landcs- 
fürstlichcn Stadt Cilly" od leta 1756, napisana 
je bila na pergament z orginalnim podpisom 
cesarice Marije Terezije; zraven je bila pri- 
ložena velika diploma z umetniškim pečatom; 

4. knjigo "Aufding = und Freisprech Protokoli 
der Schmied und Wagner = Innung zu Cilly", 
od 3. marca 1844 do 24. oktobra 1874. 
Arhivalije so hranili v dobro ohranjeni prej- 

šnji  cehovski  skrinji   zadružne  pisarne  hotela 
Pošta in so bile varne pred vsakimi morebitnimi 
poškodbami, krajami ali škodljivimi vplivi. 

Mestni magistrat Celje je to poročilo dopolnil 
s pojasnilom, da je bila cehovska skrinja na- 
rejena iz hrastovega lesa in zavarovana z var- 
nostno ključavnico. Prav tako ni bilo nevarnosti 
pogostega prestavljanja skrinje, ker naj bi za- 
druga tudi v prihodnje imela svoje prostore v tej 
hiši.5 

Kolektivna zadruga v Celju 

Kolektivna zadruga je imela ohranjeno samo 
eno knjigo z naslovom: 

"Freispreehbuch der Tischler und hierzu ein- 
verleibten Schlosscrhandwcrks" iz leta 1803. 

3 ZAC. MOC 1850-1918, I. del, •. S. 160. Odlok deželnega 
namestnišlva o ohranitvi in hrambi cehovskih arhivalij, 23. 
julij 19H 

4 7.••, MOC IK50-I9IX, I. del. A. S. 160. Dopis mestnega ma- 
gistrata /a poročila in inventarje ohranjenih cehovskih arhi- 
valij, 1914. 

5 ZAC. MOC 1850-1918, I. del, A. Š. 160. Poročilo o ohra- 
njenih cehovskih arhivalijah. 1914. 
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Knjiga je bila shranjena v pisarni zadruge 
hotela Pošla, kalere prostor je bil suh in 
ognjevaren. Hranili pa sojo v cehovski skrinji iz 
hrastovega lesa, obdani z jeklenimi trakovi in 
varnostno ključavnico. 

V poročilu so navedli še, da naj bi dragocene 
cehovske arhivalije prejšnjih pekovskih cehov v 
Celju hranil pekovski mojster Vinccnc Janič. Ta 
naj bi nekoč o tem že poročal deželnemu na- 
mestništvu in mu predložil ludi seznam. 

Cehovske aihivalije prevoznikov okrožja 
Celje pa naj bi zadružni predstojnik Mihael 
Allzicblcr predal že pred leti lokalnemu muzeju 
v Celju/' 

Zadruga čevljarjev v Celju 

Po poročanju zadružnega predstojnika zadru- 
ga čevljarjev ni imela nobenih arhivalij. Po 
domnevah naj bi bile že pred leti predane lo- 
kalnemu muzeju v Celju, vendar o tem ni bil 
popolnoma prepričan, ker od čevljarskih moj- 
strov iz. obdobja cehov ni v Celju nihče več 
živel.7 

Zadruga ženskih in moških krojačev 1er 
izdelovalcev perila v Celju 

Ob ustanovitvi zadruge naj bi takratni pred- 
stojnik zadruge Edvard Weiss predal pridobljene 
cehovske arhivalije lokalnemu muzeju v Celju, 
tako da v obdobju poročanja niso hranili več 
nobenih arhivalij.* 

Zadruga gostilničarjev in krčmarjev v Celju 

Tudi zadruga gostilničarjev in krčmarjev ni 
•mela v lasti cehovskih arhivalij.9 

Zadruga mesarjev in prekajevalcev v Celju 

Še vedno pa je leta 1914 hranila šest knjig 
pekdanjega mesarskega ceha zadruga mesarjev 
'n prekajevalcev v Celju. In sicer: 
1-  knjigo "Privilegien der bürgerlichen Fleischer 

der k.k. Kreisstadt Cilli" z dne 22. decembra 
1770; 

2. knjigo "Meisterbuch Cur das ehrsame Fleisc- 
her Handwerk der k.k. Frcysladt Cilli" iz leta 
1816; 

3. knjigo "Auflagcbuch für das ehrsame 
Pleischerhandwerk zu Cilly" iz lela 1816; 

ZAC, ••• 1850-1918, 1. del. •. Š. 160, Poročilo o ohra- 
njenih cehovskih arhivalijah, 1914. 
ZAC, ••• 1850-1918, I. del, A. Š. 
njenih cehovskih arhivalijah, 1914. 
ZAC, ••• 1850-1918, I. del. A. Š. 
njenih eehov.skih arhivalijah, 1914. 
ZAC, ••• 1850-1918, I. del, A. Š 160, Poročilo o ohra- 
njenih cehovskih arhivalijah. 1914. 

160, Poročilo o ohra- 

160, Poročilo o ohra- 

4. knjigo "Aufding = und Frcispcrchbuch für das 
ehrsame Fleischer handwerk der k.k. Frey- 
stadt zu Cilly" iz lela 1816; 

5. knjigo "Protokoll des Fleischer Handwerks zu 
Cilly über Meisterufnahme, Freisprecht = und 
Aufdingungcn" od lela 1832 do 1844; 

6. knjigo "Protokoll des Fleischer Handwerks zu 
Cilly über Meisterufnahme, Freisprech = und 
Aufdingungcn" od leta 1844 do 1884. 
Vse knjige so bile hranjene v cehovski skrinji, 

ki je bila v zadružni pisarni in je bila last 
zadruge.10 

Zaradi navedb nekaterih zadrug, da so ce- 
hovske arhivalije že predali v hrambo lokalnemu 
muzeju v Celju, seje mestni magistrat z dopisom 
obrnil še na predsednika muzejskega društva 
prof. Otta Eichlcrja. Slednji je v odgovoru ob- 
razložil, da lokalni muzej v tem času ni hranil 
nobenih cehovskih arhivalij." 

Na podlagi poročil in seznamov o ohranjenih 
cehovskih arhivalijah, ki so jih pripravile za- 
druge v Celju leta 1914, vidimo, daje bilo v letih 
1914 in 1915 že izgubljenih precej cehovskih 
arhivalij. Kot zanimivost pa naj navedem, da so 
se vse zgoraj naštete arhivalije (razen ene knjige) 
ohranile do danes in jih poleg drugih hranimo v 
Zgodovinskem arhivu Celje. 

/- 
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Seznam cehovskih arhivalij, ki jih je hranila 
Kolektivna zadruga v Celju leta 1914 

10 so. Seznam ohra- ZAC, ZBIRKA OBRTNIH LISTIN, sig. 
njenih cehovskih arhivalij, 1914. 
ZAC, ••• 1850-1918, I. del, A. S. 160, Dopis in poročilo • 
ohranjenih cehovskih arhivalijah, 1914. 
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ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY 

DER  FRLASS  DER   K.U.K.  STATTHALTEREI   IN 
GRAZ AUS DEM JAHRE 1914 ÜBER ERHALTUNG 
UND VERWAHRUNG VON ZUN1TARCHI VALIEN 

THE 1914 DECREE OF THE PROVINCIAL REPRE- 
SENTATIVE BODY IN GRAZ FOR THE PRESER- 
VATION AND KEEPING OF" TI IE GUILD ARCHIVES 

Die Landesbehörde wies bereits im 19. Jahrhundert 
darauf hin, wie die Archivalien der Zünfte, die 
Registratur- und Archivakten sowie die zum Kulturerbe 
gehörigen Gegenstände mit großem historischen, 
wissenschaftlichen, kulturellen und Gebrauchswert zu 
handhaben sind. Gleichwohl sah man sich Ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Problem 
konfrontiert, wie die Zunftarchivalien und -gegenstände 
zu erhalten sind. Ein Großteil der Zunftarchivalien wurde 
nach wie vor von Genossenschaftsvorständen verwahrt, 
oder sie befanden sich in Privatbesitz. Meistens wurden 
sie unzulänglich verwahrt, und es war keine ent- 
sprechende Evidenz über sie vorhanden. Im Laufe der 
Jahre erlitten die wertvollen Archivalien großen 
Schaden. Aus diesem Grunde forderte die Statthalterei 
die politischen Behörden niederer Instanz durch mehrere 
Verordnungen auf, dein Schulz und der Erhallung der 
Archivalien mehr Aufmerksamkeit zu widmen. So schlug 
die Statthalterei auch in ihrer Verordnung vom 23. Juli 
1914 vor, die neugegründeten Fachgenossenschaften 
sollten dem Steirischen Landesarchiv die Zunft- 
archivalien zur Aulbewahrung übergeben. Im Palle, daß 
die Genossenschaften die Archivalien nicht herausgeben 
wollten, erhielten sie die Aullage, die Archivalien in 
einem angemessenen Raum zu lagern (dazu mußten 
ständige, feuerfeste und trockene Räume zur Verfügung 
gestellt werden). Über die bestehenden Archivalien 
mußte ein sorgfälliges Inventar angelegt werden, das 
beim Wechsel der Genossenschaftsvorstände immer 
sorgfältig überprüft wurde. Ein zweites Exemplar des 
Inventars mußte der Gewerbebehörde erster Instanz 
vorgelegt werden, eine Abschrift des Inventars war auch 
für die Sammlung bei der politischen Behörde erster 
Instanz vorgesehen. 

How the guild archives, and all other objects of the 
nation's heritage which were of historical, scientific or 
cultural value, and which were of a general, applicative 
value, were to be handled was determined by the pro- 
vincial authorities already in the 19,h century. Despite 
this, though, the problem of the preservation of the guild 
archives and articles arose at the end of the 19lh and the 
beginning of the 20,h century. A large amount of the 
guild archives were still kepi by cooperative bodies, or 
were the properly of individuals. The majority of these 
were in poor condition, and the record kepi of them was 
inadequate. As a result of this, this valuable archival 
material suffered considerable damage over the years. 
Por this reason, the provincial representative body issued 
a number of decrees demanding that the political 
authorities on the lower level devote more time and at- 
tention to the préservation and protection of archival 
malcriáis such as these which were not kept in any insti- 
tution. Thus, the provincial representative body proposed 
in a decree issued on July 23, 1914, that the newly 
founded professional cooperatives hand over all guild 
archival materials into the keeping of the Styrian Pro- 
vincial Archives in Graz. In the event that the coopera- 
tives refused Io comply with this decree, they were re- 
quested to keep them in appropriale slorage places which 
had to be permanent, fire-proof and dry. A comprehen- 
sive inventory of all such archival material also had to be 
compiled, which was to be checked thoroughly and in 
detail whenever a new cooperative head took office. 

One copy of the inventory was also to be submitted 
to the trade authority of the first instance, while a second 
copy was to be submitted to the political authority of the 
first instance. 
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Osebni fond Draga Cerarja 
IRENA LAČEN BENEDIČIČ 

UDK 930.253.4:929 Cerar D. 

V Muzeju Jesenice hranimo poleg dela arhiv- 
skega gradiva Kranjske industrijske družbe (po 
pogodbi med Zgodovinskih arhivom v Ljubljani 
in Muzejem Jesenice) osebne donacije arhivalij 
in muzealij zaslužnih, znanih in manj znanih 
Jeseničanov. Mednje zagotovo sodi konslruktcr 
plavžev, sicer Ljubljančan, ki danes živi na 
Bledu in je večino svojega življenja delal za 
jeseniško železarno. 

Drago Cerar seje rodil leta 1910 v Ljubljani. 
Na Jesenice je prišel leta 1931, ko seje zaposlil v 
železarni Kranjske industrijske družbe. Pred 
drugo svetovno vojno je bil Cerar, tako kol ve- 
čina Slovencev, zaposlen na nižjih delovnih 
mestih. Začel je v konstrukcijskem biroju kot 
risar in prerisovalec načrtov. Ker ga odlikujeta 
klenost in inovativnost, si je predvsem iz svojih 
lastnih interesov prizadeval, da bi čim natančneje 
preučil delovanje metalurških naprav v železarni. 
Ker je po izobrazbi strojnik, si je potrebno meta- 
lurško znanje pridobil sam s preučevanjem tuje, 
predvsem vzhodne literature. Med drugo sve- 
tovno vojno je bil kot večina Jeseničanov iz- 
seljen v Valjevo, po koncu vojne pa seje vrnil na 
Jesenice. Zaupali so mu obnovo plavžev in 
plavžnih naprav, pri tem pa je bil prepuščen sam 
sebi in bil skorajda brez strokovne pomoči 
dragih. Izkazalo se je, da je bilo njegovo 
samoiniciativno teoretično poznavanje tovrstne 
Problematike, poleg izvrstnih praktičnih izku- 
šenj, odločilnega pomena. Uspešno je vodil so- 
delavce vse do končanja del na plavžih povojne 
obnove. Sledile so rekonstrukcije, obnove in 
izboljšave, in to skorajda na vsaki dve leli (na 
Jesenicah sta bila dva plavža, ki soju obnavljali 
izmenično na šliri leta). Nenehno je raziskoval. 
Pripravljal inovacije in tehnične izboljšave. 
Zaradi tipične slovenske bolezni so ludi Cerarja 
bolj cenili in priznavali v tujini kot na Go- 
renjskem. Zaradi nesporazumov z Železarno 
Jesenice je bil dvakrat odpuščen, zaradi politične 
neopredeljenosti tudi zaprt (zaradi graditve 
hokejskega igrišča), v istem obdobju pa ga je 
SIV (Savezno izvršno viječe) poslal opravljat 
nadzor izdelave konstrukcij, ki jih je Krupp iz 
Essna pripravljal za železarno v Skopju. V 70-ih 
letih je ustanovil tako rekoč svoje podjetje 
znotraj Metalne Maribor. Le-to je finančno 
delovalo povsem samostojno, v njem pa so se 
Ukvarjali s projektiranjem. V 80-ih letih je del 
svoje dejavnosti prenesel na Bled, tam so pro- 
jektirali in načrtovali kot Inženiring Bled. Cerar 
je skupaj s sodelavci pripravljal rekonstrukcije in 
remonte, tako za plavže in plavžne naprave kot 

tudi za takrat novo nastajajoče obrate Železarne 
Jesenice, kot je bila jcklama na Bclškem polju. 

Drago Cerar je vse svoje življenje delal na- 
tačno, kakovostno, neutrudno in tako deluje še 
danes. Že leto in pol se z. eno izmed naslednic 
nekdanje železarne pogaja za sprejem svoje 
inovativne rešitve problema zapraševanja, ki ga 
podjetje povzroča s svojo tehnologijo in pri tem 
onesnažuje okolje. Projektant, ki projektira, pre- 
računava stroške vloženih investicij in prihranke 
pri projektih, utemeljuje in zagovarja inovativne 
postopke v metalurško - železarski industriji, ki 
ji čas ni najbolj naklonjen ... ter še vedno pri- 
javlja inovacije na Patentni urad, vedno znova 
dokazuje, da mu delo ne pomeni zgolj zago- 
tavljanja svoje eksistence, temveč ima svoje delo 
rad in mu je predan. 

Med njegovim osebnim gradivom, ki ga je 
zaupal v hrambo našemu muzeju, je poleg šte- 
vilnih knjig in muzealij zaimivo tudi njegovo 
arhivsko gradivo. 

Prevzeli smo ga v zadnjih treh letih, v ob- 
dobju, ko tesneje sodelujemo z vsekakor zani- 
mivim in časti vrednim gospodom. V desetih 
škatlah je 75 arhivskih enot, v katerih so med 
gradivom zajete raznolike zadeve. Prevladuje 
tehnična dokumentacija, s spremljajočimi zapis- 
niki, pojasnili in načrti, kot so na primer: 

- remonti plavžev (visokih peči ali 
redukcijskih naprav) - sem sodijo dokumentacija 
o tehničnih izračunih, tehnični podatki o plavžih, 
postavitev avlodvigala ob remont, inlormalivnc 
risbe, položaji, višinske karle, predlogi za re- 
konstrukcijo v več različicah, rekonstrukcija 
plašča, profila, temeljev, poševnega dvigala, ob- 
zidava rekonstruiranega plavža ...; 

- predprojekti rekonstrukcij plavžev z načrti; 
- zapiski, prevod iz nemščine o graditvi 

plavžev, izrezki iz časopisov; 
- poročila o plavžih, delovno gradivo za nje- 

gov članek "50 let plavžev na Jesenicah" in ob- 
java tega članka; 

- kalkulacije plavža (količina rude, koksa in 
apnenca glede na sestavo rude in tehnične po- 
datke plavža), poročila o poizkusih; 

- navodila za delo pri plavžih in varnostni 
predpisi; 

- načrti o uporabnosti in porabi stranskih pro- 
izvodov plavžev, iz žlindre so denimo prido- 
bivali granulinolo žlindro (cestni železniški na- 
sipi), žlindrino volno (izolacijski material) in 
bims (načrti potrebnih naprav); 

- načrti plavžnih naprav, kot so skladišča rude 
in koksa (rudni in koksni dvor), načrti dozimih 
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bunkerjev, načrti elektrostatičnih čistilcev plav- 
žcvega plina, načrti pražilnih peči /. delovno 
dokumentacijo (primerjava s tujino po literaturi); 

- kapitalna i/.gradnja Železarne Jesenice 
(1952-1955, obdobje, v katerem je Glavna 
direkcija črne metalurgije iz Beograda nare- 
kovala povečano proizvodnjo v težki industriji) 

- tehnična dokumentacija, načrti; 
- načrti železarn Štore, Ruše, Varcš, Sisak, 

Nikšič, Smcdercvo, Zenica ...; 
- temeljni podatki o projektih v železarnah 

Bocaro v Indiji, zahodnem Pakistanu, Stock- 
holm», na Češkem, v Gliwizah; 

- načrti za dozirnc tehtnice, elektroopremo za 
potrebe Železarne Jesenice; 

- toplotno-tehnični izračuni, poročila o od- 
stranjevanju svinje (večja gmota, nastala v 
plavžu ob sprijetju grodlja in žlindre), analize 
plavžne žlindre, feromanganovo potovanje, teh- 
nologija in priznanja za izgradnjo plavža v 
Varcšu, separacija koksa v Bakru; 

- kalkulacije preračunavanje stroškov vložka 
in prodaja - iz tega je razvidno rentabilno poslo- 
vanje metalurške naprave - plavža; 

- osebni zapiski, izpiski, neuresničeni pro- 
jekti, osebna korespondenca z. družino in pri- 
jatelji s službenih potovanj, fotografije in dia- 
pozitivi železarn, sanacijski in idejni projekti 
različnih naročnikov, prijave na patentni urad, 
originali referenc in podobno. 

Pretežno tehnična dokumentacija Draga Ce- 
rarja odkriva širino in neustrašnosl konstrukterja, 
ki se je spopadal s številnimi nalogami po vsem 
svetu. K temu je brez. dvoma promagalo njegovo 
znanje več tujih jezikov, ki ga današnja gene- 
racija projektantov zagotovo nima več (češko, 
rusko, nemško, italijansko). 

Poleg rednega dela od jutra do večera pa je 
gospod Cerar deloval tudi na športnem področju. 
Bil je eden izmed ustanoviteljev jeseniškega 
Hokejskega kluba. Kot Iahkoallct pri sokolski 
župi na ljubljanskem Taboru pred drugo 
svetovno vojno je tudi na Jesenicah skrbel za 
širitev športne dejavnosti. Ena njegovih inova- 
tivnih zamisli je tudi ledeno hokejsko igrišče z 
ledarno, v kateri so delali in prodajali led za 
okoliške gostilne. Ukvarjal se je s pripravami in 
izvedbo več smučarskih in atletskih tekmovanj, 
na katerih so podeljevali diplome in pokale, ki so 
jih sami oblikovali in izdelovali. Zagotovo bi 
lahko omenili še več zanimivosti in presenet- 
ljivih rezultatov Draga Ccrarja glede na razpo- 
ložljiva sredstva preteklega časa. 

Brez dvoma pa cenimo Ccrarjev plemenit 
odnos do vsega, kar je ustvarjal. Tak odnos 
dokazuje tudi z donacijo svojega osebnega 
gradiva Muzeju Jesenice. Ljudi, kot je Drago 
Cerar, je po Sloveniji zagotovo več. Malo pa jih 
je, ki si upajo svoje zapiske, sadove svojih 
dolgoletnih raziskovanj prepustili javni uporabi, 
ki jo v našem zavodu omogočamo domala vsa- 
kemu obiskovalcu. Tudi to dokazuje izjemnost, 

širino in veličino zaslužnega konstrukterja - 
železarja in za izkazano zaupanje se iskreno za- 
hvaljujemo. 

Načrt jeseniškega plavža - redukcijske naprave, 
1961, fotograf Silvo Kokalj, hrani Muzej 
Jesenice 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS PRIVATARCHIV DRAGO CERARS 

Die Autorin stelli das Privatarchiv Drago Cerars vor, 
das im Museum Jeseniee aufbewahrt wird. Der in 
Ljubljana geborene Konstrukteur von Hochöfen, lebt 
heule in Bled. Den überwiegenden Teil seines Lebens 
arbeitete er für das Hüttenwerk Jeseniee. 

SUMMARY 

THE PERSONAL FOND OH DRAGO CERAR 

The author presents the personal fond of Drago Cerar 
which is kepi in the Museum of Jeseniee. Cerar is a 
constructor of furnaces from Ljubljana currently living in 
Bled, who has spent most of his life working for the 
Jeseniee steelworks. 
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UDK 930.253.4:821.163.6 

"Jeprški učitelj" Simona Jenka v arhivskem gradivu 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
NATAŠA BUDNA KODRIČ 

Ob stotrideseti obletnici smrti pesnika 
Sorskega polja. 

Zgodba 

Jenkova povest Jeprški učitelj je bila objav- 
ljena leta 1858 v Slovenskem glasniku. Nastala 
jc na podlagi Levstikovega literarnega programa 
(orisanega v Potovanju od Litije do Calcia in v 
Napakah slovenskega pisanja), v katerem jc pis- 
cem svetoval, kako jc treba pisati, da bo prav 
slovensko. Toda Jenko mu s svojim poskusom ni 
preveč ustregel, predvsem zaradi jezika, ki ga jc 
vzel iz nekoliko ponemčene govorice domačega 
Sorskega polja. Tudi drugi sodobniki, npr. Anton 
Jancžič, urednik Slovenskega glasnika, niso spo- 
znali Jenkove pripovedniške nadarjenosti. Tako 
jc ostal Jeprški učitelj njegova zadnja povest. 

Glavna oseba v zgodbi jc mežnar in učitelj na 
Jcprci, ki raje popiva in stavi na loteriji kot po- 
učuje. V vaški gostilni pivskim tovarišem razlaga 
svoje izračunavanje pravilnih številk za loterijo. 
Njegovo govorjenje se večini zdi neumnost in se 
IZ učitelja norčujejo, čeprav se nekateri skrivaj 
njegovih nasvetov tudi držijo. Ko po več ko- 
mičnih položajih ob pomoči luninih men in 
šmarnega pajka določi tri številke za loterijo, za 
katero je prepričan, da mu bo prinesla bogastvo, 
mu na poti v Kranj veter v Savo odpihne klobuk 
2 edinim goldinarjem, ki ga ima in ki ga potre- 
buje za loterijo. Ob bredenju po vodi in iskanju 
denarja se mu omrači um. Šele zvečer prhava 
domov, zboli in naslednji dan umre. Zgodba se 
^«nča moralno poučno: župana, ki učitelja ni 
maral in mu je grozil z izgubo službe, po njegovi 
smrti peče vest, zato povrne pokojnikove dol- 
gove, pa še za mašo prispeva, pivski tovariš Mar- 
tinček, ki na loteriji z učiteljevo pomočjo zadene 
terno, pa mu postavi nagrobnik. 

Jenko seje v Jeprškem učitelju lotil nekaterih 
stvari, ki jih literarni kritiki niso opazili, so pa to- 
liko bolj zanimive zgodovinarjem, saj karakte- 
riziraju čas dogajanja. S tega vidika bi opozorila 
Predvsem na dve: neredno obiskovanje pouka na 
Podeželju in igranje loterije. Jenko v uvodu 
zgodbe pravi, da je šola na Jcprci vsako leto 
Potekala le kake štirinajst dni, tako da je bil 
učitelj le nekatere dni v letu res učitelj. Farinant 
so trdili, da je učitelj tega kriv; učitelj pa je 
liarse dolfil, da otrok, ki prostovoljno nočejo v 
solo, noter ne silijo. Kdo je imel prav, ni lahko 
reči; ali gotovo je, da je bilo to otrokom všeč in 

učitelju ne navzkriž. Za slabo stanje ljudskega 
šolstva na Kranjskem je bilo več vzrokov: po- 
manjkanje šol (Kranjska je bila v tem pogledu 
najrevnejša v cesarstvu), za katere nobeden od 
"patronov" ni rad prispeval (župnija, zemljiški 
gospod), pa tudi starši niso bili navdušeni nad 
pošiljanjem otrok v šolo, saj je bila miselnost, da 
kmetom šola ni potrebna, zelo razširjena, pouk je 
bil v nemškem jeziku, slabe učiteljske plače pa v 
ta stan tudi niso privabljale dobro šolanega 
kadra. Tako sta učenček in učitelj v šolo hodila, 
ker (če) že drugač hiti ni moglo J 

Igranje na srečo je posrečeno predstavljeno v 
povezavi s siromašnim učiteljskim poklicem, ki 
pokaže tudi na velik razmah te igre v sredini 19. 
stoletja. Da so na loteriji precej igrali, nam po- 
trdijo številni oglasi v časopisju, ki so vabili na 
vlaganje stav. Na drugi strani so bili vsi, ki so se 
preveč predajali tej strasti, tarča posmeha, o če- 
mer nam govori Jenkova zgodba. Literarno so se 
tega vprašanja lotili še nekateri, na primer Anton 
Zavratnik v veseloigri Loterisl (1889). 

Namen članka je ugotoviti, ali je Jenko v 
učitelju res upodobil katero izmed resničnih oseb 
svoje sodobnosti, kot je omenjeno v opombah 
zbranih del. 

Kraj in čas 

Jenko zgodbo le delno datira in lokalizira. 
Čeprav se labulativno dogaja na Jcprci, jc jasno, 
da je imel avtor v mislih drug kraj (Mavčiče,2 

mogoče tudi Smlednik). Že sama pomembnost 
kraja - s šolo in gostilno, župnijo in občino - 
kaže, da gre v resnici za prispodobo, saj je Jeprca 
(kot del naselja Zgornja Senica v občini Med- 
vode3) imela še leta 1900 le eno hišo in po- 
družnično cerkev. Po drugi strani pa sta tako 
Mavčiče kot Smlednik bili občini, s svojima 
lastnima župnijama in šolama (Mavčiče sicer 
šele od 1873). 

Nekaj od ljudskih sol na Kranjskem, Novice, 5. 2.1X51, sir. 2(>; 
prim. Se Žalostni slan učiteljev po deželi, Novice 1X49, str. 
1X7; Novice 1X51, Mr. XI). X4, 90, 172; dr. Josip Mal, Zgo- 
dovina slovenskega naroda. Najnovejša doba. /v. 13, 1935. str. 
906. 907. 
Prim. Crafenauer, Zgodovina slov. slovstva, 11 del. Ljubljana 
11 I. sir. 390, op. 2. 
Gemeindelexikon von Krain, Wien 1905. 
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Simon Jenko (1835-1869) 

Časovno je Jenko postavil dogajanje v dobo, 
ko naj bi šola na Jcprci obstajala deset let. Ravno 
v tem času je umrl stari /upnik in prihajal novi, 
dotlej kaplan v Smaltimi (Stražiščc pri Kranju). 
Najstarejša šola v širšem Jenkovem domačem 
okolju je bila smledniška - ustanovljena leta 
1815. Bila je tudi Jenkova prva šola in mu je 
verjetno rabila /a osnovo v /godbi. Čas doga- 
janja naj bi bila torej 20. leta 19. stoletja. 

Glavne osebe 

Učitelj, ki ga je vzel za glavno osebo, naj bi 
bil po predvidevanju4 njegov prvi ¡judskošolski 
učitelj v Smledniku (Jane/ Lenarčič5) ali celo 
njegov prednik (Matija Križnar). Glede na 
omenjena dejstva v /ve/i z učiteljem in glede na 
njegove lastnosti bi težko našli ustrezno osebo 
med sodobniki opisovanega časa. Če se opremo 
na kroniko smledniške šole,6 ki jo je pisal za 
nazaj poznejši učitelj Martin Krek, ugotovimo, 
da je bil Matija Križnar, prvi učitelj v smledniški 
šoli.(1815-1828), /arcs najprej mežnar, ki so ga 
za učitelja izvolili vaščani, ker je bil toliko 
izšolan, da je govoril in pisal slovensko in nem- 
ško. Tudi časovno sodi v okvir, ki ga je postavil 
Jenko. Kronist o njem piše: "Ta učitelj za silo je 
podučeval skozi 13 let otroke slovensko in 
nemško brati, pisati, pa tudi očenaš in cesena si 

Simon Jenko. Zbrano delo. Ljubljana 1965, II. knjiga, sir. 254. 
V opombah ZD napačno navedeno Lavrentič. 
ZAL, fond Osnovna šola Simon Jenko Smlednik, IJU 399. 

Marija so po nemško molili. Šolo obiskovalo je 
zimski čas kakih 20 učencev in učenk, na spo- 
mlad pa jih je nad polovico šolo zapustilo. " 

Jane/ Lenarčič je nastopil službo učitelja leta 
1839. Tudi on je opravljal službo cerkovnika in 
organista. Ta se je preselil v novo šolsko po- 
slopje, imel pa je tudi pripravno ino svitlo sta- 
novanje. Ta gospodje še vedno po starem kopitu 
podučeval. Ker tudi nobenih zapisnikov njegovih 
o tukajšnji šoli nisem našel, torej mi ni lahko 
stan šole o njegovi dobi konstatirati. Ker ga je 
Bog z veliko druž.inico obdaril, služba pa je bila 
prav pičla, ker od šole je dobival od vsake glave 
premožnih otrok 10 starih krajcarjev na mesec, 
kteri je v šolo hodil ino je hotel šolnino plačati, 
za orglarijo pa je imel o Božiču prosto biro v 
ajdi. in vse tri službe skupaj so komaj nesle 300 
gld. Zatorej si je zopet pomagal naprej, in se je 
oktobra mesca 852 leta od tod preselil v Goče na 
Vipavsko... 

Podobnosti z Jenkovim učiteljem je torej le 
nekaj, več je razlik: jeprški učitelj je bil že pri- 
leten, na Jeprci je živel trideset let, v vasi so ga 
imenovali bolj mežnar kakor učitelj in bil je brez 
družine. Župan ga je v zgodbi okarakterizirali 
"Da otroci v šolo ne hodijo.... kdo je tega kriv? 
Ne nauče se drugega ne, kakor kaj se pravi tepen 
biti. Se če bi silili, svojih ne pustim k njemu; 
najmanjšega mi je lani otepel, da je cel teden 
buškasto glavo nosil. Plačamo ga pa vendar 
pošteno: ima bero, ima drva, vse ima, toliko 
dobi, da bi se vsak dan opijanil, ko bi ga ne bil že 
preveč navajen, in to vse z našim denarjem. Naše 
denarje nosi v loterijo; in kaj nam stori za vse 
to? Orglati toliko, kakor on zna, bi se bil že 
davnaj moj hlapec naučil; kakih deset viž, ki jih 
je že pred dvajsetimi leti znal. še zmeraj lajna; 
nove se ni še nobene naučil, kar naš kruh je. Ko 
bi ne bil rajnkemu jdjmoštru... tako na srce 
privezan, jaz bi se bil že davnaj za to potegnil, da 
bi bili poštenega salmastra dobili. ZìI tako 
plačilo, kakor ga mu mi dajemo, si ga lahko 
izberemo, saj je skoraj vsak šolmošter berač 
proti jeprškemu. Naj pridejo novi gospod, prva 
reč, o kateri bom ž njimi govoril, bo ta, in če Bog 
da, bomo faro rešili tega rejenca." 

V kroniki smledniške šole pa beremo, da je 
imel Lcnarčičcv naslednik Jane/ Dolinar (1852- 
1855) prav nasprotne težave: niti staršev niti 
vaških pomembnežev ni mogel prepričati, da bi 
pošiljali otroke v šolo. Svojemu nasledniku kro- 
nistu Kreku je povedal: ... Mojega bivanja v 
Smledniku sem tudi marsiktero grenko uro imel 
zlasti kar je šolo zadevalo. Ker je ravno v tisteh 
letih stara šolska doba z novo menjala, proti 
kteri so ljudje kakor tudi duhovščina z. županom 
vred proti njej protestirali na vse kriplje. Vsaki 
mesec namreč sem mogel dvakrat županu na- 
znaniti otroke, ki niso v šolo hodili. Zoper to 
postavo sta se vzdignila g. fajmošter Simon Ka- 
valar in župan Jernej Drobnič ter učitelju velela 
naj se vse to pisanje opusti. Ad acta! Pod klop z 
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postavo! Učitelj je velikaše vbogal. •• kaj se 
Zgodi? Kmalo pride Šolski nadzornik gosp. vitez 
I'rane Močnik in t i rja ojstro od mene mesečne 
izpiske. Učitelj ni imel kaj pokazati. Sicer se je 
upiral na ukaz gosp. fajmoštra in župana, ali nič 
"i pomagalo. Bila je nevihta čez učitelja, da je 
bilo groza. Unima dvema se ni nič zgodilo, le 
učitelj je mogel preterpeti vse. Prelevalo me je 
jezilo, tem bolje, ker sta se una dva mi z.a 
herbtoin smejala. Tako je mogel vbogi učitelj 
večkrat po nedolžnem veliko ¡erpeti. 

Sklep 

Mogoče je, da je Jenko poznal le razmere v 
Smledniku, saj so se dogajale neposredno pred 
nastankom zgodbe, in je napisal zgodbo kol 
[arso, v kaleri je vso krivdo za slabo stanje v 
šolstvu naprlil učitelju - pijancu in loteristu. 

Verjetno pa je Jenko preprosto napisal humo- 
resko za Janežičev Glasnik. Podlaga humoreske 
Jc (tako kot za drugi dve njegovi humoristični 
Zgodbi Spomini in Tilka) realen kraj dogajanja in 
'¿mišljene glavne osebe. Poanto svoje povesti ali 
P;i nekatere učiteljeve lastnosti je morda celo 
dobil pri nekaleri(h) drugi(h) konkretni(h) ose- 
hl(ah): pri svojih drugih osnovnošolskih učiteljih 
v Kranju (Marku Podobniku, Matiji Potočniku 
ah Avguštinu Engelmanu), ali pa pri novomeških 
oziroma ljubljanskih gimnazijskih profesorjih. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ZUM 130. TODIÌSTAG DES DICHTERS DES SORA- 
FELDES 

In den Anmerkungen zu Jenkos Gesamtwerk (l)ZS 
1965) wird angeführt, der Hauptheld der Erzählung 
JeprSki učitelj sei ein Lehrer aus Jeprca, vielleicht ein 
Lehrer der Volksschule Smlednik, deren erste Klassen 
aueh Jenko besucht hatte. Auf der Grundlage der 
Archivmaterials, das im Historischen Archiv Ljubljana 
(Zgodovinski arhiv Ljubljana) aufbewahrt wird, vor 
allem aber der Schulchronik, die bis zum Jahr 1821 
zurückreicht, kann dies nicht bewiesen werden. Der 
Autor dürfte einzelne Charakter/.üge des alkoholkranken 
Lehrers und Lotto-Spielers tatsächlich einem Zeit- 
genossen abgesehen haben, die Erzählung in ihrer 
Gesamtheit ist jedoch wahrscheinlich nur eine Farse, die 
von miserablen materiellen Verhältnissen der damaligen 
Lehrerschaft zeugt. 

SUMMARY 

UPON THE 130th ANNIVERSARY OF THE DEATH 
OF SIMON JENKO - THE POET OF SORSKO POLJE 

The footnotes in the collection of Simon Jenko's 
works (published by DZS in 1965) mention that the main 
character of his story JeprSki učitelj (The Teacher from 
Jeprca) may have been one of the teachers of the 
Smlednik Primary School, which Jenko also attended, 
yet both the documents kept in the Historical Archives of 
Ljubljana, as well as the school chronicles which 
contains records dating back all the way to 1821, fail to 
provide conclusive proof of this conjecture. Although it 
is possible that the character of the teacher (that of a 
gambler with a drinking problem) was inspired by one of 
the author's contemporary, it is far more likely that the 
entire story is, after all, merely a farce, the aim of which 
was to portray the poor conditions prevailing in the 
education system at the lime. 
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O delu Arhivskega društva Slovenije 

SI 

18. zborovanje Arhivskega društva 
Slovenije,  Postojna, 29. 9. do 1. 10.  1999 

Arhivsko društvo Slovenije je v soorganizaciji z. 
Arhivom Republike Slovenije in ob finančni podpori 
Ministrstva za kulturo organiziralo svoje 18. zbo- 
rovanje. Srečanje je potekalo od 29. septembra do 1. 
oktobra v hotelu Jama v Postojni inje obravnavalo tri 
tematske sklope: Evidentiranje virov za zgodovino 
Slovencev v tujini. Novosti v slovenski arhivski 
Zakonodaji ter Arhivski informacijski sistem. Za 
Zborovanje je bilo prijavljenih 29 referatov. 

Zborovanje je odprl predsednik Arhivskega 
društva Slovenje M. Gerdej s prispevkom Vloga 
arhivov v slovenski kulturni dediščini in ob tem po- 
zdravil goste iz tujine: Avstrije, Bosne in Hercegovine 
i hrvaške. Nato je povabil ministra za kulturo RS 
fožefa Školča, direktorja Arhiva RS Vladimirja Žumra 
1,1 župana občine Postojna Josipa Bajea, da so z na- 
govori pozdravili udeležence srečanja. V tem sklopu 
i, Sprcë°V()rila še Alenka Čuk iz Notranjskega muzeja 

ostojna in v svojem prispevku Pozdravljeni v Po- 
gojni predstavila zgodovinski razvoj Postojne z 
okolico. 

Na prvo temo: Evidentiranje virov za zgodovino 
ovencev v tujini, je bilo prijavljenih 15 referatov. 

Zaradi bolezni se zborovanja ni udeležil le Marjan 
Drnovšek, vendar pa je svoj referat /. naslovom 
Gradivo o slovenskih izseljencih pravočasno oddal in 
je tako objavljen v zborniku zborovanja. Uvodno pre- 
davanje je imel Peter P. Klasinc, in sicer na temo Evi- 
dentiranje arhivskega gradiva v tujini - s posebnim 
Poudarkom na Štajerskem deželnem arhivu, žal pre- 
davanja v pisni obliki ni oddal in tako kot edini ni 
objavljen v zborniku. 

Matjaž Bizjak je poročal o virih za freisinška 
gospostva na Slovenskem v Bavarskem državnem 
arhivu; iz repertorijev je izpisal podatke o loških virih 
•njih zbral v arhivskem popisu. Darko Pris je predaval 
o cerkvenih arhivih v ZDA in arhivskem gradivu o 
-^¡ovenskih izseljencih, ki hranijo gradivo o delovanju 
katoliške cerkve med slovenskimi priseljenci. Milica 
'reb.še S toi fa je imela problemsko predavanje o po- 
'Nenu priprav na evidentiranje in pridobivanje kopij 
arhivskega gradiva zunaj meja republike Slovenije. 

ri tem je poudarila, da se po njenih izkušnjah sodeč 
rnoramo že pred odhodom v tujino temeljito pripravili 
na akcijo, če hočemo uspešno evidentirati arhivsko 
gradivo, pomembno za Slovence. Nada Jurkovič je 
govorila predvsem o problemu izdelave evidenc evi- 
( entiranega gradiva v tujih arhivih v želji, da bi čim 
PrcJ oblikovali enotna načela sprejemljiva za vse, ki 

evidentirajo. Kristina Samper] Purg je v predavanju 
Teoretična izhodišča evidentiranja in praksa v Zgo- 
dovinskem arhivu na Ptuju skušala odgovorili na 
nekatera teoretična vprašanja glede evidentiranja, 
predstaviti način dela, opredeliti izhodišča za evi- 
dentiranje in izhodišča potrdili s svojo lastno prakso. 
Drago Trpin je poročal o evidentiranju v avstrijskem 
državnem arhivu na Dunaju. Duša Krnel Umek pa o 
evidentiranju v državnem arhivu v Milanu. Tudi drugi 
referenti so poročali o svojem delu - evidentiranju v 
tujini: Lilijana Vidrih Lavrenčič v Državnem arhivu v 
Gorici, Aleksandra Srše v madžarskih institucijah, 
Branko Kozina in Branko Radulovič v arhivih Češke 
republike, Vladimir Sunčič v Parizu, Jelka Melik in 
Mateja J • raj v Londonu, LojzTršan pa o evidentiranju 
filmskega arhivskega gradiva v tujini. 

Vladimir Žumer je imel uvodno predavanje k 
drugi temi zborovanja: Novosti v slovenski arhivski 
zakonodaji. V izčrpnem referatu Novi arhivski 
podzakonski akti je le te predstavil in pri tem opozoril 
na nekatere temeljne arhivske strokovne spremembe, 
dopolnitve in novosti ter na strokovne dileme in 
probleme, ki so nastali ob pripravi aktov. V tem 
smislu je obdelal Pravilnik o odbiranju in izročanju 
javnega arhivskega gradiva arhivu. Pravilnik o 
ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom, ter Pra- 
vilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega 
gradiva. Pravilnik o uporabi javnega arhivskega 
gradiva v arhivu ter Pravilnik o materialnem varstvu 
arhivskega in dokumentarnega gradiva. 

Na to temo je sledilo še sedem predavanj. Jelka 
Kremesec Jevšenak je predavala o pravnih vidikih in 
pravni problematiki arhivskih podzakonskih aktov; 
Peter P. Klasinc je govoril o Pravilniku o materialnem 
varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva, žal 
tudi to predavanje ni objavljeno v zborniku, ker ni 
bilo oddano v pisni obliki; Jedert Vodopivec je imela 
referat Priporočila na področju materialnega varo- 
vanja arhivskega gradiva; Marjan Zupančič je govoril 
o uporabi arhivskega gradiva; Matevž Košir je pred- 
stavil Pravilnik o evidenci javnih simbolov, grbov, 
pečatov, žigov in štampiljk na ravni države; Jolanda 
Fon je govorila o problemih pri pripravi ustano- 
vitvenih aktov arhivskih zavodov; Marta Rail Selič je 
v referatu Kaj je pravo in kaj je prav pri uporabi 
filmskega arhivskega gradiva predstavila probleme, ki 
jih imata uporabnik in arhiv zaradi zakonodaje in 
novih tehnologij. 

Tretja tema je obravnavala arhivski informativni 
sistem in v tem sklopu je bilo pel predavanj. Brane 
Knehtl in Jože Siihadolnik sta predstavila računalniški 
program za popisovanje in skeniranje fotografskega 
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gradiva ter gradbene dokumentacije. Žarko Bizjak 
nam je predaval O svojem videnju zasnove arhivskega 
informativnega sistema. Zdenka Bonin in Jože Škof- 
Ijanec sta v predavanju Računalniško popisovanje 
listinskega gradiva prikazala to popisovanje s pro- 
gramom INFO ARH na izkušnjah v Pokrajinskem 
arhivu Koper. Vladimir Drohnjak je prikazal raču- 
nalniki nivojski popis na primeru gradiva kmetijskih 
zadrug. Sklepno predavanje je imel Aleksander 
Blaznik, in sicer je predstavil zgled popisovanja film- 
skega arhivskega gradiva ob pomoči računalniškega 
programa. 

Številni referati oziroma njihovi avtorji so izzvali 
diskusijo in taje dopolnila in popestrila zborovanje po 
vsakem sklopu predavanj. Med zborovanjem je 
društvo organiziralo tudi ogled Pivke, Črne in Po- 
stojnske jame po poti partizanskih diverzantov. 

Tik pred zborovanjem je ob finančni pomoči 
Ministrstva za kulturo izšel zbornik s predavanji 18. 
zborovanja ADS. 

Miran Kafol 

Posvetovanje Hrvaškega arhivskega 
društva v Poreču (2. - 4. december 1999) 

36. Posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva z 
naslovom "Trendi in raziskovalni programi v sodobni 
arhivistiki" je bilo razdeljeno na tri vsebinske sklope: 

1. Vloga strokovnih časopisov pri razvoju stroke 

Najprej je M. Pandič v uvodnem prispevku: Ob 
stoti obletnici izdajanja "Arhivskega vjesnika" pred- 
stavil začetke izdajanja publikacije. Zlasti je poudaril 
dogajanje na tem področju v drugih evropskih državah 
v zadnjem desetletju 19. stoletja (Franciji, Nemčiji...). 

Naslednja referentka M. Lučić je v referatu z 
naslovom: Arhivistika v KM) letih Arhivskega vjesnika 
opisala razvoj od njegovega nastanka leta 1899 do 
danes. Statistično je obdelala pregled člankov, raz- 
iskala, kateri avtorji so pisali v določenem obdobju in 
kakšna je bila vsebina njihovih člankov. Omenila je 
tudi, da v obdobju od 1945 do 1958 Arhivski vjesnik 
ni izhajal, vendar konkretnih razlogov za to ni naved- 
la. 

Direktor Državnega arhiva v Pazinu J. Jelinčič je 
predstavil Vjesnik istrskega arhiva v Pazinu. 

Za posvetovanje je pripravil prispevek tudi glavni 
urednik (od leta 1988) Archivuma A. Vanrié, in sicer 
7. naslovom: Archivimi - strokovni časopis ICA. Časo- 
pis so zaceli izdajali leta 1950 v Državnem arhivu 
Francije, kot prvo mednarodno arhivsko publikacijo 
Mednarodnega arhivskega sveta. Poudarek je pred- 
vsem na zbiranju informacij in izkušenj s področja 
arhivske dejavnosti. Največ številk je bilo namenjenih 
poročanju z mednarodnih kongresov, arhivski biblio- 
grafiji, arhivski zakonodaji, izobraževanju, genealo- 

giji... Po odločitvi MAS bo od leta 2001 v okviru 
Archivuma izhajala tudi samostojna publikacija Janus. 

Glasnik arhiva in Društva arhivskih delavcev BIH 
sta predstavila S. Kristič in A. Šehovič. Njihov časo- 
pis izhaja 25 let, z namenom posodobiti arhivsko stro- 
ko. 

Na Hrvaškem poleg Arhivskega vjesnika in Vjes- 
nika istrskega arhiva v Pazinu izhajajo še najmanj trije 
časopisi, in sicer v Splitu, na Reki in v Osijeku. Med 
diskusijo so predstavniki Državnega arhiva iz Zagreba 
predlagali, da naj bi v Arhivskem vjesniku objavljali 
članke s področja arhivistike, v preostalih publikacijah 
naj bi bilo več prispevkov z objavami virov krajevne 
zgodovine. 

2. Trendi v sodobni arhivistiki: 

V drugem delu je direktor Hrvaškega državnega 
arhiva v Zagrebu J. Kolanovič imel uvodni referat z 
naslovom: Hrvaška arhivistika: dosežki in trendi. Go- 
voril je o postopnem razvoju arhivistike kot znanosti 
na Hrvaškem ter pri tem zlasti poudaril razliko med 
teorijo in prakso. Naštel je različne vplive na razvoj 
poslovanja s spisi (beneški, avstro-ogrski, francoski 
...). Poudaril je pomen Dubrovniškega in Zadarskega 
arhiva. Dotaknil se je ludi reslitueije gradiva iz Mad- 
žarske in vloge zgodovinarja 1. Kukuljeviča, ki je 
menil, daje treba arhiviste izobraževati. Po letu 1945 
je bilo izdanih nekaj priročnikov in učbenikov za 
izobraževanje arhivistov. Na koncu prispevka je opo- 
zoril, da je v prihodnje treba poskrbeli za urejenost 
gradiva že pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, še pred 
prihodom le-tega v arhiv. 

N. Briibach iz Marburške arhivske šole je poslal 
prispevek z naslovom: ISO 15489 - Mednarodni stan- 
dard za ravnanje z arhivskim in dokumentarnim gra- 
divom. Omenjeni projekt je stekel leta 1997 v okviru 
standardizacij ISO, v njem pa sodelujejo Velika Bri- 
tanija, ZDA, Francija, Švedska, Nemčija... To je prvi 
poizkus povezovanja različnih tradicij na področju 
pisarniškega poslovanja. Najprej je bil predlagan 
"Avstralski model", vendar ni bil sprejet, zato so bili 
ustanovljeni delovni odbori iz javnih in gospodarskih 
arhivov. Predvidevajo, da bo omenjeni standard začel 
veljati v letu 2002. 

J. Ivanovič, predsednik Hrvaškega arhivskega 
društva, je imel referat z. naslovom: Trendi v sodobni 
arhivistiki. V njem je predstavil arhivistiko kot zna- 
nost. V arhivistiki je iskal "intelektualne vsebine" in 
se ukvarjal z vprašanji njene lastne identitete. Poudaril 
je interdisciplinarnost arhivistike in njen odnos do 
drugih znanosti, v zadnjem času predvsem inforinati- 
zaeijskih. 

I. Hedbeli je v prispevku z naslovom: Arhivi, 
uporabniki, literatura poudarila pomen strokovne raz- 
iskave uporabnikov arhivskega gradiva. Povedala je. 
daje Mednarodni arhivski svet leta 1997 izdal načrt 
Priporočila o evropski politiki dostopnosti arhivskega 
gradiva, v katerem je uporabnik opredeljen kot vsaka 
oseba, ki uporablja dokumente, shranjene v arhivu. 
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3. Raziskovalni programi in projekti v arhivski 
•stroki 

V zadnjem sklopu je L. Duranti i/. University of 
British Columbia iz Kanade v svojem referatu /. na- 
slovom: Kreiranje in zaščita verodostojnosti in avten- 
tičnosti dokumentov, nastalih na elektronskih medijih, 
predavala predvsem o problemu ohranjanja doku- 
mentov na elektronskih medijih in zaščiti njihove 
avtentičnosti. Po njenem mnenju je že vsako kopiranje 
dokumentov zaradi zamenjave opreme in programov 
problematično, saj ti niso več v izvirniku in nam zato 
ne ohranjajo avtentičnosti časa, kraja, "nosilca podat- 
kov"... Novi mediji nam omogočajo tudi združevanje 
dokumentov. Avtorica je poudarila, da je v teh pri- 
merih treba ohraniti sledi združevanja. 

M. Guercio iz Italije, ki raziskuje v projektni 
skupini IntcrPARES, je v svojem referatu: Dolgoročna 
Zaščita elektronskega zapisa menila, da se po vsem 
svetu srečujemo z istimi problemi. Poudarila je, da 
trenutno ne vemo, kako hranili dokumente na elek- 
tronskih medijih niti za dobo sto lei. Po njenem mne- 
nju je treba razvijati teoretične metode za ohranitev 
arhivskega gradiva na elektronskih medijih. V referatu 
se je ukvarjala tudi z vprašanji, kdaj valorizirati 
gradivo, enkrat ali večkrat, glede na krajšo življenjsko 
dobo dokumentov. 

I. Barnes iz Škotske je poslal referat o Evropski 
arhivski mreži (BUAN). V okviru tega projekta so- 
delujejo .Švedska, Nizozemska, Italija in Škotska. 
Evropska skupnost je vložila v okviru programa 
Info2()()() za ta projekt 600 tisoč evrov. Avtorje menil, 
da je v mednarodnih projektih poraba denarja, dob- 
ljenega iz "livrope", zeh) zapletena, in da je potreben 
dolg birokratski postopek. Delo v tem projektu je 
razdeljeno na sedem skupin, v katerih: ocenjujejo in 
Primerjajo arhivska pomagala za uporabo arhivskega 
gradiva v omenjenih državah ter uporabo med- 
narodnih standardov ISAD(G), raziskujejo probleme, 
"' se pojavijo pri uporabi različnih računalniških 
sistemov, analizirajo obstoječe standarde, izdajajo 
Priporočila za določitev enotnega pristopa za izdelavo 
arhivskih pripomočkov v evropskih arhivih in pri- 
pravljajo večjezični slovar z arhivsko terminologijo... 

V zadnjem prispevku sla J. Ivanovič in Z. Brnetić 
Predstavila nov računalniški program ArhlS, ki ga 
^daj razvijajo v Hrvaškem državnem arhivu v Za- 
grebu. 

V okviru posvetovanja je bila še okrogla miza o 
P'sarniškeni poslovanju. Na njej so poudarili, da je 
Potrebno čimprej sprejeli nov predpis o pisarniškem 
Poslovanju oz. ludi sodelovati pri njegovi izdelavi. 
Menili so, ila so razmere na Hrvaškem slabe, kljub 
temu da ima Hrvaška že sprejet nov arhivski zakon. 
Kljub temu namreč še vedno veljajo stari podzakonski 
alt'i. zalo uslužbenci, ki delajo v zunanji službi, ne 
morejo suvereno nastopati pri ustvarjalcih arhivskega 
gradiva. 

Vesna Gotovina 

12. Arhivsko zborovanje "Arhivska praksa 
'99" Tuzla 

V mesecu aprilu 1999 sla Zgodovinski arhiv Tuzla 
in Društvo arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine - 
kantona Tuzla pripravila v sodelovanju z Mini- 
strstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Tuzlanskega kantona 12. posvetovanje "Arhivska 
praksa'99". 

Uvodno besedo je imel doc. dr. Azem Kožar, ar- 
hivski svetovalec, direktor Zgodovinskega arhiva v 
Tuzli. V njej je predstavil petinštiridesei let delovanja 
Zgodovinskega arhiva Tuzla, to je od njegove usta- 
novitve 1. 7. 1954 kot Mestnega arhiva Tuzle z. vsemi 
njegovimi spremembami in pristojnostmi, tako v 
krajevnem smislu kot tudi v samem imenu (1966 
Zgodovinski arhiv, 1977 Regionalni zgodovinski 
arhiv in leta 1994 Zgodovinski arhiv Okrožja Tuzla). 
Ta arhiv je leta 1999 dobil današnje ime. Dr. Kožarje 
posebej poudaril skrb in zaščito arhivskega in do- 
kumentarnega gradiva, ki nastaja na terenu, in pri- 
pravo arhivskega za prevzem v arhiv, v katerem naj bi 
sledili urejevanje, obdelovanje, objavljanje in tehnična 
zaščita. Sam Arhiv naj bi vodil nadzor nad arhivskim 
in dokumentarnim poslovanjem, opravljal pa naj bi 
tudi redni tehnični nadzor in varovanje gradiva 
približno 1500 ustvarjalcev. Vsako leto naj bi lako 
obiskal okoli 500 ustvarjalcev takega gradiva. Sam 
Arhiv je do leta 1992 imel 97 fondov in 22 zbirk 
arhivskega gradiva, 3601 knjig, 1253 arhivskih škatel, 
976 fasciklov, 44.429 dokumentov, 3697 fotografij, 
466 registrov, 11 mikrofilmov in 150 projektov, skup- 
no tisoč metrov gradiva. Večina gradiva je iz obdobja 
po letu 1945. Tudi gradivo zadnjih petih let obsega 
približno tisoč metrov. V času po podpisu dayton- 
skega sporazuma paje arhiv posebno pozornost name- 
nil gradivu v nastajanju. Nove težnje so opazne tudi 
na drugih področjih, to je na področjih sodelovanja s 
šolami, z univerzo itd. 

Poleg uvoda je dr. Kožar imel še referat, v katerem 
seje dotaknil sistemskih sprememb in vplivu le-teh na 
arhivsko dejavnost Bosne in Hercegovine. Tam, kjer 
kantoni "funkcionirajo", deluje tudi arhivska dejav- 
nost in nasprotno. Na koncu je predavatelj ponudil 
ludi možne rešitve vseh odprtih vprašanj, od pre- 
vzemanja ogroženega in zapuščenega gradiva, prek 
izdelave pravnega arhivskega sistema za celotno BiH, 
do uresničitve popolne kadrovske zasedbe. 

Marija Divčič, arhivska svetnica iz Zgodovinskega 
arhiva v Sarajevu, je govorila o vzajemni povezanosti 
med arhivi in ustvarjalci dokumentarnega in arhiv- 
skega gradiva. Čim bolj ustvarjalec upošteva navodil 
arhiva, tem pomembnejše bo gradivo, ki ga bo predal 
arhivu. 

Doc. dr. Peter Pavel Klasinc, znanstveni in arhiv- 
ski svetnik, direktor Mednarodnega inštituta arhivskih 
znanosti pri Pokrajinskem arhivu v Mariboru, je go- 
voril o novih tehnologijah in novih nosilcih informacij 
pri uporabi arhivskega gradiva, ki jih arhivi v 
razvitem delu svela bolj občutijo kot v manj razvitem. 
Govor je bil o ugotovitvah, da so nosilci informacij že 
sami po sebi lahko tudi arhivsko gradivo, da nove 
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tehnologije in novi nosilci informacij ponujajo mož- 
nosti izboljšanja strokovnega arhivskega dela in da se 
Z uporabo novih nosilcev informacij izboljšuje dostop 
do arhivskega gradiva. 

Dr. Walter Brunner, direktor Štajerskega dežel- 
nega arhiva v Gradcu, je predstavil možnosti izko- 
riščanja arhivskih kapacitet na primeru Štajerskega 
deželnega arhiva v Gradcu. Predstavil je graditev no- 
vega centralnega arhivskega skladišča, selitev gradiva, 
primernost premičnih regalov, govoril o arhivskih 
škatlah in kar najboljši izkoriščenosti prostora ter na la 
način povečanosti prvotno izračunanega volumna 
skladišča s 57 tisoč tekočih metrov gradiva na 70 tisoč 
metrov le-tega. 

[smet Semič, dipl. oec. ing. infor., izvršni direktor 
sektorja za •••, ISU in INDOK BH Banke DD 
Sarajevo, je v prvem referatu govoril o razvoju in 
problemu arhiviranja ter o upravljanju z doku- 
mentarnim in arhivskim gradivom v BiH, v zvezi s 
tem pa tudi s sodobno tehnologijo, ki je danes na- 
vzoča. Poudaril je razvoj informacijskih orodij za so- 
dobno arhiviranje in upravljanje z dokumentarnim in 
arhivskim gradivom na območju BiH in tako nakazal 
težnje in procese, ki bi jih bilo treba izvajati za 
nadaljnji razvoj. Avtor je ponudil rešitve v obliki 
nekaterih aktivnosti, ki bi jih bilo treba vključiti v 
širše družbeno načrtovanje. V svojem drugem referatu 
je govoril o sodobnih prizadevanjih na področju 
arhiviranja, zlasti arhiviranju gradiva na elektronskih 
medijih in mikrofilmih, in ne na papirju. Svoje mnenje 
je tudi nazorno obrazložil in pojasnil z zakonsko 
podlago. 

Scada Hadžimehmedagič, arhivska inšpektorica i/. 
Arhiva Federacije BiH, je govorila o novih predpisih, 
in sicer o Uredbi in Navodilu o pisarniškem poslo- 
vanju organov uprave v Federaciji BiH, O Navodilu o 
arhivski knjigi in hrambi dokumentarnega gradiva, o 
odbiranju arhivskega gradiva 1er o izročanju arhiv- 
skega gradiva pristojnemu arhivu. 

Mr. Šaban Zahirovič, arhivski svetnik, namestnik 
direktorja Arhiva BiH, je opozoril na pomen in vlogo 
arhivov v procesu spremembe lastnine, in sicer v 
zvezi s spremembo samega sistema. 

Enver Čengič, vodja programske dokumentacije 
RTV BiH, je govoril o arhivih novih malih tele- 
vizijskih postaj v BiH in o uničevanju dokumentacije, 
ki pri njih nastaja. 

Žarko Štrumbl. višji svetovalec v Arhivu RS, je 
opozoril na tehnično dokumentacijo, ki nastaja pri 
delu različnih ministrstev v Republiki Sloveniji in bi 
lahko imela podoben značaj tudi v BiH, in sicer o 
katastrsko-tehnični dokumentaciji, tehnični dokumen- 
taciji za graditev objektov in tehnološki dokumen- 
taciji. 

Izet Šabotič, arhivist v Zgodovinskem arhivu 
Tuzla, je govoril o evidencah gradiva, ki je bilo uni- 
čeno med vojno na območju Tuzlanskega kantona. 

Nijaz Brbutović, arhivist v Zgodovinski arhivu 
Tuzla, se je dotaknil uničenega gradiva šol in govoril 
o možnosti rekonstrukcije uničenega gradiva. Rekon- 
strukcijo naj bi opravili na podlagi ohranjenega gra- 
diva in ob pomoči samega Arhiva. 

Doc. dr. Salih Jalimam s Filozofske fakultete v 
Tuzli je predstavil arhivsko gradivo srednjeveške Bos- 
ne, ki je shranjeno v Dubrovniškem arhivu, in govoril 
o njegovem pomenu za razumevanje zgodovine same 
BiH. 

Dr. Branko Bubenik. vodja samostojnega INDOK. 
RTV Zagreb, je govoril o arhiviranju avdio-vizualnih 
dokumentov. Pri tem je opozoril, da je treba ob 
spremembah v televizijski tehnologiji, ob tem, da ni 
natančnih podatkov o trajnosti nosilcev informacij in 
pripomočkov za reprodukcijo ter vzdrževanje avdio- 
vizualnih dokumentov, ki že razpadajo, arhiviranje 
prenesti na nove in bolj stabilne arhivske medije. Novi 
mediji naj bodo digitalni in multimedijski, sam prenos 
pa naj bo zaradi visokih stroškov selektiven. 

Sledile so še različne predstavitve Zgodovinskega 
arhiva Tuzla, in sicer njegovih arhivistov: Izet Šabotič 
- Kulturni razvoj Muslimanov (Bošnjakov) v BiH; 
Nermana Hodžič - Hercegovina - časopis za kulturo in 
zgodovino; Ešefa Bcgovič - Prilogi, št. 28, Inštitut za 
zgodovino; Mensur Serdarevič, kulturni delavce. Ze- 
nica: Viri za zgodovino bosanske države; 

Kot sklep pa so sledila razna poročila. 

Žarko Sli limbi 

Strokovna ekskurzija Arhivskega društva 
Slovenije po Toskani (3. do 5. junija 
1999) 

Cilj lanskega izleta Arhivskega društva Slovenije 
je bila Italija, natančneje, Toskana. 

Ko smo prijetnega junijskega jutra odhajali izpred 
Arhiva Slovenije, še nismo slutili, kakšna vročina nas 
čaka v Italiji. Pot po Benečiji je prijetna in krat- 
kočasna, avtobus klimatiziran. Točno opoldne prispe- 
mo v Firence. Ozračje kar miglja od vročine, ampak 
zdaj smo tu. Najdemo hotel, pospravimo prtljago in se 
odpravimo na potep po mestu. Naš prvi cilj je Piazza 
del Duomo s stolnico Santa Maria del Fiore, 82 m 
visokim Giottovim zvonikom in osmerokotno krstil- 
nico s tremi znamenitimi bronastimi vrati (med njimi 
rajska vrata s svetopisemskimi prizori) na mestu nek- 
danje firenške stolnice sv. Janeza. Nekateri si ogledajo 
tudi notranjosti stavb, nekateri pa ne, saj je pri vhodu 
vedno znova potrebno plačevati vstopnino. Nadalju- 
jemo na trg Signoria, ki ga v obliki črke L obdajajo 
same veličastne palače (Vecchio, lodža, palača cehov- 
skega sodišča, Ugoccioni) in številni spomeniki (Co- 
simo I. Mcdičejski na konju, Neptunov vodnjak, 
David, Herkules, ki je usmrtil kentavra, ugrabljene 
Sabinke, Perzej z Meduzino glavo). Tu v bližini je 
tudi rojstna hiša Danteja Alighierija (1265-1321), 
največjega italijanskega pesnika in utemeljitelja 
italijanskega knjižnega jezika, med drugim aviorja 
alegorično-religioznega epa Božanska komedija v 100 
spevih. Streljaj naprej je ena največjih in najbogatejših 
slikarskih galerij na svetu in najpomembnejša v Italiji 
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Ufizzi, zgrajena sicer kot vladna palača Cosima I. 
Medičejskega, pred kalem se vedno vije dolga kača 
ogleda željnih obiskovalcev. Tu je res kaj videti: dela 
Botticellija, Filippa Lippija, Raffaela, Tiziana in mno- 
gih drugih. 

Nadaljujemo proti baziliki Santa Croce, cerkvi z 
največjimi orglami v Italiji in nagrobniki mnogih 
slavnih italijanskih mož: Galilea, Michelangela, 
Machiavellija, Alfierija, Rossinija, Cherubinija itn. V 
tamkajšnjem samostanu deluje tudi mojstrska usnjar- 
ska delavnica in mogoče je opazovati spretne usnjarje 
pri izdelavi torbic, denarnic, etuijev ipd., samostanska 
trgovina pa se šibi pod prelepimi usnjarskimi izdelki. 
Korak in oko sta se nam zaustavila tudi na naj- 
starejšem iirenškem mostu čez reko Arno Ponte Vec- 
chiu z neštetimi trgovinami in zlatarnami. Sprehodimo 
se še do palače Pitti in spet nazaj čez Arno do cerkve 
sv. Lovrenca, ki si jo nabolj zapomniš po tem, da ima 
še zdaj nedokončano fasado. 

Naslednji dan se poslovimo od Firenc na Piazzale 
Michelangelo nekoliko nad mestom in nadaljujemo 
proti enem od najlepših in najpomembnejših italijan- 
skih mest Sieni, ki sta ga po legendi ustanovila Re- 
mova sinova Ascitis in Senius. Če sta v Firencah 
prevladujoči barvi bela in zelena, pa je v Sieni pre- 
vladujoča opečnato rjava. Večina stavb v mestnem 
središču je narejena iz opeke in opeka je hkrati že tudi 
lasada. In če po Firencah vse obhodiš po ravnem, te 
sienske ulice ves čas vodijo gor in dol, saj je mesto 
ugnezdeno na treh gričih. Mimo dominikanske cerkve 
m svetišča italijanske zaščitnice sv. Katarine Sienske 
Prispemo do stolnice. Stoji na mestu nekdanjega po- 
ganskega templja, posvečenega boginji Minervi. 
Dograjena je bila v 14. stol., gradili pa sojo 200 let. 
Načrtovana je bila še mnogo večja, a sta gradnjo za- 
ustavila kuga in upadanje gospodarske moči. Tako kot 
Zunanjost je mistična tudi notranjost, ki po pisanosti 
spominja na orientalske mošejc. 

Sienski trg (Pia/.za ilei Campo) je polkrožne školj- 
kaste oblike in se od spodnjega k zgornjemu koncu 
nekoliko dviga. V spomin na vladanje devetih je 
razdeljen na 9 delov in lepo tlakovan. V zgornjem 
delu trga je prelep vodnjak (Ponte Gaia), obkrožajo pa 
Sa same mogočne opečnate palače: Pubblico, stolp 
Mangia, kapela, Piccolomini, Chigi-Zondadari, Sanse- 
doni, lodža. Palača Piccolomini je najlepši in najpo- 
membnejši primer renesančne palače v Sieni, v njej pa 
*e od leta 1885 domuje državni arhiv (Archivio di 
Stato), ki hrani pomembne zbirke zgodovinskih listin 
0 mestu Sieni: 'pergamente, stare spise, bule in razne 
rt)kopise. Najstarejša listina izvira i/, leta 736 in smo 
J° (original!) tudi videli. Razstavljeno imajo v vitrini. 
Pred svetlobo pa jo varuje le zaščitna krpica. Kako je 
Zavarovana pred krajo, nam niso povedali. Prijazna 
gostiteljica nas je popeljala po arhivu. Najdlje smo se 
zdržali v prostoru, t. i. arhivskem muzeju, kjer so 
^izstavljene poslikane lesene platnice fasciklov. V 
času 1258-1659 so jih poslikali razni znani in manj 
znani umetniki z upodobitvam pomembnih sienskih 
°sebnosti in prizori iz političnega in verskega življenja 
Siene. 

Trg Campo vsako leto 2. julija in 16. avgusta na 

novo pokrijejo s peskom, da na njem lahko poteka 
najprestižnejša tekma tega mesta. Konjska dirka 17 
historičnih mestnih predelov (contrad) poteka že od 
17. stol. in je posvečena Materi Božji. Imenuje se 
palio; po zastavi / praporu, ki ga prejmeta zmagoviti 
konj in njegov jezdec. Prireditev je narodni praznik 
Siene, na katerem se zbere staro in mlado. Priprave in 
predtekmovanja potekajo že nekaj dni prej, na dan 
prireditve pa blagoslovitve konj in jezdecev, maše, 
sprevod zastavonoš, ki mečejo zastave v zrak, in 
končno dirka, ki traja le dobro minuto. Zmaga pa je 
povod še za nekajdnevno slavje. 

Uro vožnje proti severu leži srednjeveško mestece 
San Gimignano. Nekdanja etruščanska vas je prevzela 
ime po modenskem škofu sv. Gimignanu, ki je kraj 
nekoč obranil pred Atilovimi napadi. Obdano je z 
dvojnim obzidjem. V času velikega gospodarskega 
razcveta je zraslo v mestu večje število stolpov; v 14. 
stol. jih je bilo 72, danes pa le še 14. Ti so služili kot 
zasebne utrdbe. 

Prav v to lepo mestece se je umestil mračnjaški 
muzej mučilnih naprav. Preko sto originalnih naprav 
od natezalnic do električnega stola je zares avtentična 
antologija groze in človeške krutosti - vse ob glasbeni 
spremljavi najpopularnejše Bachove lokate in fuge. 

Ko prideš i/.za mestnega obzidja in se zazreš v 
prelepo pokrajino, je to res pravi balzam za utrujene 
oči in dušo. Nič ne morem dodati opisu, ki pa ni zrasel 
na mojem zelniku: Pokrajinu je ena in edinstvena, ki 
človeku preprosto zleze pod kožo. Tako slikovita, da 
obiskovalec nehote pomisli, da jo je nekdo naslikal, 
ljudje pa so samo preneseni v kakšno prelepo sliko. 
Položni grički, na vrhovih katerih so kot ptice ugnez- 
dena rjavkasto opečnata stara mesta z. gradiči, stolpi, 
cerkvami in katedralami. Na njihovih obrobjih so v 
tisočih in desettisočih posajene oljke, v dolini se raz- 
kazujejo rumena polja pšenice in vinogradi. Na mi- 
lijone trsov vrste sangiovese, iz. katere pridobivajo 
legendarni chianti. Zelo podobno kot v naših Goriških 
brdih. 

Tretji dan se odpravimo na zahod proti Ligur- 
skemu morju. A ne čisto do njega. Čeprav je bila Pisa 
v času gospodarskega razcveta pristaniško mesto, je 
zdaj 12 kilometrov oddaljena od morja. Na trgu 
čudežev (Campo dei Miracoli) stoji vse, kar si je v 
Pisi potrebno ogledali: stolnica, krstilnica, poševni 
stolp (Campanile), pokopališče (Campo Santo) in mu- 
zej. Čeravno sta stolnica in krstilnica trenutno "ob- 
lečeni" v restavratorske odre, belina carrarskega mar- 
morja tu kar bije v oči. Vzpon na stolp ni več mogoč, 
saj je od leta 1990 zaradi varnosti zaprt za obis- 
kovalce. Ogledamo pa si vse ostale objekte. 

Na poti domov se za sprehod in okrepčilo usta- 
vimo še v srednjeveškem mestecu Lucca (luk v et- 
rurščini pomeni barje), nato pa le še avtocesta: Bo- 
logna, Ferrara, Padova, Fernetiči, Ljubljana. 

Na povratku obvezno načrtovanje, kam pa pri- 
hodnjič. Zdaj že vemo. Prihodnji potopis bo imel 
nadih riža in pekinške race. 

Miju Mravlja 
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Božidar Jakac in slovenski kipar France Gorše pred studijem ART v Clevclandu, 1958, 
Zbirka diapozitivov Božidarja Jakca AS-143, šk. 54/5, 
Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije 
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O delu arhivov in zborovanjih 

XXXIV. Mednarodna konferenca okrogle 
mize arhivov, Budimpešta, 3. - 9. oktober 
1999 

V letu 1999 je XXXIV. Mednarodno konferenco 
«krogle mize arhivov (CITRA) gostil Nacionalni arhiv 
Madžarske. Konference se je udeležilo 176 udele- 
žencev z vseh koncev sveta, med njimi tudi trije i/. 
•Slovenije: Zdenka Semljič Rajli in dr. Peter Pavel 
Klasinc iz Pokrajinskega arhiva Maribor in dr. Jedert 
Vodopivec iz Arhiva Republike Slovenije. 

Osrednja tema konference je bila DOSTOP DO 
INFORMACIJ: PROBLEMATIKA, KI JE POVE- 
ZANA Z MATERIALNIM VAROVANJEM GRA- 
DIVA. 

V predkonferenčnem programu, ki je potekal v 
dneh od 3. do 5. oktobra, so se zvrstili sestanki 
Izvršnega odbora ter posameznih komitejev in delov- 
nih skupin. V osrednjem konferenčnem programu od 
6. do 9. oktobra pa se je zvrstilo 21 predavateljev, ki 
so teme posvetili problematiki materialnega varovanja 
(preservacije) v arhivih s posebnim poudarkom na 
dostopnosti tlo informacij. 

V sredo, 6. oktobra so v otvoritvenem delu kon- 
ference sodelovali: Lajos Gecsenyi, generalni direktor 
Narodnega arhiva Madžarske, Zsolt Visy, namestnik 
državnega sekretarja. Ministrstvo za Narodno kulturno 
dediščino Madžarske, Axel Plathe, predstavnik gene- 
ralnega direktorja UNESCA, Tad Howington, pred- 
sednik ARME (Association of Records Managers and 
Administrators), Yola de Elisene!, izvršna sekretarka 
ECPE (European Commission for Preservation and 
Access), Eric Ketelaar, podpredsednik MAS-a (ICE), 
Christoph Graf, predsednik CITRE. 

Sledilo je prvo plenarno zasedanje, posvečeno 
Materialnemu varovanju kot strateški funkciji in kot 
Povezovalni sestavini upravljanja v arhivih. Poudarek 
Je bil na pravnih etičnih in tehnoloških vidikih ma- 
terialnega varovanja. Govornika sla bila Helen Forde, 
Predsednica komiteja za materialno varovanje pri 
MASU, Public Record Office London, in Jacques 
Grimard, Narodni arhiv Kanada. 

V prvem delu drugega plenarnega zasedanja, po- 
svečenem praktičnim vidikom materialnega varovanja 
klasičnih, avdio-vizualnih in digitalnih zapisov so 
govorili Beatrix Kastah/, Narodna knjižnica Mad- 
žarske, Kurt Deggeller, Memoriav, Švica, Pitt Kuan 
"ah. Narodni arhiv Singapura, Mainly Gilder, Na- 
rodni arhiv južne Afrike. 

V popoldanskem nadaljevanju drugega plenarnega 
zasedanja je bilo govora o masovni nevtralizaciji, 
arhivskih stavbah in opremi, slikovni tehnologiji in 
Pripravljenosti v primeru nesreč. Pogovor so vodili: 
Erwin Oberholzer konzultant iz Švice, Peter Anderson 
12 Narodnega arhiva Škotske, Catherine Dherent iz 

Narodnega arhiva Francije in George MacKcnzie iz 
Narodnega arhiva Škotske. 

V večernih urah smo se udeležili razstave o kon- 
serviranju, ki so jo pripravile kolegice in kolegi iz 
konservatorskega oddelka Narodnega arhiva Mad- 
žarske pod vodstvom Gabrielle Albrecht Kunzseri, 
sledil je sprejem v organizaciji arhiva Zavoda za 
odprlo družbo v Budimpešti (Open Society Archives). 

V četrtek, 7. oktobra je bilo tretje plenarno zase- 
danje, posvečeno razvoju politike in strategije mate- 
rialnega varovanja. 

V prvem delu so predstavili politiko in strategijo 
materialnega varovanja v arhivih, muzejih in knjiž- 
nicah s poudarkom na izobraževanju: Hartmut Weber 
iz deželne arhivske direkcije dežele Baden-Württem- 
berg, Pieke Krikhaar z. Ministrstva za izobraževanje in 
kulturo Nizozemske, Ralph Manning iz. Narodne 
knjižnice Kanade in Gabriella Albrecht Kunzseri iz 
Narodnega arhiva Madžarske. 

V drugem delu so po posameznih skupinah: 
Afrika, arabske države, Azija in Oceanija, Evropa Se- 
verna Amerika, Južna Amerika in Karibi razpravljali 
predstavniki posameznih regij. 

V drugem delu tretjega plenarnega zasedanja pa je 
svoje smernice za razvoj politike in strategije material- 
nega varovanja in dostopnosti do gradiva predstavila 
Yola de Luscnet, izvršna sekretarka Evropske komisije 
za dostopnost in materialno varovanje - ECPE. 

Popoldne smo si ogledali kulturne znamenitosti 
Budimpešte in obiskali Narodni arhiv Madžarske. 

V petek, 8. oktobra SO se v jutranjem delu četrtega 
plenarnega zasedanja predavatelji v svojih referatih 
posvetili razvoju in prenosu znanja v povezavi s traj- 
nostjo papirja, digitalnih medijev in filmskega gradiva. 
Sodelovali so David Grattan iz Kanadskega kon- 
servatorskega inštituta, Xu Shiping, vodja konserva- 
torskega oddelka pri Kitajskem državnem arhivu, 
Peter Z. Adelstein iz Rochestrovega tehnološkega 
Instituta in Viktor A. Ustinov iz Ruskega federalnega 
arhiva. 

Dopoldne je sledilo še peto plenarno zasedanje, v 
celoti posvečeno izmenjavi mnenj in diskusiji. Za- 
sedanje je vodil Christoph Graf iz Švicarskega fede- 
ralnega arhiva. 

Popoldne so potekali sestanki posameznih komi- 
tejev in delegatskih skupin, pozno popoldne pa je bila 
na vrsti še predstavitev postopkov masovne konser- 
vacije gradiva na papirju. 

V soboto dopoldne sta se zvrstila še sklepna se- 
stanka, ki sta bila posvečena splošni tekoči admini- 
strativni in organizacijski problematiki konferenci 
okrogle mize arhivov. 

V sklepu bi povzela poglavitne misli, ki so se 
izkristalizirale ob poslušanju predstavljenih prispev- 
kov in diskusije. 
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- Materialni) varovanje je nepretrgan proces v 
arhivu in kot osnovni element vključen v politiko in 
strategijo upravljanja v arhivih. 

- Aktivnosti na področju materialnega varovanja 
so enako pomembne v velikih nacionalnih ali majhnih 
lokalnih arhivih. 

- Procesi materialnega varovanja zmanjšujejo 
fizično ogroženost gradiva in pomagajo do boljše 
dostopnosti do gradiva oz. informacij. 

- Ukrepi materialnega varovanja so dolgoročne 
naložbe. 

- Brez materialnega varovanja bo dostop do velike 
večine dediščine 20. stoletja zelo otežen, ali celo 
nemogoč. 

- Materialno varovanje je proces, ki ga razre- 
šujemo, ne problem, ki ga rešimo. 

Referati iz konference okrogle mize bodo objav- 
ljeni v publikaciji Janus. 

Jedert Vodopivec 

DLM Forum '99, Bruselj, Electronic 
Records, 18. - 19. 10. 1999 

Letošnji DLM forum '99 je potekal pod naslovom 
Evropski državljani in elektronska informacija: Spo- 
min informacijske družbe (EUROPEAN CITIZENS 
AND ELECTRONIC INFORMATION: THE ME- 
MORY OF INFORMATION SOCIETY). 

Omenjeni simpozij je bil že drugi forum, prvi 
"DLM Forum on electronic records" je potekal v de- 
cembru leta 1996. Forum je potekal pod pokro- 
viteljstvom Evropske komisije za vse države članice 
Evropske unije ter širše za države pridružene članice. 
Na njem je bilo navzočih 330 udeležencev. Zasnovan 
je bil multidisciplinarno, zato so bili iz omenjenih 
držav ne le predstavniki arhivske stroke in arhivskih 
ustanov, pač pa tudi informatiki, univerzitetni ra- 
ziskovalci, uslužbenci javnih uprav različnih držav ter 
posamezniki z gospodarskega področja, ki se ukvar- 
jajo s problematiko arhivov ter informacijske teh- 
nologije. 

Forum je bil organiziran v več različnih sklopili. 
Tako je poleg plenarnega uvodnega zasedanja zajemal 
tudi tri vzporedne sekcije, glede na vsebinsko opre- 
delitev: 

- prva sekcija je potekala pod naslovom: Ustvar- 
janje, ohranjanje in dostop do elektronske informacije: 
ekonomski in funkcionalni vidiki; 

- druga sekcija je potekala pod delovnim na- 
slovom: Spomin informacijske družbe: politični in 
legalni (normativni) vidiki; 

- tretja sekcija je delovala pod naslovom: Širjenje 
elektronske informacije do evropskega državljana: 
družbeni vidiki. 

Predavatelji plenarnega zasedanja prvega dne so 
bili: g. Philip Lord (Velika Britanija), njegovo pre- 
davanje je imelo naslov "Premikanje naprej z in- 
dustrijo  v   elektronskih   dosežkih:   poslovni   proces 

koristi". Sledila sta g. Urlich Kanipffnieyer s pri- 
spevkom "Evropski trg upravljanja z elektronskimi 
dokumenti: tehnologije in rešitve" ter g. David Lip- 
man, s prispevkom na temo "Več demokracije skozi 
dostop do elektronskih arhivov". 

Vsaka izmed treh naštetih sekcij je imela več vse- 
binskih sklopov. 

Druga sekcija, te sem se udeležila, je obrav- 
navala: 

a) Zavest političnih odločevalcev 
b) Sporočila in pridobitve (koristi) za javno upravo 

in privatni sektor (gospodarski arhivi) 
c) Normativne okvire 
d) Dosežke razširjenega evropskega sodelovanja 
Predavatelji druge sekcije: 
Tema •) 
- Luciana Duranti (Kanada): Trajno avtentično 

elektronsko arhivsko gradivo: mednarodni ... poziv za 
akcijo 

- Steve Wells (Velika Britanija): Model "od spodaj 
navzgor" za razvijanje funkcionalnih ... zahtev za 
elektronski dokument in upravljanje z arhivskim 
gradivom 

Tema 1$) 
- Catherine Dherent (Francija): Politika za arhi- 

viranje elektronskih dokumentov v francoskih arhivih 
- Matti Pulkkinen (Finska): Spreminjanje infor- 

macijske vrednosti v poslovno vrednost 
- Jean-Francois Blerot (Evropska komisija): 

ADONIS: sredstvo za elektronski management pošte 
in aktov Evropske komisije 

Tema C) 
- Hylko Oosterloo (Belgija): Evropska pobuda s 

strani Trgovske zbornice za uporabo digitalnega pod- 
pisa 

- Udo Schäfer (Nemčija): Javni arhivi med do- 
stopom do podatkov in ščitenjem podatkov 

Tema D) 
- Claes Gränstron (Švedska): Študija o normativni 

vpletenosti upravljanja elektronskega arhivskega gra- 
diva v Evropski uniji držav članic in regij (Poročilo 
DLM Monitoring Commuée1) 

- Kevin Schürer (Velika Britanija): Prikaz, odnosa 
med javno upravo (administracijo) in arhivsko službo, 
ki zadeva upravljanje z elektronskim arhivskim gra- 
divom v Evropski uniji držav članic 

DLM forum je v svojem dvodnevnem delu 
sprejel in izdal dva dokumenta: 

- "DLM sporočilo industriji" (tu je mišljen 1• • 
= Information and Communication Industry) 

- "Sklepi DLM foruma '99" 
"DLM sporočilo industriji" je nekakšen poziv 

podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem informacijske 
tehnologije, naj se ozrejo na probleme arhivskih usta- 
nov povsod po Evropi ter se skušajo tem zahtevani 
prilagodili s posebnimi ponudbami programske opre- 
me. Poziv ITC industriji zajema osem točk, v katerih 
naprošajo,   naj   se   omenjena   industrija   vključi   in 

1•,M Monitoring Comilee v prevodu Spremljajoči komite pri 
Forumu DLM, ki deluje med enim m drugim zasedanjem 
Foruma DLM, prvo je bilo leta 1996, drugo leta 1999. 
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sodeluje pri razpravah o arhivskem gradivu v elek- 
tronskem okolju 1er pri razvoju standardov in spe- 
cifikacij za informacijski management - samo na lak 
način bo lahko industrija posredovala cenovno pri- 
merne aplikativne rešitve za digitalno upravljanje z 
arhivskim gradivom. Drug vsebinski sklop je vpra- 
šanje, "kaj bi lahko industrija ITC dolgoročno in 
kratkoročno naredila za ohranitev avtentične digitalne 
informacije" (bi morala zagotoviti preproste in varne 
metode prenosa transformacije informacij med različ- 
nimi verzijami programske opreme brez izgub vse- 
bin). Nadalje DLM forum poziva k večjemu sode- 
lovanju in partnerstvu med ICT in "modernimi 
arhivisti informacijske družbe" - na ta način bi 
izboljšali svojo lastno programsko opremo in produkte 
ter odprli tudi nove poslovne priložnosti. Upravljanje 
Z arhivskim gradivom (records management) naj bi bil 
integralni del okolja Informacijske tehnologije (IT) - 
industrijo bi morali vzpodbuditi k prilagoditvi svojih 
Postopkov najboljšim izkušnjam iz upravljanja z. 
arhivskim gradivom. Industrija ITC bi morala zago- 
toviti programsko opremo informacijskega manage- 
nienla, ki podpira mednarodne standarde za bazo 
podatkov (metadata). ITC se nadalje naproša, da de- 
javno prispeva k mullidisciplinarnim prizadevanjem v 
Pripravi in implementaciji "modularnega programa 
Evropskega usposabljanja za javne administratorje, 
moderne arhiviste in druge specialiste iz informatike". 
ITC bi morala olajšati izmenjavo, prezervacijo in 
vnovično uporabo vsebin, ki so nastale pri upo- 
rabnikih. Končni poziv za industrijo ITC pa je, da bi 
le-ta morala nasloviti ukrep ali predpis na današnjo 
ustvarjalno industrijo v zvezi z opisano problematiko 
ter hkrati opozoriti tudi na povečan dostop za 
evropske državljane. 

Sklepi DLM forumu zajemajo tri poglavitne 
vsebinske sklope: 

1. Razvoj referenčnega modela za upravljanje 
elektronskih dokumentov in arhivskega gradiva v 
elektronskem okolju v javni administraciji. 

Najpomembnejši dosežek DLM foruma je razvoj 
referenčnega modela za upravljanje z digitalnimi do- 
kumenti in elektronskim arhivskim gradivom. Refe- 
renčni model bo upošteval kontinuiteto elektronskih 
dokumentov in arhivskega gradiva, to je njihovo 
ustvarjanje, aktivna doba ter dolgoročna hramba in 
dostopnost. Ta referenčni model mora upoštevali 
Poglavitne kriterije za elektronske dokumente, ki so 
Jih oblikovali javni administratorji in arhivisti. Ti 
kriteriji zadevajo: razvidnost in dostopnost elektron- 
ske informacije, možnost kratkoročne in dolgoročne 
hrambe avtentičnega arhivskega gradiva, odprle stan- 
darde in specifikacije, interdisciplinarne napotke za 
boljše izvajanje (prakso). Ta referenčni model naj bi 
se nadalje razvijal s tesnim sodelovanjem industrije 
ITC ter raziskovalnega sektorja - zato je tudi na- 
menjen DLM poziv industriji. V tej zvezi so 
informacijski specialisti odgovornoi, da specificirajo 
njihove potrebe, industrija pa ponudi rešitve. 

2. Modularni Evropski izobraževalni program o 
elektronskem dokumentu in upravljanju z arhivskim 
K'adivom za administratorje (uradnike) in arhiviste. 

Forum je poudaril uresničitev prvega modula za 
osnovni Evropski izobraževalni program na področju 
elektronskih dokumentov in upravljanja z. njimi - prvi 
modul je bil ustvarjen na podlagi izkušenj različnih 
arhivskih šol in drugih specializiranih ustanov držav 
članic LU in bil predstavljen in diskutirati na Forumu 
'99. Nadaljni razvoj izobraževalnega modula, imeno- 
vanega L-TLRM, pa bi bilo treba razširiti med za- 
interesirane sektorje držav članic LU. Tu bodo našla 
svoj poslovni interes tudi industrijska podjetja, ki naj 
bi pripomogla tudi k razvoju materije za modul. 

3. Okrepljen DIM akcijski načrt. IW)-2004: Do- 
stop za evropske državljane in postavitev prednostnih 
dejavnosti. 

Lvropska komisija skupaj z interdisciplinarnim 
DLM - Monitoring Committee naj bi okrepila DLM- 
akcijski plan za obdobje 1999-2004 in nadaljevala 
iskanje prioritet in njihovo implementacijo v kon- 
kretnih terminih. To bi posebno moralo vključiti 
instrumente za izboljšanje dostopa evropskih držav- 
ljanov do vsebin, implementacijo dokumenta Geeen 
Paper2 na javnoinforinacijski sektor, pa tudi nasloviti 
vso pravno problematiko v zvezi s tem. Druge vzpo- 
redno postavljene dejavnosti bi morale zagotavljati 
države članice LU, tudi z načinom integriranja teh 
dejavnosti v programe skupnosti LU. Te vzporedne 
dejavnosti so: 

- poročila nacionalnih strokovnjakov "Archives in 
the European Union" (Black Book)' 

- "Dejavnosti in viri za razvoj arhivov v Evropi 
1999-2004" (Kew Report) 

Dvodnevni forum je sklenil evropski komisar g. 
Lrkki Liikanen, evropski komisar za podjetništvo in 
informacijsko družbo.4 

Celotni forum je ob predstavitvi številnih referatov 
in ugotovitev izzvenel v smislu poziva ICT industriji 
po vsej Evropi, da razišče področje elektronskih do- 
kumentov, upravljanja z arhivskim gradivom in digi- 
talnega arhiviranja - kot možnost novega "življenj- 
skega" tržišča. 

Natalija Glažar 

Pariz - Laval - Pariz 

V septembru leta 1998 sem se udeležil dvote- 
denskega izobraževalnega tečaja z. naslovom "Multi- 
media in računalniške mreže: nov pristop do arhiv- 
skega gradiva", ki je potekal delno v Parizu, delno pa 
v enem izmed deparlmajskih arhivov. Sam sem bil 
dodeljen v Laval. Organizatorji tečaja so bili poleg 
francoskega ministrstva za kulturo še Hiša kultur sveta 

Green Paper - v prevodu Zeleni dokument, ki ga je izdala 
Evropska komisiju, /a področje arhivov je pomemben Public 
Sector Information: • key resource lor Europe. 
V prevodu Arhivi v F.vropski uniji (Črna knjiga). 
European   Commissioner   for   Enterprise   ami   Information 
Society. 
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in Združenje francoske umetniške akcije ter mesto 
Paris s svojo finančno podporo. 

Vsebinsko plat organizacije (teme predavanj, pre- 
davatelje ter izbor deparlmajskih arhivov za eno- 
tedensko bivanje udeležencev) sta pripravili Nacio- 
nalna šola za kulturno dediščino z direktorjem 
Jeanom- Pierrom Badyjem na čelu in njegova na- 
mestnica gospa Marie-Françoise Limon 1er Direkcija 
francoskih arhivov z gospodom direktorjem Philip- 
pom Belavalom in njegovima sodelavcema Gčrardom 
Ermisseom in gospo Christine Nougarct na čelu. 
Poudariti moram, da je seminar potekal na zavidljivi 
organizacijski kot tudi vsebinski ravni, za kar gre 
zahvala vsem zgoraj omenjenim. 

Izobraževalni seminar se je začel 21. septembra 
1998 v prostorih Nacionalne šole za kulturno de- 
diščino v Parizu. V teh prostorih so potekala vsa 
predavanja seminarja. Predavanja so bila zanimiva in 
tematsko raznolika, vsebinsko so se dotikala predvsem 
uporabe .skenerja v francoskih arhivih in navzočnosti 
njihove "domače strani" na internem. Nekateri pre- 
davatelji so govorili o posameznih programih, s 
katerimi so dostopne baze skeniranih podatkov, govor 
pa je bil tudi o zaščiti avtorskih pravic v porajajoči se 
informacijski družbi (internet). Predstavili so nam tudi 
uporabo skeniranih dokumentov in njihovo graviranje 
na zgoščenko - tako v Nacionalnem prirodoslovnem 
muzeju kot tudi v novi Narodni knjižnici Francije. 
Podrobneje bom predstavil le nekaj zame najza- 
nimivejših predavanj. 

Gospod Bruno Galland je imel predavanje o ske- 
niranju in izzivih le-tega v francoskih arhivih. V njem 
je predstavil temeljne črte razvoja in uporabe skenerja 
v arhivih, vse od začetkov njegove uporabe v Franciji 
okrog lela 1993. Že takrat so arhivske institucije 
začele iskati načine, kako postati navzoče z "domačo 
stranjo" na in teme tu. V Franciji pa te navzočnosti na 
internelu ni prav veliko. Obenem se je Direkcija 
arhivov Francije lotila izdelave nove skupne baze 
podatkov BORA (na podlagi vseh ž.e izdelanih in- 
ventarjev, vodnikov, repertorijev za uporabo arhiv- 
skega gradiva), ki bo omogočala iskanje po 
raziskovalnih pomagalih tako Nacionalnega kot tudi 
vseh drugih arhivov v Franciji. Ta baza podatkov o 
hranjenih fondih v Franciji bo v začetku tretjega 
tisočletja dostopna tudi na internetu. 

Skeniranje dokumentov spremlja še veliko vpra- 
šanj, izmed katerih je najpomembnejše: ali lahko 
skeniranje nadomesti varnostno mikrofilmanje? Po- 
gledi na to so v Franciji zelo različni, na kar kažeta že 
različni odločitvi dveh francoskih arhivov, saj so se 
n.pr. v Avcyronskcm arhivu odločili izključno za var- 
nostno skeniranje in izdelavo varnostnih zgoščenk, v 
arhivu Savoje pa za kombinacijo obeh tehnik. Zadnji 
način je tudi najpogostejša izbira varovanja arhiv- 
skega gradiva v francoskih arhivih. 

Jean-Pierre Dalbčra je predaval o računalniškem 
izzivu, kulturni dediščini in informacijski družbi. 
Predavatelj nam je predstavil predvsem statistične 
podatke o razširjenosti interneta po svetu. Morda je za 
nas zanimiv specifičen položaj v Franciji. Temelj 
informacijskih povezav sestavlja v Franciji 6.500.000 

terminalov Minitela, s katerim so povezani vsi tele- 
fonski naročniki v Franciji. Prek njega lahko tele- 
fonski naročniki pregledujejo tudi nekatere baze 
podatkov, n. pr. vozne rede vlakov, avtobusov in letal, 
naročajo različne stvari za domačo uporabo in drugo 
ter se povezujejo tudi z inlernetom. Dosti manj paje v 
Franciji povezav z interneton prek osebnih računal- 
nikov, ker francoska gospodinjstva za zdaj še niso v 
velikem številu opremljena z računalniki, ki omo- 
gočajo povezavo s to svetovno informacijsko mrežo. 
Statistika govori o tem, daje na začetku leta 1997 le 
pet odstotkov gospodinjstev v Franciji imelo osebni 
računalnik z vgrajeno enoto za zgoščenko - takrat so v 
Nemčiji imeli 29,5 odstotka, v Veliki Britaniji 18,6 
odstotka, v Italiji 15,7 in v ZDA 30 odstotka takih 
gospodinjstev. Francoska vlada je v januarju 1998 
sprejela globalni načrt o informatizaciji francoske 
družbe. V to vladno politiko je vpeto tudi ministrstvo 
za kulturo, ki v okviru teh možnosti razvija širjenje 
multimedije tako, da: podpira njeno vsebinsko 
pestrost, vzpodbuja skeniranje francoske kulturne 
dediščine in dostopnost tako ustvarjenih računalniških 
baz podatkov na internetu. S tem daje prednost 
razvoju humanističnih informacijskih ved v povezavi 
z razvojem informacijske tehnologije in uporablja 
multimedijo za utrjevanje francoske nacionalne iden- 
titete. 

Velikih sedem (Francija, Italija, Nemčija, Velika 
Britanija, ZDA, Japonska in Kanada) pa je na enem 
svojih sestankov sklenilo, da finančno podpre dva 
kullurno-inforniacijska projekta, in sicer: uresničenje 
baze podatkov "Svetovnega virtualnega muzeja" (na 
podlagi najpomembnejših eksponatov za svetovno 
zgodovino) in "Svetovne virtualne knjižnice" (s prika- 
zom bogastva tiskane besede). Namen obeli projektov 
je povezati v enotno mrežo kar največje število upo- 
rabnikov širom po svetu, da bi imeli hiter dostop do 
duhovnih zakladov sveta. 

Arnaud Rainière de Fortanier je govoril o izkušnji 
Departmajskega arhiva v Yvelinesu z internetom. Ta 
arhiv je bil prvi v Franciji, kije izdelal svojo "domačo 
stran" na internetu (v okviru ministrstva za kulturo) in 
sicer konec leta 1996. Realizirana je bila ob postavitvi 
razstave "Pokrajina v Yvelinesu konec XVIII. sto- 
letja". Ta "domača stran" je vsebovala osnovne po- 
datke o sami arhivski ustanovi, obenem pa je pred- 
stavila tudi 208 skeniranih načrtov departmajske 
uprave, po katerih se lahko "brska" ob pomoči štirih 
kazal. Temu začetku so pozneje dodali tudi vodnik po 
nekaterih zbirkah gradiva, ki ga ilustrirajo računal- 
niške slike najdragocenejših dokumentov arhiva. Pre- 
davatelj je opozoril na to, da je informatizacija arhi- 
vov prinesla poleg možnosti hitrega dostopa do 
informacij v različnih bazah podatkov tudi možnost 
novih rešitev glede varnostnega snemanja arhivskega 
gradiva, čeprav možni najnovejši nosilci informacij 
(zgoščenke) še niso niti dokončno standardizirani. 
Zato se je v nadaljevanju vprašal, ali sta skenirana 
računalniška slika in varnostno mikrofilmanje tek- 
meca. Arhivom se zdaj postavlja vprašanje, kaj 
mikrofihnati in kaj skenirali. Po eni strani ima prav 
Direkcija francoskih arhivov, ki daje večji poudarek 
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varnostnemu črno-belemu mikrofilmanju v primeru 
hranjenja za daljše obdobje, vendar pa pri lem na 
dokumentarni sporočilnosti izgubijo barvni doku- 
menti, saj barvni mikrofilm hitro propada in se zato v 
praksi praktično sploh ne uporablja. Računalniška 
slika je lahko barvna in je mnogo preprostejša glede 
dostopnosti ter je praktično neuničljiva, česar za 
pregledovanje mikrofilmov ne bi mogli reči, saj sc ob 
pogosti in nepravilni uporabi zelo hitro začnejo trgati 
na perforiranih delih. 

Florence Clavaud je predstavila bazo skeniranih 
slik ARCH IM pri Zgodovinskem centru Nacionalnega 
arhiva. To predavanje v Nacionalnem arhivu 
(CARAN-u), nam je predstavilo bazo skeniranih 
fotografij dokumentov, ki jo razvijajo že od leta 1993. 
Archim je baza skeniranih fotografij, ki se neprestano 
dopolnjuje. Vsebuje skenirane fotografije dokumentov 
različnih vrst (listine, iluminirane rokopise, pečate, pa 
tudi veliko umetniških predmetov privatnih fondov) s 
pripadajočimi podatki, ki se lahko pregledujejo na 
lokalni mreži v CARAN-u, njihov reprezentativni 
izbor pa tudi na internem. Pri uresničevanju tega 
projekta sodeluje veliko število institucij z mini- 
strstvom za kulturo ter Nacionalnm arhivom s svojim 
strokovnim kadrom na čelu in v sodelovanju z 
informacijskimi strokovnjaki. 

Od 24. do 29. septembra 1998 se je zame iz- 
obraževanje nadaljevalo v Departmajskem arhivu 
Mayenne v Lavalu, ki ga vodi gospod Joël Surcouf. 
Laval je glavno mesto manjšega francoskega depart- 
niaja Mayenne (250 tisoč prebivalcev). Arhiv, ki 
zaposluje vsega 21 ljudi (od tega samo pet arhivistov), 
domujc v prelepi, v začetku devetdesetih let ob- 
novljeni neogotski stavbi, zgrajeni med letoma 1912 
•n 1924. Na novo pozidani depoji imajo prostora za 30 
t.kni gradiva in danes hranijo v njih že 16 t.km, od 
,ega najstarejše arhivsko gradivo iz 12. stoletja. Še 
nekaj podatkov o informacijski opremi in programih, 
ki se uporabljajo v tem arhivu: uporabljajo računal- 
niško mrežo Windows NT 4.0 z 21 delovnimi posta- 
jami in serverjem Pentium Pro 200 ter trdim diskom 4 
Ob. Imajo devet laserskih tiskalnikov in en barvni 
•iskalnik lipson Stylus Pro XL (jet ink) formata A3, pa 
'utli skener Canon formata A3. Prvo skenirano bazo 
Podatkov predstavljajo posnetki deset tisoč kart ka- 
nistra iz Napoleonove dobe, skeniralo jih je privatno 
Podjetje Archimaine med letoma 1993-96. Drugo 
bazo predstavljajo skenirani mikrofilmi župnijskih in 
civilnih uradov (rojstnih, poročnih in mrliških knjig), 
•n sicer 1,5' milijona strani dokumentov, ki so jih 
mikrofilmali Mormoni, skeniralo pa isto podjetje kot 
kataster. V mayenneskem arhivu, pa tudi v približno 
•ridesetih departmajskih arhivih po vsej Franciji 
uporabljajo arhivski računalniški program Arkheia, ki 
v marsičem spominja na našo Armido. Sprogramirali 
so ga v privatnem podjetju Anaphore, katerega lastnik 
Jc nekdanji arhivist gospod Louis Colombani. Pro- 
gram omogoča: izdelavo barkode (ta določa mesto 
tehnične enote v depoju in se uporablja pri naročanju 
arhivskega gradiva v čitalnici), hkrati pa ob sočasnem 
izločanju omogoča popisovanje na novo sprejetega 
gradiva ter njegovo klasificiranje po že izdelanem 

kasifikacijskem načrtu in končno takoj za tem izde- 
lavo tiskanega vodnika s pripadajočimi indeksi za 
uporabnike v čitalnici. S programom vodijo tudi evi- 
denco izposojenega arhivskega gradiva in mikrofil- 
mov zunaj arhiva. Za nas je zanimiv še program Lynx, 
saj vsi javni arhivi v Franciji uporabljajo ta nekoliko 
zastareli tip "računalniške mreže". Ta mreža teče na že 
prej omenjenem Minitelu (telefonskem omrežju), z 
uporabo modema pa se lahko uporablja tudi na 
računalniških mrežah. Na Lynxu lahko uporabimo: 
opcijo Forum, ki rabi za izmenjavo mnenj francoskih 
arhivistov o posameznih strokovnih vprašanjih arhiv- 
ske stroke v Franciji, opcijo Pošta, ki se uporablja za 
dopisovanje med- posamezniki, mreža pa omogoča 
tudi dostop do nekaterih baz podatkov Nacionalnega 
arhiva. Od leta 1991 v Departmajskem arhivu Ma- 
yenne izdajajo interno glasilo Ardillon. .Sprva je bilo 
tiskano na papirju, zdaj pa je že nekaj let dostopno na 
lokalni računalniški mreži. Vsebina glasila so infor- 
macije o dejavnosti arhiva in njegovih uslužbencih, 
urnikih dežurstev v čitalnici, prevzemih gradiva, novi 
literaturi in drugem. V Ardillonu se pogosto znajdejo 
tudi skenirane slike, ki popestrijo vsebino. Velika 
želja vodstva arhiva glede informatizacijskega razvoja 
je čimprejšnja pridobitev njegove lastne domače strani 
na internetu. 

Za sklep lahko rečem, da je bil izobraževalni se- 
minar v vseh podrobnostih izveden zelo strokovno, za 
kar gre brez. dvoma zasluga sodelovanju Nacionalnega 
arhiva. Nacionalne šole za kulturno dediščino in Hiše 
kultur sveta iz Pariza. Dobili smo ogromno drago- 
cenih informacij o skeniranju in videli smo prednosti 
takega načina "brskanja" po dokumentih že zdaj, ko 
razvoj te tehnologije še zdaleč ni končan. Ko zdaj 
primerjani svoj prvi "arhivsko izobraževalni" obisk 
Francije leta 1995, sem bil tedaj zadovoljen ob spo- 
znanju, da smo bili v Arhivu Republike Slovenije z 
uporabo računalniškega programa Armida 2.0 pri- 
merljivi z drugimi arhivskimi programi po svetu (tudi 
s francosko Arkhcio). Zdaj so računalniki in programi 
za delo arhivistov v vseh razvitejših državah že nekaj 
samo po sebi umevnega. Tisto, kar je danes v ospredju 
zanimanja vseh francoskih arhivov, je pridobitev nji- 
hove lastne "domače strani" na internetu in na njej 
smiselna predstavitev bogastva arhivskih dokumen- 
tov, ki jih arhivi hranijo. Poleg tega pa si v arhivih 
Francije prizadevajo za čim pogostejšo uporabo ske- 
niranja, da bi na ta način obvarovali originalne, 
dragocene in občutljive dokumente, ki se na veliko 
uporabljajo v čitalnicah. Nenazadnje jc v francoski 
arhivistiki zelo navzoča želja, da bi vse pomembnejše 
razstave arhivskih dokumentov poleg tiskanega 
kataloga spremljala tudi zgoščenka. Kljub vse po- 
gostejši uporabi skeniranja arhivskega gradiva pa se 
niso odpovedali črno-belemu varnostnemu mikrofil- 
manju. 

Ce primerjani ta položaj s položajem v Arhivu Re- 
publike Slovenije, lahko rečeni, daje po eni strani Ar- 
hiv Republike Slovenije že nekaj časa navzoč na inter- 
netu s svojo "domačo stranjo", po drugi strani pa je na 
področju skeniranja zaznati kar precejšen zaostanek. 
Saj več kot začetnih poizkusov skeniranja za zdaj pri 
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nas še ni bilo. Da pa slovenska arhivistika vendarle 
sledi "klicu časa", lahko ugotovimo s predstavitvijo 
inventarja sklepnih računov Službe družbenega knjigo- 
vodstva v Ptuju avtorja Braneta Oblaka, ki ga je 
Zgodovinski arhiv Ptuj izdal kot prvega svoje vrste na 
zgoščenki in predstavil na posvetovanju Arhivskega 
društva Slovenije oktobra 1998 V Kranjski Gori. 

Adrijan Kopitar 

Odnosi z javnostmi v nacionalnem arhivu 
v Washington!! 

Primerjava dveh tako različnih arhivskih sistemov, 
kot sta ameriški in slovenski, tako glede velikosti, kot 
tudi glede različnosti med ameriško in evropsko 
kulturno tradicijo, ni povsem smiselna, vendar pa nam 
lahko posreduje nekatere informacije o različnem 
pristopu pri stikih z. javnostmi ter razmislek o vsaj 
delnem posnemanju ameriškega načina v domačih 
razmerah. V obdobju svojega sodelovanja v projektu 
evidentiranja arhivskega gradiva o slovenski zgodo- 
vini v NARA Washington1 sem vzpostavila stik z. 
Oddelkom za stike z javnostmi, natančneje z njegovo 
voditeljico ga. Susane Cooper - pričujoče besedilo je 
rezultat enotirnega intervjuja z njo. Že v začetku je 
opozorila na splošen odnos družbe in države do 
arhivov v ZDA. Glede na to, daje ameriška "arhivska 
tradicija" veliko mlajša od evropske, ki hrani in 
neguje gradivo od srednjega veka dalje - je bilo za 
Američane značilno, da so morali ustvariti "odnos do 
arhivov", ki so brez dvoma zahtevali velika finančna 
sredstva. NARA kol ustanova je relativno mlada 
institucija (ustanovljena leta 1934), pred tem pa je 
gradivo celotne državne administracije hranil State 
Department. Zc sama ustanovitev nacionalnega arhi- 
va, ki naj bi hranil celotno arhivsko gradivo vseh 
ameriških državotvornih institucij, ko gradivu preteče 
operativnost, je že za tiste čase pomenila medijski 
dogodek. Seznanjanje javnosti o potrebnosti stavbe za 
hrambo državnih arhivov je vodila v zbiranje državnih 
finančnih sredstev in takratna akcija je predstavljena 
na priložnostni razstavi v NARA I. - fotografije pro- 
padajočega gradiva, neustreznih prostorov in pričetek 
gradnje stavbe v središču mesta Washington. Arhitekt 
John Rüssel Pope je oblikoval stavbo, ki naj bi bila 
bila v skladu z drugimi pomembnejšimi ustanovami v 
mestu (Bela hiša, Kapilol, Lincolnov Memorial...), 
dokončana v letu 1935 ima še danes središčni pomen 
v centru lnesta2 (nasproti stavbe FBI in sodne palače) 
- kar izraža značilni ameriški simbolni pomen "drža- 
votvorne zgodovine in demokracije". Po mojih lastnih 
opažanjih (N. GÌ.) se s tem vloga Nacionalnega arhiva 
postavlja na povsem drugo raven, kot je to običajno. 
Če primerjam evropske prestolnice z njihovimi na- 

cionalnimi arhivi, imajo le ustanove vsekakor kulturni 
in znanstvenoraziskovalni pomen - nikjer pa ni čutiti, 
da bi položaj ustanove in njeno delovanje imela 
politični pomen, kot je tu povsem razvidno in tudi 
vsakemu Američanu povsem jasno. Tega občutka ne 
potrjuje arhitektura, pač pa tudi organizirane medijske 
akcije, prireditve, kongresi, razstave, na katerih so 
velikokrat navzoče tudi vrhunske ameriške politične 
osebnosti (npr. Madeleine Albright je novembra 1998 
odprla kogres o holokavstu v NARA 11). Iz vsega 
naštetega je tudi mogoče razumeti besede vodje za 
stike z javnostmi, da je za ameriške državljane vred- 
nota "spoznati resnico" in jo tudi čuvati v arhivih. Po 
njenem mnenju ameriški državljani nimajo negativ- 
nega odnosa do arhivov. Njene besede "ne moreš imeti 
demokracije, če nimaš arhivov, in to dostopnih 
arhivov", so bile podlaga za najino nadaljnje razmiš- 
ljanje o vlogi arhivov v družbi - ameriški ali evropski. 
Zato se v arhivih zelo trudijo, da bi imeli kar največ 
gradiva dostopnega za širšo javnost, v okviru mož- 
nosti, ki jih dopušča zakon. Med arhivističnimi stro- 
kovnimi krogi pa je poznano, da je gradivo o drugi 
svetovni vojni in po njej bolj dostopno v NARA 
Washington, kot pa istovrstno gradivo zaveznikov iz 
druge svetovne vojne v Public Records Office v 
Londonu ali v Državnem arhivu v Rimu. 

Moja sogovornica je na splošno vprašanje o 
politični vpletenosti arhivske institucije odgovorila 
negativno, z utemeljitvijo, da najvišje arhivske fukcije 
(direktor NARA - Archivist of USA) niso politično 
določljive, pač pa je v prvi vrsti to strokovna od- 
ločitev, nato sledi potrditev funkcije v Senatu ter 
imenovanje z strani predsednika države. 

Pojem Nacionalni arhivi (National Archives) v 
ZDA zajema celotno arhivsko mrežo v državi s 13 
regionalnimi arhivi (Regional Archives) ter z 12 
predsedniškimi knjižnicami (Presidenta! Libraries) po 
državah ZDA. Osrednja ustanova pa je NARA 
Washigton, sestavljena iz dveh delov, dveh ločenih 
stavb. NARA I. zajema starejše gradivo od leta 1775 
dalje ter arhivsko gradivo o oblikovanju politične 
demokracije v ZDA (Declaration of Independence, 
Constitution, Bill of Rights...3). NARA II.4 hrani 
predvsem gradivo iz. druge svetovne vojne ter 
položaja v svetu po njej. NARA II. je tudi v med- 
narodnem pomenu osrednji mednarodni arhiv za 
preučevanje zgodovine druge svetovne vojne, zato so 
pogosti teamski projekti tujih držav, ki raziskujejo 
zgodovino svoje države - diplomatski in vojaški arhivi 
(japonska, nemška in italijanska ekipa, posebna ekipa 
Židovske skupnosti za raziskavo židovskega zlata 
ipd.). 

Arhivi v samem mestu Washington imajo poseben 
položaj - na neki reklamni zloženki sem prebrala 
"Washigton, city of archives" (Washington, mesto 
arhivov), prav tako je med ljudmi čutiti spoštovanje 
do poklica arhivista, ki ga v Evropi pravzaprav skoraj 

NARA  je   okrajšava   /a   National   Archives   and   Records 
Administration, Washington 

2     Glej fotografijo NARA I v lenim mesta. 

3 V prevodu: Deklaracija o neodvisnosti, Ustava ZDA. Angleška 
ustava i/ leta 16X9. 

4 Glej   fotografijo  NARA   II   v  College   Parku,   objekt  je   bil 
/grajen leta 1993 in v kontni uporabi od leta 19%. 
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ne poznamo. Na moje vprašanje o tem je ga. .Susane 
Cooper odgovorila, da se ljudje pravzaprav zavedajo, 
daje v tem mestu "nekaj pomembnega gradiva" in da 
se tudi na raziskovalnem področju "marsikaj dogaja" - 
m na to so ponosni. 

Negativen odnos do arhivov bi lahko odmislili že S 
samim podatkom o finančnih sredstvih, ki jih v 
demokratični državi namenjajo za delovanje nacio- 
nalnih arhivov - 200 miljonov dolarjev na letno. 
Kljub temu v medijih, kot je opomnila moja so- 
govornica, naletimo na kritike arhivov, največkrat 
zaradi nerazumevanja poslovanja arhivov s strani no- 
vinarjev. Kritične teme, ob katerih se pojavi "kon- 
'likten odnos" do arhivov, so procesi deklasifikacijc 
gradiva (deelasifieation of records) - kar pomeni ne 
sanio odpiranje določenih vrst gradiva, pač pa 
Postopek, s katerim se uradno dovoli javni vpogled V 
gradivo, ki ga je največkrat CIA v nekem preteklem 
obdobju zapečatila. Drugi problematični sklop pa so 
Pravni konflikti s tožbami, ki zadevajo zahteve po 
ščitenju ali odpiranju posameznih vrst dokumentov, 
največkrat iz zasebnopravnih interesov. V takih pri- 
nierih so lahko arhivi tudi tarča medijske kritike. 
Predvsem zaradi nepoznavanja načina poslovanja in 
zakonskih okvirov, ki obvezujejo arhive povsod po 
svetu, vendar v vsaki državi z. malenkostnimi razli- 
kami. 

Pn samem delovanju službe za odnose z. javnostmi 
so v NARA izjemno racionalni. Vodenje akcij za stike 
z javnostmi izvajajo iz enega samega centra v NARA 
''• Za celoten sistem z vsemi regionalnimi arhivi v 
¿DA (13 regionalnih arhivov, 12 predsedniških knjiž- 
"'•). Sam oddelek sestavljata le dve osebi: vodja ga. 
'Susanne Cooper (moja sogovornica) in njena asi- 
stentka. Domnevala sem sicer, da imajo v posameznih 
regionalnih arhivih osebe za stike, ki niso specia- 
hz.irane za stike z javnostmi, pač pa to opravljajo 
poleg svojega strokovnega arhivskega dela. 

Sogovornica je na moje vprašanje glede potrebne 
'Zobrazbe za opravljanje tovrstne dejavnosti v arhivih 
zagovarjala mnenje, s katerim se absolutno strinjam, 
•• za arhive ni dovolj konumikološko znanje, pač pa 
je najprej potrebno arhivistično in zgodovinsko 
znanje. Njena asistentka je po izobrazbi diplomirana 
k°nuinikologinja, ga. Susane Cooper pa je iz. arhi- 
v'stičnih vrst (danes ima doktorat iz zgodovine) in se 
nato v praksi izpopolnjevala za stike z javnostmi: 
nekaj leí je bila zaposlena pri "Washington News", 
•"•, teoretična znanja pa je pridobila tudi z 
dodatnimi tečaji. Vsekakor je mnenja, da je laka pot 
veliko primernejša za zapleten sistem arhivov, kol pa 
zgOlj splošna izobrazba s področja stikov z javnostmi. 

Glede na velika finančna sredstva, s katerimi 
arhivi v ZDA razpolagajo, so razumljive tudi številne 
nU)žnosti, s katerimi vzpostavljajo stik z. različnimi 
strokovnimi javnostmi, pa tudi s širšo javnostjo. V 
Prvi vrsti imajo velike prostorske zmogljivosti, raz- 
P°lagajo z avditorijem za kongrese, sobo za tiskovne 

štorom v NARA I. in NARA II., s svojo lastno 
knjigarno z arhivistično ter zgodovinsko literaturo v 
NARA I. ter z malim teatrom v središču mesta (sprej- 
me 200 ljudi), v katerem potekajo filmske projekcije 
iz. arhivskih filmskih zbirk 1er uprizoritve gledaliških 
del avtorjev, ki izhajajo iz arhiviranih dokumentov. 
Predvsem teater ni namenjen turistični publiki, pač pa 
ožjemu krogu povabljenih ob posebnih priložnostih, 
največkrat v okviru vladnih in drugih administrativnih 
organov v Washingtons 

Od publikacij, ki jih redno pripravljajo, velja 
omeniti predvsem dve, to je "The Record", ki izhaja 
štirikrat na leto ter "Prologue", ki izhaja šestkrat na 
leto. 

Med elitne publikacije sodi (udi letno poročilo 
NARA z nalovom "New Directions, 1996 Report, 
National Archives and Records Administration", ki 
predstavlja ne samo oblikovalski izdelek, pač pa 
prikazuje tudi delovanje arhivov na različnih pod- 
ročjih: publikacije, vodniki, informacijski sistem, var- 
nostni sistem, filmska, mikrofilmska in fotografska 
zakladnica, v njem so objavljeni podatki o uporabi 
gradiva, letnih stroških poslovanja ter o poslovanju 
donatorskega fonda ("The Gift Fund") s konkretnimi 
zneski donacij ter njihove namenske porabe. 

Načrtujejo tudi večje "PR akcije"/' sogovornica je 
omenila petletni projekt z. naslovom "Changes of 
Freedom". Vrednost tega projekta se lahko šteje v 
milijonih dolarjev, v njem pa naj bi predstavili, "kaj 
arhivi delajo" in kaj bodo delali v prihodnosti 
(vključene bodo tiskovne konference, predstavitve na 
TV ipd...) 

Kot je dejala gospa S. Cooper, je pri kontaktih z 
mediji pomembno, da obstaja nek vmesni posrednik - 
svetovalec za odnose z javnostmi, ki ima znanje ene in 
druge strani (arhivistično in medijsko). Arhivisti so 
vedno nekoliko skeptični do medijev, njihovih ocen 
ter njihovega odnosa do arhivskega gradiva. Arhivisti 
po večini spoštujejo le raziskovalce, ki delajo na 
arhivskem gradivu že leta, ne pa predstavnike 
medijev, ki želijo npr. v eni uri celovito informacijo - 
tudi iz. originalnega arhivskega gradiva, kar je včasih 
nemogoče. Zato je potreben svetovalec za odnose z 
javnostmi, ki pozna tovrstno situacijo v arhivih, hkrati 
pa razume medije in njihove potrebe ter se jim 
poskuša prilagajati. Le na tak način bodo arhivi 
"dobili dobro publiciteto". Pomembno je tudi, daje v 
medijih objavljena zgodba o arhivih resnična; če jo 
namreč piše kdo, ki arhivov ne pozna, se zgodba 
lahko sprevrže v neresnico in to je spet "bad publi- 
city". Ker arhivi hranijo tudi fonde s kontroverznimi 
tematikami, ki so vedno vroče za raziskovalce - "JFK 
Assassination Records Collection",7 je navzoč tudi 
nenehen pritisk za njihovo odprtje. 

Na splošno pa je med ljudmi največ zanimanja za 
genealoške raziskave (rodbinsko deblo). Te so v ZDA 
celo popularne in  tovrstni raziskovalci obsegajo v 

konfi erence, petimi predavalnicami, z. razstavnim pro- 

v letnem poročilu NARA 1996 Now directions je bil objavljen 
Podatek í> 201.261.000 (total), Mr. 53. 

PR je kratica, ki sc uporablja v praksi - Public Relations - 
odnosi /javnostmi. 
Zbirka arhivskga gradiva o preiskavi umora predsednika J. F. 
Kciinedyja. 
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arhivih ZDA 85 odstotkov vseh obiskovalcev. To je 
za slovenske razmere izjemno presenetljiv podatek, 
saj pri nas prevladujejo profesionalni raziskovalci, 
vendar pa je podoben trend zasebnih genealoških 
raziskovalcev opaziti že tudi drugod v Evropi (npr. 
Francija). Za take občasne obiskovalce (po večini je to 
starejša starostna struktura) organizirajo tudi tečaje za 
usposabljanje za uporabo arhivov. 

Profesionalni raziskovalci v ZDA se lotevajo te- 
matik holokavsta v drugi svetovni vojni, zelo aktualno 
je postalo tudi "nacistično oz. židovsko zlato". Tu pa 
gre za pritisk strokovne javnosti - zgodovinarjev, da z 
uporabo arhivov "force the government to tell the 
truth".1* Sodelavec za odnose z javnostmi v arhivu 
mora biti seznanjen z vsemi temi pritiski in trendi ter 
mora delovati kot vmesni člen med eno in drugo 
stranjo (arhivom in javnostjo oz. arhivom in mediji). 
Iz vseh naštetih razlogov je dolžnost arhivov ljudem 
pojasniti zakaj so arhivi potrebni in kako delujejo. 

Po besedah sogovornice izšolani strokovnjaki za 
odnose z javnostmi navadno nimajo interesa, da bi se 
zaposlili v arhivih, ker menijo, da je delo preveč 
specifično, manjka jim zgodovinarsko/ arhivistična 
podlaga, pa tudi arhivov nimajo za "zanimivo pod- 
ročje". 

Ker so tudi v ZDA arhivi vključeni v državno 
administrativni sistem, se gospa S. Cooper povezuje s 
preostalimi strokovnjaki za odnose z javnostmi v 
vladnih organizacijah (PR združenja - "Government 
PR Group", posvetovanja...). Arhivska služba za 
odnose za javnostmi pa ima tudi redne stike z Belo 
hišo, kjer je potrebno - ob posebnih priložnostnih in 
diplomatskih obiskih pojasniti delovanje arhivov in 
morebitne vsebine dediščine, ki jo hranijo - to redno 
opravlja gospa S. Cooper osebno. 

Občasno v Oddelku natisnejo priložnostno publi- 
kacijo (newsletter9) s ponatisnjenimi že objavljenimi 
članki s problemático arhivov, zalo da imajo tudi drugi 
strokovni delavci v arhivu pregled nad tem, kaj se o 
njih piše v medijih. Pri uporabi drugih medijev pa je 
drugačen pristop: TV-posnetke presnemavajo na 
diskete in to je tudi prvovrstna informacija za vodstvo 
arhiva o medijskih odmevih arhivskih dogodkov. 

Vsak obiskovalec arhiva se že v recepciji oziroma 
sprejemni pisarni sreča z množico različnih publikacij 
v obliki drobnih tiskov in brušur, ki predstavljajo 
posamezne zvrsti arhivskega gradiva in vsebujejo na- 
vodila, kako ga lahko obiskovalec uporablja (gene- 
aloški podatki, vojaški arhivi druge svetovne vojne, 
kartografsko gradivo, mikrofilmski posnetki, preisko- 
valni dosjeji JFK...). Prav tako vsak obiskovalec že z 
uporabniško izkaznico dobi zloženko, ki pojasnjuje, 
kako posluje arhiv, kakšne oddelke ima NARA, kdaj 
so odprti, kakšna je možnost za izdelovanje kopij ipd. 

Vsekakor lahko svoje opisovanje sklenem z mis- 
lijo, da prizadevanje Oddelka za slike z javnostmi 
vidno opazno za vsakega obiskovalca. S celovitim 

V prevodu: prisilijo vlado, da pove resnico. 
Newsletter je strokoven ï/••/. /a "novičarsko pismo" oz. 
publikacijo običajno v broširani obliki, ki izhaja z namenom 
obveščanja (v Slovenskih arhivih npr. Obvestila). 

končnim vtisom lahko tudi rečeni, da imajo njihova 
prizadevanja pri obiskovalcih vsekakor uspeh, ki se 
kaže lako priobiskovalčevem poznavanju delovanja 
arhiva, kol tudi v nepretrgani medijski navzočnosti 
TV-snemalnih ekip v arhivski čitalnici. 

Slovenske arhivske razmere sicer zelo težko 
primerjamo z ameriškimi možnostmi, tako v finanč- 
nem kot v projektno-obsežnoslnem pogledu, kjub 
temu pa so podobni obiski priložnost za iskanje 
morebitnih idej, ki bi bile izvedljive tudi v domačem, 
pa čeprav nekoliko skromnejšem obsegu. 

Natalija Glaiar 

50. obletnica Arhivske šole v Marburgu - 
kolokvij "digitalni arhivi-nova paradigma?", 
22. - 23. 6.  1999 

Arhivska šola v Marburgu je ob 50-letnici svojega 
delovanja organizirala slovesnost na Marburškem 
gradu ter priložnostni dvodnevni kolokvij z. aktualnim 
naslovom "Digitale Archive - ein neues Paradigma?" 

Slovesnost na gradu Marburg je poleg glasbenega 
uvoda - Mozartovega kvarteta - obsegala več po- 
zdravnih govorov povabljencev iz nemških akadem- 
skih krogov, kulturne politike, pa tudi mednarodnih 
arhivskih organizacij (sekretar Ministrstva za znanost 
in kulturo zvezne dežele Hessen, podpredsednik Fili- 
pove Univerze v Marburgu, predstavnik deželnega 
arhiva v Koblenzu, predstavnik ICA - sekcija arhiv- 
skega izobraževanja). Slavnostni nagovor je pripadel 
prof. dr. Winfriedu Schulzeju, predsedniku znan- 
stvenega sveta Ludvik-Maksimilijanove Univerze v 
Miinchnu z naslovom "Koliko izročil potrebuje 
zgodovina'.' Razmisleki o izkušnjah". Zanimiva pa je 
bila tudi predstavitev dr. Prit/a Wolffa iz hessenskega 
državnega arhiva "Iz družinske zgodovine Arhivske 
šole". Ob tej priložnosti so študentje arhivske šole 
pripravili priložnostno razstavo o delovanju te šole v 
50. letih s statističnimi prikazi udeležencev, pro- 
gramov in današnjega obsega dela. Inštitut arhivskih 
znanosti pa je pripravil informativno publikacijo 
"Forum" v obliki časopisa (newsletter), v kateri so 
predstavili ustanovitev arhivske šole v letu 1945 ter 
posamezna obdobja njenega delovanja z seznamom 
vseh udeležencev, ki so šolo dokončali. 

Uvodni referat je imel prof. dr. Heinrich Reiner- 
mann, univerzitetni profesor z Nemške visoke šole za 
upravo (Katedra za razvoj uprave in informatizacije 
uprave) v Spayerju z. naslovom: "Reforme uprave in 
elektronski pisarniški sistemi". Poudaril je, da se z 
razvojem uprave pojavljajo spremembe, ki ustvarjajo 
ne samo novo javnost, s katero uprava sodeluje pač pa 
tudi "nov upravni svet". Gre za uvajanje upravljanja z 
znanjem (knowledge management), ki govori o tem, 
kaj bi lahko ugotovili z analizo obstoječih podatkov. 
Govoril je o možnosti neposrednega stika uprave z 
državljani in ali današnja informacijska tehnologija lo 
omogoča oz.  ali  bo  to omogočala  v  prihodnosti. 
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Predvideva možnost reorganiziranja poslovnih proce- 
sov, kjer bo nastala decentralizacija odločitev v upravi 
(ne pa nasprotno). Gre za oblikovanje "informacijske 
kulture" odprte uprave, ki jo ima /a priložnost /.a 
razvoj uprave. "Podatkovni kapital v upravi" je tisto 
področje, na katerem bi upravljanje z znanjem vse- 
kakor imelo veliko vlogo. Prihodnje smernice v ra- 
zvoju uprave je strnil v štiri točke: 

- več lastne organiziranosti (načrtovanje kot 
proces razvoja ne pa kol produkt razvoja) 

- razvijali oporne točke "elektronske uprave" 
(Electronic Government) kot oblike "servisa za 
državljane" tudi prek interneta 

- pluralizacija dostopnih poti v upravi (govori tudi 
0 možnosti uprave na daljavi)) 

- alternativa je celo "virtualna uprava" (eine vir- 
tuelle Verwaltung), katere poglavitni namen je upo- 
rabljati informacijsko tehnologijo za približanje 
državljanom. 

1. del kolokvija 22. 6. 1999 z naslovom "Arhivi 
v digitalnem svetu", ki mu je predsedoval prof. dr. 
Hermann Rumschötlcl, München, z Nemške visoke 
sole za upravo v Speyerju. 

Prvo predavanje je imel prof. dr. Hartmut Weber, 
direktor Deželne arhivske direkcije Baden-Würt- 
temberg v Stuttgartu: "Mlini na veter ali zidovi? 
Arhivi in nov veter v informacijski tehnologiji". V 
začetku je predstavil kratek pregled nad starejšimi 
tehnikami, ki so jih arhivi doživeli v razvoju 
(mikrofilm, fotokopiranje...). Poudaril je. da arhivi 
lahko nove prihajajoče tehnologije izkoristijo kot 
Priložnost za svoj lastni razvoj, ne pa kot oviro k 
dosedanji tradicionalnosti. Zato priporoča večjo 
»porabo informacijske tehnologije. Upravljanje z 
elektronskim arhivskim gradivom naj bi bilo zelo 
Podobno dosedanjim postopkom: vrednotenje/valo- 
rizacija dokumentarnega gradiva - arhivsko gradivo - 
ohranjanje arhivskega gradiva - odpiranje arhivskega 
gradiva za uporabo (dostopnost) - uporabnost arhiv- 
skega gradiva - uporabnik. 

Predlaga tudi postopek, po katerem naj bi se arhivi 
razvijali v odločilen subjekt zagotavljanja informacij 
(digitalne informacije) 

- informacija o arhivu (splošno) 
- informacija o arhivskem gradivu, ki ga arhiv 

hrani 
• zagotavljanje dostopa do digitaliziranega arhiv- 

skega gradiva 
- informacija o uporabi arhivskega gradiva 
Alternativa v razvoju uprave so digitalni pripo- 

močki za uporabo. Weber je poudaril nujnost verti- 
kalne integracije (hierarhična vertikala) v informa- 
c'jskem sistemu obveščanja uporabnikov o arhivu, pa 
,l|di horizontalne integracije informacijskih sistemov 
(sorodne ustanove - knjižnice, muzeji). 

Naslednji referat je imel dr. Hermann Leskien, 
direktor Generalne direkcije Bavarskih državnih 
knjižnic iz, Miinchna, in sicer z naslovom "Digitalna 
knjižnica: Novi fondi - novi uporabniki?". 

Digitalno ponudbo opredeljujejo knjižničarji kot 
analogno sedanjemu klasičnemu načinu ponudbe. Ker 
"najo knjižnice z arhivi skoraj identične uporabnike. 

so zato zanimive vzporednice in primerjave. Tako kot 
arhivi v svojih razvojnih centrih raziskujejo možnosti 
uporabe digitalnih pripomočkov, tudi knjižničarji 
raziskujejo možnosti novih medijev in njihove upo- 
rabe v knjižnicah. Avtor ugotavlja, da se tako arhivi 
kot tudi knjižnice zgledujejo po ameriškem načinu 
modernizacije, razmišljajo o digitalnih publikacijah, 
on-line katalogih, pa tudi o virtualnih fondih - in 
kakšni bi bili le-ti videti... ipd. Digitalizacija v knjiž- 
nicah je še vedno eksperimentalni postopek, vendar ne 
v smislu tehnologije, pač pa v smislu vsebinskih 
opredelitev. 

Prof. dr. Rainer Kuhlen s Katedre informacijskih 
znanosti na Univerzi v Konstanci je predstavil referat 
z naslovom "Kaj pomeni informacijska avtonomija?" 
Govoril je o negativnih posledicah informatizacije, 
težavah s hipertekstom z arhivskega vidika njegove 
ohranitve. Omenjal je probleme nezanesljivosti digi- 
talnega hiperteksa ter možnosti za neposredno mani- 
pulacijo z njim. Informacijska avtonomija naj bi bila 
splošni izobraževani smoter, govoril je tudi o ve- 
ljavnosti avtonomije ter o posledicah razvoja za 
avtonomijo. 

Christine Pétillât iz Pariza, direktorica Centra so- 
dobnih arhivov uprave (Centre des Archives Contem- 
poraines, Fontainebleau) v Nacionalnem arhivu Fran- 
cije, je predstavila referat z naslovom "Upravna re- 
forma in informatizacija v centralnih upravnih organih 
Francije". Govorila je o reformah francoskega uprav- 
nega sistema v zadnjih 15 letih, z začetkom v letu 

1•8• z okrožnico premiera Michela Rocarda - pogla- 
vitni cilj je bil vzpostavitev informacijsko konni- 
nikološke tehnologije kot dragocenega pripomočka 
upravnega aparata. 

Naslednji dan, 23. 6., je sledil 2. del kolokvija z 
delovnim naslovom "Digitalizirana uprava", ki mu 
je predsedovala ga. Ingrid Grohmann, direktorica 
.Saškega državnega arhiva, iz Leipziga. 

Prvi referat drugega dne je predstavil dr. Andreas 
Engel, vodja Raziskovalnega centra - oddelka za 
informatiko uprave na Univerzi v Koblenz-Landau, in 
sicer na temo "Znanost o organizaciji uprave in 
upravna avtomatizacija: Domea - koncept Zvezne 
Vlade". 

Govoril je o poteku projekta vzpostavitve infor- 
macijskega sistema, ki povezuje državne organe ter 
vlado v Berlinu in Bonnu (po združitvi Nemčije). Gre 
za obliko elektronskega pisarniškega poslovanja, spo- 
razumevanja prek elektronske pošte in "biro-kumu- 
niciranja". Ob tem se je ustavil na negativnih 
praktičnih izkušnjah z elektronskim poslovanjem. 
Predvsem je poudaril nevarnost kršitve "načel do- 
kumentacijske zmernosti". V elektronskem doku- 
mentu se lahko izgubi več sestavnih elementov: 
izguba informacijskih objektov, izguba konteksta, 
izguba dokazne moči dokumenta. 

Primerjal je klasični papirni dokument z elek- 
tronskim dokumentom. Prvi ima znane sestavne dele - 
informacijske objekte dokumenta: glava dopisa, 
vsebina dokumenta, zaključni podpisi in žigi (znano 
tudi iz diplomatike). Kontekst dokumenta pa je 
sestavljen iz širših podatkov o dokumentu:  kdaj je 
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prišel, kdo gaje poslal, od kod je prišel ipd. 
Elektronski dokument ima prav tako enake se- 

stavne dele dokumenta, le da je pri njem težava 
ločenosti posameznih sestavnih delov. Ti se lahko tudi 
izgubijo, so medsebojno nepovezani, ne seslavljajo 
več sklenjene celote kot klasični dokument. To je 
temeljni problem elektronskega poslovanja. Če bi 
hotel biti elektronski dokument enakovreden klasič- 
nemu dokumentu, bi morali ob njegovi kreaciji do- 
kazati zgodovino (postopek) nastajanja dokumenta - Z 
nujnostjo povezave vseh naštetih elementov. Zato tudi 
po mojem mnenju lahko šele od tu naprej govorimo o 
"elektronie records" ali o arhivskem gradivu v 
elektronskem okolju (op. N. Gl.) 

Referatu dr. Andreasa Engla je sledil prof. dr. 
Stefan Jablonski, univerzitetni profesor Katedre za 
podatkovne sisteme (Datenbanksysteme-Informatik 
VI) z Univerze v Erlangnu-Nürnbergu, z referatom 
"Elektronski poslovni procesi in Workflow-Manage- 
ment sistemi". Govoril je o Workflow managementu, 
predvsem z vidika informatika, kar je po izobrazbi 
tudi sam. Opozoril je ludi na terminska razhajanja 
med informatiki in arhivisti (na primer za termin 
"akten" - dokumenti informatiki pogosto uporabljajo 
kar termin "daten"- podatki). Prestavil je ludi časovni 
prerez, v katerem je razvidno, kako naj bi upravljali z 
dokumenti: 

l.Za prihodnost: načrtovanje in oblikovanje 
vsebinskih perspektiv; 

2. Za sedanjost: nazdor nad tvorbo dokumentov; 
3.Za preteklost: vrednotenje dokumentacije in 

urejanje. 
Dr. Nicole Bickhoff, direktorica Deželne arhivske 

direkcije Baden-Württemberg v Slutlgarlu, je 
predstavila referat z naslovom "Elektronska zemljiška 
knjiga v Baden Wiirllembergu: Strokovni koncept in 
arhivistične zahteve". Z nastavitvijo elektronske zem- 
ljiške knjige je dostopnost vsekakor veliko večja in 
lažja. Ocenjujejo, daje postopek pri uporabi zemljiške 
knjige za približno dvajset odstotkov hitrejši. Projekt 
uvajanja so začeli v letu 1995, sledila pa so mini- 
strstva in drugi državni organi. Opozorila je tudi na 
shemo izgradnje sistema, ki naj bi bil namenjen 
zunanjemu uporabniku podatkov. Sistem je namreč 
sestavljali iz dveh sklopov: 

- arhivski sistem 
- informacijski sistem 
Šele ko to dvoje združimo v izgradnjo sistema, 

lahko zunanji uporabnik koristi podatke. 
Dr. Nils Briibach, docent v Višjem arhivskem 

svetu (Archivoberrat) v Marburgu, se je v referatu 
lotil terminskih opredelitev z naslovom "Records" in 
"Akten8: Mednarodni standardi za upravljanje z. 
zapisi". Govoril je o ISO/ Slandarih DIS 15489. Ome- 
nil je, da ISO standardi za "Records management" AS 
4390 izvirajo iz Avstralije v letu 1993. Govoril je tudi 
o razlikovanju med angleškim poimenovanjem "re- 
cords" (arhivsko gradivo) 1er nemškim poimeno- 
vanjem "akten" (spisi, dokumenti) ter o različnosti 
funkcij v primeru prvega in drugega poimenovanja, pa 
tudi o različni "pravni tradiciji" obeh vrst gradiva. Na 
temelju njegovega izvajanja "akten" zajemajo različne 

zadeve (združene zadeve), sestavljene iz interne in 
eksterne dokumentacije. "Records" pa so nosilci "iz- 
jemne informacije" ("odlične informacije"). Za uprav- 
ljanje z elektronskimi gradivi je pomembna pri- 
merjava in poznavanje teh dveh pojmov, da lahko 
ohranimo njuno strukturo. Namen in bistvo "records" 
ter namen "akten" se tudi medsebojno razlikujeta. 
Namen prvega - "records" - je prolokoliranje, hramba 
in zapis o informaciji. Namen drugega - "akten" - pa 
je poslovna uporaba. Zato se tudi upravljanje z zapisi 
(Schriftgutverwaltung) pri "records" in pri "akten" 
medsebojno razlikujeta. Akli vsebujejo pravzaprav 
celo obe funkciji, najprej poslovno, hkrati pa imajo 
značilnosti "records". V elektronski obliki je zadeva še 
toliko kompleksnejša. 

Referent si je ob novih vprašanjih elektronskega 
arhivskega gradiva zastavil vprašanje, pomembno za 
arhiviste: "ali je tako poslanstvo sploh mogoče?" 
(Mission impossible?) Nanj avtor odgovarja, da je 
treba odgovore iskati v arhivskih mednarodnih stan- 
dardih. 

Tretji del kolokvija, 23. 6., z delovnim naslovom 
"Pomnjenje poslovnih procesov" je vodil prof. dr. 
Ottfried Dascher, direktor Severno vvestfalskega glav- 
nega državnega arhiva v Düsseldorfs 

Prvi referat je predstavil prof. dr. Stefan Fisch, 
univerzitetni profesor Katedre za novo in novejšo 
zgodovino, zlasti za zgodovino ureditve in uprave. 
Nemška visoka upravna šola v Speyerju, in sicer z 
naslovom "Arhiv in registratura v nemški in francoski 
upravni tradiciji. Dognanja raziskave alzaške zgodo- 
vine". 

Prof. dr. Rainer Policy, direktor-vodja študija Ar- 
hivske šole v Marburgu, je predslavil referat z nena- 
vadnim naslovom "Arhiviranje ustnosti: proloko- 
liranje - pisanje zapisnika v kolegijskih združenijih 
(gremijih)". S pogledom v zgodovino je skušal na 
nekoliko šaljiv način prikazati, kako je bil nekoč 
videti arhiv in kakšna so bila navodila za arhiviranje 
gradiva v 16. in 17. stoletju. Za današnjo generacijo, 
ki študira arhivistiko in je navajena večinoma upo- 
rabljali izraze kot so "upravljanje z zapisi" (Schrift- 
gutverwallung), je tak pogled nazaj skoraj nekaj težko 
dojemljivega. 

Zelo sodobno zasnovano predavanje Petra Hors- 
mana, docenta v Nizozemski arhivski šoli v Amster- 
damu, je imelo naslov "Odtisi stopinj v pesku časa". V 
svojem prispevku se loteva zelo kompleksnih vpra- 
šanj, povezanih z celoto sodobne informacijske druž- 
be, v kateri je tehnologija prišla že do takih okvirov, 
da se avtor vprašuje, ali smo arhivisti sploh še spo- 
sobni razlikovati, kaj so "records" v informacijski 
tehnologiji in kaj niso (slikovit prikaz z informa- 
cijami, ki jih na primer nosijo kreditne kartice). 
Kriteriji za določanje arhivskega gradiva so bili ne- 
kako konstantni, dokler smo se gibali le v okviru 
klasične dokumentacije. Z razvojem, je poudaril, pa se 
dogajajo spremembe v vedenju organizacij, pa tudi 
spremembe valorizacijskih kriterijev (appraisal po- 
licy) - ne bo namreč več pomembna samo vsebina do- 
kumenta, pač pa tudi kontekst (struktura) - trdil je, da 
bo lc-ta pomembno orodje v prihodnosti arhivistike. 
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Omenil je. da bomo, tako kol na univerzi British 
Columbia, postopno začeli govoriti o "Družbeni teoriji 
za valorizacijo" (Social theory for appraisal). Družbo 
v sedanjosti ali preteklosti lahko vidimo večinoma 
skozi arhivsko gradivo organizacij - zato je dejal, daje 
•o lahko "Impcfecl Image of Society" (neceloslna 
Podoba družbe). Poudaril je, da je ohranitev pravega 
arhivskega gradiva v novih tehnoloških razmerah 
ogrožena ne zaradi informacijske tehnologije, pač pa 
zaradi ljudi. Izrazil je svojo bojazen, da bodo ti pustili. 
da se "sledi zabrišejo" (sledi dogodkov v družbenem 
razvoju - op. N.G ). 

Sledil je opis organizacij - organizacija ima lahko 
danes "veliko obrazov" svojega obstoja. Večina da- 
našnje valorizacije temelji na temelju dojemanja orga- 
nizacije kot mehanizma: na temelju - kaj ta orga- 
nizacija je in kakšen je njen odnos do okolja. Tako 
načelo pa ne upošteva lega "kako organizacija ob- 
stoji". Načini obstoja organizacije so lahko zelo 
različni: 

- organizacija je lahko kot zaprt ali živ sistem - 
organizem 

- organizacija kol "možgani" 
- organizacija kol kultura (nemška tradicija orga- 

nizacije, ali fraeoska...) 
- organizacija kot politični sistem 
- organizacija kol nenehna sprememba in 

•ranslormacija (organizacije se spreminjajo) 
- organizacija kol inštrument prevlade (dominirali 

okolju) 
O takih in podobnih vprašanjih bomo morali 

antivisti razmišljati v prihodnje. Nove ogranizaći je je 
Vcasih tudi težko zajeti, ker ni vidna npr. njihova 
struktura delovanja, sedež organizacije, prostori ... (na 
gospodarskem področju npr. podjetja, ki poslujejo 
"ključno prek www.strani) - na drugi strani so pa 
arhivisti, ki bi radi zajeli delovanje družbe kot celote. 

Arhivisti se bomo začeli ukvarjati s komunika- 
C1.|anii, ker so postale pomemben del družbenega do- 
dajanja in šele prek njih lahko spremljamo delovanje 
organizacij. Predavatelj je poudaril tudi vedno večje 
Probleme s poslovanjem po elektronski pošti. Lc-to se 
Je zelo razbohotilo, vendar pa je v resnici oblika 
nelormale komunikacije, ki lahko obvezuje, ali pa tudi 
nc - v primerjavi s pisnim dokumentom, ki je ob- 
čujoč, uraden in dokazljiv. Predvsem arhivisti imajo 
ezave pri trajnem ohranjanju celotnega sistema elek- 
tronske pošte. V praksi se dogaja, da so v uradnih 
Konuinikaeijah številni začeli opuščali poslovanje po 
cl^klronski pošti in prešli nazaj na tradicionalno pisno 
Poslovanje (predvsem za uradne zahtevke), elektron- 
ska postaje ostala le oblika neformalnih stikov. 

I'D dr. Angelika Menne-Haritz, direktorica Arhiv- 
ske šole v Marburgu je končala posvetovanje z re- 
feratom "Proces pomnjenja in izročilo (tradicija): 
•spominjanjc kljub pozabljanju'.'" V svojem prispevku 
*e jc osredotočila na raznovrstne sodobne tehnologije, 
kl Se uporabljajo v sodobnem poslovanju organizacij 
(Video tehnologije, verbalna in vizualna komunika- 
C1.ia), arhivisti pa relativno malo razmišljamo, kako 
Podobne zapise ohraniti. 

Opozorila je, da so poslovni procesi tudi procesi 

odločanja in torej tečejo vzporedno. Za odločanje pa 
je potrebna posebna tehnologija, ki podpira odločanje 
(npr. video konference). Problem pri odločanju v pri- 
meru lakega vrsla gradiva je v tem, da jc vizualna 
komunikacija bolj nenatančna kot verbalna komuni- 
kacija (posneti glasovi), ker del informacije nosi že 
slika sama in ni potrebna verbalna obrazložitev. Zato 
je za nepisano komunikacijo, ki vsebuje določene 
informacije, precej zapleteno, kako material arhivsko 
obdelati (če opišemo zgolj govorjeno besedilo, se del 
informacije izubi). Še bolj komplesen problem pa je, 
kako obdelali informacijo, ki ima besedilo napisano v 
elektronski obliki 1er je dopolnjena še z vizualno 
komunikacijo (oba sistema sla tehnično ločena in 
hkrati vsebinsko povezana). 

Ker smo arhivisti dotlej o arhivskem gradivu v 
elektronskem okolju (electronic records) govorili 
samo o tekstih v e-obliki, je hotela avtorica poudariti, 
da bomo morali začeli razmišljali ludi o drugih, bolj 
kompleksnih oblikah sporazumevanja, ki se pri 
poslovanju organizacij že uporabljajo. 

Natalija Glaiar 

Poročilo o opravljenem evidentiranju virov 
za freisinška gospostva na Slovenskem v 
Bavarskem državnem arhivu  (Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv) v Münchnu 

V Bavarskem državnem arhivu v Münchnu hranijo 
med drugim bogate arhivske vire, ki so nastali pri 
delovanju in upravljanju freisinške posesli, tudi na 
sedanjem slovenskem ozemlju. To dejstvo je upo- 
števal že dr. Pavle Blaznik, ki je iz teh virov črpal 
podatke pri pisanju monografije o Školji Loki in 
loškem gospostvu. Njegovo evidentiranje in zbiranje 
podalkov v Bavarskem državnem arhivu je bilo selek- 
tivno in na podlagi svojega proučevanja jc nastavil 
zbirko mikrofilmskih posnetkov evidentiranih virov, 
ki jo dopolnjujejo tudi fotokopije. 

Zgodovinski arhiv Ljubljana pokriva danes večino 
ozemlja, ki so ga freisinški gospodje imeli v svoji lasti 
na sedanjem slovenskem ozemlju, in evidentiranje, ki 
omogoča nadaljnje proučevanje in obdelavo njihovih 
virov, je tako tudi ena izmed nalog arhiva, z izvedbo 
kalere je mogoče dopolniti, bolje raziskali in spoznati 
zgodovino naših krajev, mest, območij. Tako so pred 
tremi leti spet po štirih desetletjih pristopili k izvajanju 
projekta evidentiranja in proučevanja ohranjenih virov 
freisinškega gosposlva v Bavarskem državnem arhivu. 
V letih 1997 in 1998 jc evidentiranje za Zgodovinski 
arhiv Ljubljana izvedel Matjaž Bizjak z Inštituta 
Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani, izdelal je model 
sistematičnega evidentiranja, pri čemer je upošteval že 
izvedeno delo dr. Pavleta Bla/.nika in začel eviden- 
tirati najprej arhivska pomagala oziroma popise gra- 
diva in nato arhivsko gradivo po kronološkem načelu, 
začenši z najstarejšimi ohranjenimi viri. Njegovo 
evidentiranje je v navedenih dveh letih doseglo leto 
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1500, kar pomeni, daje evidentiral ohranjene vire do 
konea 15. stoletja. 

Letošnje evidentiranje v Bavarskem državnem ar- 
hivu je imelo več namenov, in sicer: da se za začetek 
nekaj arhivistov Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
vpelje in seznani z načinom in metodami evidentiranja 
arhivskega gradiva, kije v arhivih v tujini in se nanaša 
na ozemlje Slovenije, da navežemo medsebojne stike, 
saj že samo bogato arhivsko gradivo ponuja možno 
mnogovrstno sodelovanje med arhivoma, in seveda 
najpomembnejši namen, da nadaljujemo konkretno 
evidentiranje in pregled gradiva po letu 1500. Od 4. 
do 8. oktobra 1999. leta smo tako štirje arhivisti 
(direktor mag. Brane Kozina, mag. Dragan Matic, 
mag. Gorazd Starina in Sonja Anžič) obiskali Ba- 
varski državni arhiv in v njem delali. Na obisk smo se 
prej pripravili, tako da smo preučili delo, ki ga je 
opravil g. Matjaž Bizjak, obvestili arhiv o našem 
prihodu in delu med bivanjem v Miinchnu. 

Navezava predhodnih stikov se je izkazala za zelo 
dobro, saj so nas v Bavarskem državnem arhivu 
pričakovali, se pripravili na naš prihod, tako da se je 
tudi naše delo brez uvodnih ali dodatnih pojasnjevanj 
zelo hitro začelo. Ze prvi dan obiska nas je v arhivu 
sprejel višji arhivski svetovalec g. Reiprich. Nanj smo 
se lahko med našim evidentiranjem obrnili s kakršnim 
koli vprašanjem ob katerem koli času. Najprej smo 
odšli v sobo z repertoriji (Repertorienzimmer) in smo 
si ogledali pripomočke za gradivo freisinške posesti. 
Delo smo si razdelili tako, da je v sobi z repertoriji 
potekalo pregledovanje zbirke regestov freisinških 
listin od leta 1500 dalje ter evidentiranje novejšega 
gradiva, ki bi lahko bilo zanimivo za slovensko ob- 
močje, v čitalnici arhiva pa je potekalo pregledovanje 
in odbiranje konkretnega arhivskega gradiva prav tako 
po letu 1500 iz serije HL-Freising. Pregledovanje je 
vsebovalo tudi odbiranje gradiva za izdelavo posnet- 
kov na mikrofilmu. Tako je bilo v tem času pre- 
gledanih, prepisanih in dodatno prevedenih 42 re- 
gestov freisinških listin od leta 1500 do 1734. 
Pregledano je bilo tudi gradivo serije HL-Freising, ki 
je shranjena pod signaturami: 43, 44, 367, 517-521, 
541-545 in 829 (po večini so to davčne knjige, urbarji, 
zbirke prepisanih potrjenih listin, ki se nanašajo na 
loško gospostvo; večina po letu 1500). Poleg nave- 
denega dela z arhivskim gradivom so nam v Ba- 
varskem državnem arhivu vsak dan organizirali še 
dodaten program. Ze takoj prvi dan našega obiska nas 
je na prijazen pogovor sprejel direktor Bavarskega 
državnega arhiva prof. dr. Wild. Pogovor je tekel v 
smeri razlaganja tako njihove kot tudi naše organi- 
zacijske mreže arhivov, pristojnosti enega kot drugega 
arhiva', vedno žgoče problematike skladišč za arhivsko 
gradivo in podobno. Za naslednji dan so nam orga- 
nizirali zanimiv ogled Mestnega arhiva München. Tu- 
di tam nas je sprejel direktor dr. Bauer. Povedal je 
nekaj besed o arhivu, ogledali smo si skladišča in se 
obenem seznanili z zvrstmi gradiva, ki ga hranijo. V 
primerjavi z gradivom mesta Ljubljane bi bilo mogoče 
potegniti veliko vzporednic. Opaziti je bilo, da arhiv 
bolj spremlja tekoča dogajanja v mestu. Tako na pri- 
mer zbirajo časopise z območja Miinchna ter pišejo 

kroniko (vsakodnevno zapisujejo vsakršne dogodke, 
ki se tičejo mesta). Seznanili smo se tudi z. nekaterimi 
načini dela s strankami in si ogledali njihov bogati 
oddelek fototečnega gradiva. Tretji dan sta nas spre- 
jela direktor Direkcije bavarskih arhivov dr. Hermann 
Rumschöttel in njegov namestnik dr. Ulm. Z zani- 
manjem sta poslušala, ko smo jima pojasnili namen 
našega dela v Bavarskem državnem arhivu in izrazili 
smo obojestransko željo po sodelovanju med slo- 
venskimi arhivi in bavarsko direkcijo. Porodila se je 
tudi ideja o pripravi skupne razstave, katere rdeča nit 
bi bila Ireisinška posest, tako na sedanjem slovenskem 
ozemlju kot tudi na nemškem. Isti dan nas je g. 
Reiprich popeljal po skladiščih Bavarskega državnega 
arhiva in nam razkazal njihove arhivske zaklade. Med 
drugim hranijo listino, v kateri se prvič omenja ime 
Avstrija (Oesterreich). Razložil nam je sistem izobra- 
ževanja arhivistov v Miinchnu, kjer deluje arhivska 
šola, in predstavil delo arhivistov v arhivu. Značilno 
je, da v državnih arhivih opravljajo arhivisti samo 
arhivistična dela, medtem ko se v mestnih arhivih 
posvečajo (udi raziskovalnemu delu. Zadnji dan pred 
odhodom v domovino nas je na poslovilni klepet 
zopet povabil direktor Bavarskega državnega arhiva 
dr. Wild, nam podaril nekaj njihovih publikacij in 
izrazil upanje, da smo bili zadovoljni s svojim 
obiskom in da je bilo naše delo uspešno, da ga bomo 
nadaljevali še v prihodnjih letih in da bomo prihajali v 
njihov arhiv ne samo kot stanovski kolegi, temveč 
predvsem kot prijatelji. 

Sklenem lahko, da je letošnje evidentiranje po- 
polnoma izpolnilo vse naše namene, s katerimi smo se 
podali v München, nas obenem obogatilo z. novimi 
izkušnjami, spoznanji in znanstvi. Evidentiranje bo 
Zgodovinski arhiv nadaljeval po začrtani poti v okviru 
možnosti, ki jih bodo seveda dovoljevala finančna 
sredstva. 

Sonja Anžič 

Osemnajsti festival nemega filma v 
Sacileju od 9. do 16. oktobra 1999 

Tudi letos sem se udeležila drugega dela festivala 
nemega filma. Ta se je zaradi obnove kinodvorane v 
Pordenoneju začasno preselil v Sacile, simpatično 
staro mesto, 17 km oddaljeno od Pordeneneja. 

Kinopredslave so potekale v dveh kinodvoranah. 
organizatorji pa so pripravili še veliko vzporednih 
dejavnosti: videoprojekcijc. prodajo kaset, knjig, film- 
skih priročnikov itd, najzanimivejše paje bilo srečanje 
in razgovor s filmskimi zgodovinarji. Ti so opozorili, 
da filmske zgodovine ni dobro pisati "na pamet", brez 
poglobljenega študija ter vpogleda v dokumente in že 
objavljeno literaturo. 

Letos je bil program festivala bogat kot še nikoli 
doslej. Osrednja tema je bila posvečena nordijskemu 
filmu 20-ih lei, katerega zakladi so bili doslej neznani. 
Z njimi so močno presenetili celo organizatorja lesti- 
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vala, tako da je bil i/bor zelo otežkočen. Prvi dan 
festivala so pokazali film Juha avtorja Akija Kau- 
nsmäkija, zadnji nemi film stoletja. Film je povezan z 
literarnimi in kinematografskimi tradicijami severa, 
saJ je priredba istoimenskega romana iz leta 1911 
avtorja Finca Juhani Aha. V dneh festivala smo si 
"gledali finsko filmsko produkcijo, tudi primerjalno, 
*' je na festival prinesla veliko svežine in še več za- 
nosa. Sledila je tretja predstavitev D. W. Griffithovih 
^lmov iz leta 1909. Ti predstavljajo dela, ki jih je 
Zrežiral neznani ameriški avtor in o katerih so doslej 
mislili, da so izgubljeni. Sledil je ameriški avantgardni 
film iz 20-ih let. Videli smo še nemi del retrospektive 
Alfreda Hitchcocka, ki je zajemal njegova zgodnja 
dela, ter filme Georgesa Mčliesa iz preloma stoletja. 
Za katere je prav tako veljalo, da so izgubljeni. 
Zanimiva je bila še japonska predstavitev filma Kaj je 
Prišlo, da seje to naredilo, iz leta 1930. 

Posebna zanimivost festivala je bila projekcija tri- 
ilinienzionalnih filmov, komedij, po načelu anaglifov 
(dvobarvnih slik, za vsako oko v svoji barvi). Za 
gledanje takšnega filma so potrebna dvobarvna očala. 
Za vsako oko v svoji barvi, vendar v obratnem redu, 
k()t je projecirana slika (vsako oko vidi le eno sliko. 
Zeleno sliko skozi rdeči filter in rdečo sliko skozi 
zelen filter). 

Med svetovnimi filmi je bila največja senzacija 
predstavitev rekonstruirane kopije filma IZricha von 
Slroliciina Pohlep. Usoda tega filma zgovorno kaže na 
Odnos producentov, zlasti ameriških, do avtorskega 
dela. Producent filma je z namenom, da bi disci- 
pliniral in ponižal avtorja, uničil originalni film, ki je 
v izvirniku trajal več kot šest ur. Zaradi komercialnih 
razlogov ga je brez. avtorjevega dovoljenja skrajšal na 
"ve uri. To različico poznamo, zdaj pa je bil prvič 
Prikazan film, ki so ga rekonstruirali ob pomoči 
statičnih fotografij. Te so bile posnete, da bi pred 
Sanum snemanjem analizirali posamezne prizore, 
'minska mojstrovina je postala dolga 243 minul in po 

p lutili snio dobili vsaj približen občutek Strheimove 
^•zije. Avtor pa je dobil še eno zadoščenje. Angleški 

hotoplay je posthumno končal več let trajajočo re- 
stavracijo njegovega zadnjega filma. Poročno korač- 
ni(-'o. ki so jo doslej sestavljali koščki, nabrani iz 
različnih svetovnih filmskih arhivov. 

Letos se je tudi Slovenski filmski arhiv pri Arhivu 
'j-'Publike Slovenije na festivalu predstavil s tremi 
»Imi: Ljubljano 1909, Postojno z okolico (1909?) in 
Postojnsko jamo (1926). Vsi trije filmi pomenijo po- 
memben prispuvek k svetovni kinematografiji. Filma, 
Kot gaje imela Ljubljana že leta 1909, še mnogo večja 
^ropska mesta niso imela, še posebej če se zavedamo 
dejstva, daje ohranjena le polovica tega filma. Dobro 
1,1 bilo povezati se z beograjsko Kinoteko, ki hrani 
"ekoliko popolnejšo različico tega filma. Interes bi bil 
Obojestranski, saj je prof. Dejan Kosanovič iz Beo- 
grada na projekciji v Sacile opazil, da ima naša kopija 
"••• kadrov, ki jih beograjska nima. Torej obstajata 
dve različni kopiji istega filma, za kateri bi bilo 
smiselno, da bi jih kompletirali. Ker je bil film 
distribuiran po vsej Evropi, bi lahko vprašali še kak- 
Scn cvropski arhiv, če morda hrani kopijo tega filma. 

Za film Postojna z okolico (19097) paje prof. Dejan 
Kosanovič menil, da je iz leta 1907. To je sklepal po 
eni izmed posnetih hiš v filmu, ki je bila v letu 1907 
zrušena. Tudi ta film je eden zgodnejših, ki je posnet 
na ozemlju današnje Slovenije, zato bi ga bilo treba 
temeljiteje obdelati. Morda bi nam še uspelo pre- 
poznati kakšno osebo, ki živi v spominih današnjih 
Postojnčanov. Ob nastanku lega filma je bilo zelo 
priljubljeno snemanje prihoda vlaka na postajo. Tudi 
Slovenci nismo bili izjema. Postojnska jama (1926) pa 
je nasploh biser našega arhiva. Zavedati se moramo 
težav jamskega snemanja. Filmski trak je bil takrat 
slabo občutljiv na svetlobo, eleklrične žarnice so pa za 
lo dajale premalo svetlobe. Neznani avtor tega filmaje 
imenitno izrabil magnezijeve bakle, in to ne samo kot 
izvor svetlobe, ampak jih je dramaturško vključil v 
filmsko akcijo. Baklonosci v filmu niso samo osvet- 
ljevalci prostora, ampak so hkrati tudi nastopajoči. 
Tako je dosežena večplastna akcija gibanja ljudi, svet- 
lobe, senc in dima. Posnetki v filmu so fotografsko in 
dramaturško popolni. Tako bi bilo smiselno raziskati 
jamska snemanja v tem obdobju nemega filma v 
svetovnem filimi. Prav lahko bi se zgodilo, da bi bil 
naš film favorit na tem področju. 

Vsi naši filmi pa so bili opremljeni z novo risano 
glavo ali špico: Slovenski filmski arhiv pri Arhivu 
Republike Slovenije v obliki 30-sekundnega risanega 
filma, ki na nevsiljiv in nekonvencionalen način 
predstavlja našo veliko skrb za ohranitev filmskega 
arhivskega gradiva. Začne se z najstarejšim Gross- 
mannovim filmom, ki ga sprejmemo v varstvo, ga 
očistimo, mu popravimo poškodbe, ga arhiviramo in 
pripravimo za uporabo. Hudomušno je prikazana 
majhna nerodnost, ki se ji tudi vedno ne moremo 
izogniti. 

Festival nemega filma je končala simpatična ame- 
riška filmska komedija Mlajši bral (The kid brother) 
ob spremljavi orkestra Camerata Labaeensis pod 
vodstvom Carla Davisa. Festival je skupaj s FIAF-om 
udeležencem naložil nalogo raziskovati obdobje 
gorljivega nitratnega filma na svojem področju. 
Pripravlja se namreč širša študija o gorljivem 
filmskem traku, ki je bil zelo nevaren, ker ni bil samo 
gorljiv, ampak tudi zelo eksploziven. V zgodnjem 
obdobju filmskih projekcij so bile zato pogoste 
nesreče, številne izmed njih tudi s številnimi žrtvami. 
Kljub temu je zakonodaja prej poskrbela za "moralno" 
zaščito gledalcev, kot pa za zaščito njihovih življenj. 
Poročil o hujših nesrečah pri predvajanju filmov ali o 
njihovem uničenju na ozemlju današnje Slovenije ni. 

Tudi za prihodnje leto pripravlja Slovenski filmski 
arhiv pri Arhivu Republike Slovenije svoj program za 
udeležbo na 19. festivalu nemega filma. Predstavili se 
bomo s filmi o Planici (Veličan Bester: Smučarska 
tekma za prvenstvo Jugoslavije v Planici pri Ratečah, 
leto 1922) in drugimi iz obdobja nemega filma in z 
rekonstrukcijo prvega slovenskega risanega filma iz 
leta 1934, ki gaje narisal Ivan Marinček starejši. 

Maria Ran Selič 
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Tretja slovenska konferenca o odnosih z 
javnostmi, Portorož, 21. - 23. oktobra 
1999 

Konference o odnosih z javnostmi že tretje lelo 
organizira Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 
kije bilo ustanovljeno v letu 1991. V letu 1993 je bilo 
društvo sprejeto v Evropsko konfederacijo za odnose 
z javnostmi (CERP), v okviru društva pa je bila 
ustanovljena tudi slovenska sekcija I ABC1 (Medna- 
rodno združenje poslovnih komunikatorjev). Kljub 
temu da so odnosi z javnostmi v Sloveniji relativno 
mlada stroka, je omenjeno društvo zelo progresivno in 
uspešno v svojem delovanju, tako v domačih kot tudi 
v mednarodnih okvirih. Danes društvo zajema 151 
članov, ki se organizirajo in srečujejo v šestih delu- 
jočih sekcijah. Večijoma zajema poklicne strokov- 
njake za odnose z javnostmi, ki delujejo na gospo- 
darskem področju, javnem in neprofitnem sektorju, 
agencijah za odnose z javnostmi, ali kot samostojni 
svetovalci za odnose z javnostmi. Glede na različnost 
delovnega področja so v okviru društva organizirane 
tudi sekcije: sekcija IABC; sekcija za lobiranje, 
sekcija IPRA2 (Mednarodno združenje za odnose z 
javnostmi), sekcija agencij za odnose z javnostmi, 
sekcija za javni sektor, študentska sekcija ter ZOJS 
(Slovensko združenje agencij za odnose z javnostmi). 

Letošnja konferenca o odnosih z javnostmi je 
imela nekaj osrednjih tematik: problematika študija 
odnosov z javnostmi v Sloveniji 1er problematika 
zakonodaje za področje medijev. 

Osrednji tuji gost letošnje konference je bil gospod 
Lester R. Potter, MBA, ABC - predsednik družbe LUS 
POTTER INCORPORATED, v Washingtonu, Že 26 
let se ukvarja s komunikacijskimi problemi in v letu 
1997 je prejel nagrado IABC Fellow.3 Njegovo 
osrednje predavanje na konferenci je bilo "Komu- 
nikacijski načrt - srce strateškega komuniciranja" s 
poudarkom na spremembah, ki zajemajo vse oblike 
organizacij s procesi globalizacije, pritiskov vedno 
večjih količin informacij in napredka informacijske 
tehnologije. Vse to pa vodi v organizacijske trans- 
formacije (in spremembe vedenja iz pasivnega v 
aktivno). 

Tematiko okrogle mize "Izobraževanje za odnose 
Z javnostmi" sta poleg mag. Dejana Verčiča (Pristop), 
vodila dr. Zlatko Jančič (FDV) in dr. Andrej Škerlep 
(FDV) - zajemala pa je tako podiplomski kot tudi 
dodiplomski študij 1er informacije o novostih študija, 
ki se obeta v letu 2000 na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. 

Predavatelj iz tujine je bil tudi gospod lan T. A. 
Hawkins, ABC, in sicer je govoril o postopku za 
pridobitev naziva ABC mednarodne akreditacije,4 ki 
ga lahko izvajajo člani združenja IABC. 

Ena izmed osrednjih tematik konference je bila 
"Javni interes, mediji in organizacije". Uvodno 
predavanje je imel g. Alexander Sheucr, strokovnjak 
za medijsko zakonodajo pri Institutu za evropsko 
medijsko pravo iz Saarbruckna,-1 po predavanju pa je 
bila okrogla miza. Udeleženci so se osredotočili na 
Zakon o medijih v Republiki Sloveniji in vprašanje 
njegovega usklajevanja z zahtevami Evropske ko- 
misije. 

Vzporedna sekcija konference je sočasno obrav- 
navala tematiko "Poslovne komunikacijske strategije" 
in sicer pod vodstvom mag. Vladimirja Gabrijana in 
Tonija Balažiča. Tematika je bila aktualna predvsem 
za praktike odnosov z javnostmi, ki delajo na pod- 
ročju gospodarstva in profitnih organizacij - torej 
poslovnih komunikatorjev. Omenjena predavatelja sla 
predstavila uvodno predavanje "Prispevek k iskanju 
strateške vloge odnosov z javnostmi". 

Sekcija IABC je organizirala tudi sobotni celo- 
dnevni pokonferenčni seminar pod vodstvom gosta g. 
Lestter Potlerja, MBA, ABC, z naslovom "Strateško 
načrtovanje komuniciranja: umeščanje komunika- 
cijske strategije med cilje managementa". 

Čeprav Društvo za odnose z javnostmi deluje le 
nekaj let, ima v slovenskem prostoru vsekakor svoje 
strokovno mesto, ki ga vsako leto dokazuje z 
organiziranjem nacionalne konference o odnosih z 
javnostmi. 

Natalija Glažar 

International Association of Business Comunicatore - IABC, 
združuje 52 držav z vseh celin in 14.500 članov, organiziranih 
v 112 sekcij, med njimi je ludi slovenska sekcija [ABC, scile/. 
organizacije je v San Franciscu. 
International   Public   Relations   Association,   ustanovljen   v 
Londonu leta 1955. 
[ABC Fellow je najvišje pri/nanje Mednarodnega združenja 
IABC. 

ABC akreditacija je strokovni naziv, ki ga podeljuje 
Organizacija IABC in ga je mogoče pridobiti s strokovnim 
izpitom s področja praktičnih izkušenj poslovnih komuni- 
katorjev. Danes imamo v Sloveniji dva strokovnjaka s področij 
odnosov /javnostmi / ABC akreditacijo. 
Institute for European Media Law, F.MU. Brussclj, Bern, 
Saarbrücken. 
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Ocene in poročila o publikacijah in 
razstavah 

Ostale publikacije 

Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva 
Republike Slovenije (1.-3. knjiga), Arhiv 
Republike Slovenije, Ljubljana 1999, 1664 
strani 

Arhivski vodnik kot pregled fondov in zbirk je 
Osebna izkaznica' vsakega arhiva, s katero se ta pred- 
stavi zainteresirani javnosti. Njegova sestava oziroma 
izdaja ima vsaj dva namena, prvič, že v pripravi 
Zahteva od arhiva temeljito inventuro shranjenega 
gradiva in s tem ugotovitev stanja na določeni datum, 
•n drugič, namenjen je uporabnikom kot prvi in- 
formativni pripomoček, kot svojevrsten kažipot po 
gradivu določenega arhiva (mimogrede, dobremu 
Poznavalcu posameznih obdobij in ustvarjalcev gra- 
diva pove veliko tudi o tem, kaj se ni ohranilo kot 
Posledica človekove malomarnosti ali zavestnih uni- 
čevanj že pred prihodom gradiva v arhiv). Izdaja 
arhivskega vodnika je nujna tako za arhiv kot tudi za 
njegovo predstavitev v javnosti. 

Čeprav je Marija Verbič že leta 1955 objavila 
Krajši Splošni inventar Državnega arhiva LR Slo- 
Vl'"ije. je glede izdajanja vodnikov za slovensko 
arhivistiko pomembno leto I960, ko sta izšla Splošni 
Pogled fondov in zbirk Mestnega arhiva ljubljan- 
skega (predhodnika današnjega Zgodovinskega arhiva 
-jubljana), z dokončano inventuro stanja na dan 31. 

Januarja 1959, in Splošni pregled fondov Državnega 
arhiva LRS (predhodnika današnjega Arhiva Repub- 
like Slovenije). Obe izdaji sta bili pionirsko delo, ne 
sanio v slovenskem, ampak tudi v jugoslovanskem 
okviru. Do najnovejšega vodnika Arhiva Republike 
Slovenije je bilo njegovo gradivo predstavljeno v 
v<>dniku po arhivih Slovenije (1965), kot dopolnilo 
Omenjenega popisa iz leta 1960, vse gradivo paje bilo 

01 okvirni popis (brez navajanja vsebine) pred- 
slavljeno javnosti v vodniku Arhivski fondi in zbirke v 
afhivih in arhivskih oddelkih SFRJ (1984). 

Sestava vodnikov je med zahtevnejšimi deli vsa- 
kega arhiva, saj je to vedno skupinsko delo, v pre- 
«-'klosti pa so bili začetki povezani ludi /. nerešenimi 
teoretičnimi vprašanji o pristopih in vsebinah 
vodnikov. Zahteve po kratkosti in jedrnatosti na eni 
strani in hkrati čim večji informativnosti in povednosti 
•• drugi sirani so ustvarjale dileme pri njihovih 
sestavljalcih. Inventura po skladiščih pa je pokazala 
Ut»i nedoslednosti predhodnih popisov oziroma 

drugačno stanje zaradi novih prevzemov in rezultatov 
tokovnega dela, kar seje konec koncev kazalo tudi v 
Poimenovanjih fondov in zlasti v spremembah obsega 
gradiva, in še kaj bi lahko našteli. Glede pristopa so 

danes že dani elementi za sestavo vodnika; leta 1996 
jih je izdal Mednarodni arhivski svet, tri leta pozneje 
(1999) pa muje sledil slovenski Pravilnik o strokovni 
obdelavi in evidencah arhivskega gradiva. 

Številni uporabniki gradiva Arhiva Republike 
Slovenije so se že leta spraševali, kdaj bo izšel vodnik 
tega arhiva, saj so bili starejši popisi, zlasti glede 
novejšega časa, nepopolni ali zastareli. Vendar ima 
zamuda dobro stran v lem, da je v vodniku pred- 
stavljeno ludi gradivo arhivov, ki so bili Arhivu 
Republike Slovenije priključeni po letu 1990, to je 
Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja ZKS 
(1990), Arhiva Inštituta za zgodovino delavskega 
gibanja oziroma Inštituta za novejšo zgodovino 
(1992) in del gradiva Arhiva Ministrstva za notranje 
zadeve (1998). 

Vodnik Arhiva Republike Slovenije nam daje sliko 
stanja hranjenega gradiva, večinoma do konca leta 
1997, najstarejše gradivo pa izvira iz 11. stoletja. 
Skupaj nam vodnik predstavi 1749 fondov in zbirk v 
obsegu skoraj 19 tisoč metrov dolžine. Pohvaliti 
moramo ažurnost uredniškega tirna, to je glavnega 
urednika Vladimirja Kološe in odgovornega urednika 
Vladirnirja Žumra, da sta vključila tudi gradivo Vlade 
Republike Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve 
s predhodniki, čeprav je bilo prevzeto po letu 1997. 
Zlasti gradivo Ministrstva za notranje zadeve (od 
1945 dalje) je aktualno in predmet številnih političnih 
in drugih 'razmišljanj'; njegova dostopnost pa omo- 
goča (kljub temu da je del gradiva ministrstvo še 
obdržalo, velik del pa je bil verjetno uničen) vpogled 
v izvirno gradivo za številne vroče teme nedavne 
preteklosti. 

Rezultati strokovnega dela na arhivskem gradivu 
pripadajo vsem generacijam, ki so delale v arhivu, 
projekt pa je izpeljala zdajšnja generacija; pri popisu 
fondov in zbirk za objavo je sodelovalo 25 arhivislk in 
16 arhivistov, skupaj 41 oseb. Pomemben delež je 
imela tudi računalniška ekipa pod vodstvom teh- 
ničnega urednika in redaktorja Milana Bizjaka. 

Nujne uporabe modernih informacijskih prijemov 
so se zavedali tudi uredniki, saj je poleg tiskanih 
vodnikov v treh knjigah delo dostopno tudi na interni 
računalniški mreži (intranet), na CD ROM-u in tudi na 
internem. Zato nas ne sme presenetiti nizka naklada 
tiskanih izvodov (350), ki so namenjeni bolj repre- 
zentančni predstavitvi kot praktični uporabi. Tudi v 
tem najdemo smisel, saj je vodnik glede neurejenega 
in novejšega gradiva Se vedno 'nedokončana /godba' 
(v tem svojstvu ga lahko primerjamo z enciklo- 
pedijami), ki se vsak dan spreminja /. novimi pre- 
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vzemi in strokovnimi ugotovitvami. Jedro podatkov o 
starejših urejenih fondih se verjetno ne bo spremi- 
njalo, čeprav nikoli ne smemo trdili, da je tudi i/, 
starejših obdobij že vse gradivo našlo pot v arhivsko 
hrambo. 

Kratkemu in jedrnatemu orisu historíala in namena 
Arhiva Republike .Slovenije, skupaj s pravili uporabe 
arhivskega gradiva (čitalniškim redom, pogoji do- 
stopnosti in možnostjo kopiranja) in izbrano biblio- 
grafijo arhivskih objav, sledijo navodila za uporabo 
vodnika. Vsak uporabnik za znanstvene namene mora 
ta navodila dobro poznati, da si olajša iskanje, hkrati 
pa tudi poenostavi delo arhivskim delavcem v čital- 
nici. Vodnik kot celota in zlasti poznavanje navodil za 
uporabo so neke vrste katekizem, ki bi ga moral 
uporabnik znati 'na pamet', preden stopi v arhivsko 
čitalnico. Brez dvoma je še vedno malo uporabnikov, 
ki bi poznali osnovno pot do gradiva, ki ga želijo 
imeti na vpogled. Prenašanje celotne 'odgovornosti' za 
najdbo želenega gradiva samo na čitalniške delavce ali 
arhiviste ni pravično, če imamo pred očmi razisko- 
valce, čeprav ti izhajajo iz študentskih ali podi- 
plomskih krogov. Predstavitev Arhiva Republike Slo- 
venije in pravila igre glede uporabe gradiva (skupaj s 
čitalniškim redom, dostopnostjo in možnostmi kopi- 
ranja gradiva) so dostopni tudi tujcem, ki obvladajo 
nemški ali angleški jezik. Verjetno prevod v oba tuja 
jezika ne bi bil odveč tudi za navodila za uporabo 
vodnika (str. 55-71) zlasti prevod splošnega klasifika- 
cijskega načrta za razvrščanje fondov in zbirk, ki daje 
sumarno sliko o tem, kakšno gradivo uporabnik lahko 
pričakuje v arhivu, in tudi način citiranja uporab- 
ljenega gradiva v objavah. Za kakega tujega arhiv- 
skega teoretika pa bi bili zanimivi tudi elementi 
popisa fondov in zbirk v vodniku. 

Iz navodil bi posebej poudaril problem disloci- 
ranega gradiva arhiva. Kljub navajanju sedežev, kjer 
je gradivo in zagotovljena možnost njegove uporabe, 
in kljub omembi ustreznih Signatur - nanašajočih se na 
gradivo, ki ga fizično hranijo posamezne enote -, bo 
marsikateri uporabnik najprej stopil v glavno čitalnico 
na Zvezdarski 1. Tako denimo pri fondih in zbirkah ni 
navedeno, kje se hrani gradivo dislociranih enot. V 
mislih imamo Oddelek za dislocirano arhivsko gra- 
divo I (nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega 
komiteja ZKS). Oddelek za dislocirano arhivsko gra- 
divo 111 (del nekdanjega Arhiva Ministrstva za no- 
tranje zadeve) in Oddelek za dislocirano arhivsko 
gradivo II (nekdanjega Arhiva Inštituta za zgodovino 
delavskega gibanja oziroma Inštituta za novejšo 
zgodovino); oddelka I in III imata sedež na Linhartovi 
•• v Ljubljani, oddelke II pa na Kongresnem trgu 1 v 
Ljubljani. Problem je povezan tudi s prakso, da šte- 
vilni ne berejo uvodov, ampak v vodniku poiščejo 
fonde, ki so zanj zanimivi. Manjše opozorilo na mesto 
hranjenja ob popisu posameznega fonda ali zbirke bi 
bilo za uporabnike dobrodošlo. 

Eden izmed najbolj bolečih delov uporabe gradiva 
je njegova citiamosi. •• se razlikuje od pisca do pisca 
in je marsikdaj pomanjkljiva, zavajajoča in izpušča- 
joča temeljne podatke, ki bi omogočali tudi poznejšo 
preprosto in hitro najdbo citiranega gradiva. Samo 

praktičen primer, ki je v vodniku naveden s področja 
uprave, je preskromen. Menim, da bi morali za vsako 
področje, od uprave do osebnih fondov, navesti kon- 
kreten primer citiranja. To bi koristilo tako upo- 
rabnikom kot tudi arhivarjem pri poznejšem iskanju 
gradiva, saj nepopolni citati delavcem v arhivskih 
čitalnicah povzročajo veliko težav in izgube časa. 
Kolikor zgodovinarji še poznamo osnovna načela 
citiranja, jih raziskovalci drugih strok manj ali pa jih 
sploh ne poznajo. Iz svoje izkušnje vem, da me 
mnogo mlajših raziskovalcev (med njimi nemalo zgo- 
dovinarjev) sprašuje o načinu citiranja arhivskega 
gradiva. V dobro arhivov in uporabnikov bi bilo, če bi 
bil izdelan svojevrsten obvezujoč kodeks citiranja, ki 
naj bi poenostavil citat, vendar ga ne bi zožil samo na 
številčno šifro, brez vsebinskega dela. 

Do 293. strani prve knjige, ki ima skupno 680 
strani, sledimo nujno potrebnim pripomočkom, to je 
kazalu fondov in zbirk po klasifikacijskem načrtu, 
abecednemu kazalu fondov in zbirk, abecednemu 
kazalu ustvarjalcev fondov (pravnih, fizičnih oseb in 
družin) in abecednemu kazalu fondov po krajih 
sedežev ustvarjalcev fondov zunaj Ljubljane. Takoj za 
prvo notranjo stranjo v vsaki knjigi je kazalo vsebine 
vseh treh knjig, kar uporabniku omogoča celostno 
sliko nad vsebinami prve in hkrati drugih dveh knjig 
vodnika. 

Osrednji del vodnika je popis arhivskih fondov in 
zbirk, razvrščenih po klasifikacijskem načrtu in 
zaporednih številkah od 1 do 335 (L knjiga), od 336 
do 956 (2. knjiga) in od 957 do 1749 (3. knjiga) - 
mimogrede, te številke so zgolj v olajšanje iskanja po 
vodniku in niso uporabne pri naročanju in citiranju 
gradiva. To je vsebinski del vodnika, ki je za upo- 
rabnike izjemno pomemben. Z njim so opozorjeni na 
časovni in kvantitativni obseg gradiva, na historial in 
sedež ustvarjalca in historial fonda ali zbirke, na 
vsebino fonda ali zbirke in možne pripomočke za 
uporabo, navedena pa je tudi izbrana strokovna lite- 
ratura, ki se nanaša na določen fond ali zbirko. Pou- 
darili moramo, da je ime fonda praviloma hkrati 
zadnji naziv ustvarjalca, kar številnim uporabnikom 
povzroča težave, čeprav je načelo iskanja preprosto, 
saj z uporabo abecednega kazala ustvarjalcev fonda 
pridemo tlo želenega naslova in s tem gradiva. 

Poglejmo si popis (in pot do njega) enega izmed 
fondov, ki sem ga izbral zaradi svojega zanimanja za 
izseljensko tematiko, z. namenom, da spoznamo pot 
iskanja po vodniku. Omenjeni primer mi hkrati 
omogoča tudi nekaj razmišljanj. 

Fond SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA. 
Najprej naredimo prvi korak. Fond najdemo v abe- 
cednem kazalu fondov in zbirk (L knjiga, str. 179): 

1.) AS 1241 (kratica za Arhiv Republike Slovenije 
in številka vpisa v register arhiva). 

2.) Slovenska izseljenska matica (ime fonda, ki je 
hrali naziv ustvarjalca) 

3.) 1951-1976 (čas, iz katerega izvira gradivo), 
4.) 19.0 t. m. (obseg gradiva v tekočih metrih), 
5.) 1027 (zaporedna številka fonda, samo kot prak- 

tični pripomoček). 
Naslednji korak. Slovensko izseljensko matico kot 
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Ustvarjalko gradiva najdemo v abecednem kazalu 
ustvarjalcev (1. knjiga, str. 254). Ponovita se signatura 
buda (AS 1241) in zaporedna Številka (1027), osred- 
nji del pa je samo navedba naziva ustvarjalca (Slo- 
venska izseljenska matica) in začetka delovanja 
(1951-) - konec ni naveden, ker je omenjeno društvo, 
tlanes kot združenje, še vedno dejavno. 

Tretji korak je odprtje vodnika pod tekočo številko 
•27 (3. knjiga, str. 50-51). Tu se ponovijo podatki 
(signatura in ime fonda, čas, iz katerega gradivo 
izvira, obseg v tekočih metrih z dodano specifikacijo: 
51 škatel, 77 fasciklov, 53 knjig, 10 ovojev oziroma 
«motov). Tu se izkaže, da moraš imeti pred seboj prvo 
knJigo, da si razložiš kratice š., f., k. in o. (Mimo- 
grede, arhivistom so okrajšave znane, širšemu krogu 
uporabnikov pa ne.) Sledi ime ustvarjalca fonda in čas 
začetka delovanja, kar je v nadaljevanju vsebinsko 
razloženo: namen in organizacija delovanja, izdaja- 
teljska dejavnost, programske oblike delovanja. (Med 
lenii je zanimiva informacija o njenem znanstvenem 
delu s področja izseljenstva, organiziranju znanstvenih 
•¡uiipozijcv in spodbujanju znanstvenega raziskovanja. 
Njen statut vsebuje te dejavnosti, praksa pa je le 
omejena na zadnjo trditev, tO je na spodbujanje 
raziskovanja slovenskega izseljenstva.) Izpuščena pa 
|c z arhivskega vidika pomembna informacija, da je 
Matica od vsega začetka z relativno uspešnostjo 
Zbirala zgodovinsko (arhivsko in tiskano) gradivo 
Izseljencev, zlasti v 50. in 60. letih (glej: M. Drnov- 
šek. Utrinki o odnosu Slovencev do izseljenskega 
arhivskega gradiva, Viri 3, Slovenski izseljenci 
(Objava arhivskih virov). Arhivsko društvo Slovenije, 
Ljubljana 1990, str. 5-17). Opisu delovanja ustvarjalca 
«edijo izbor literature (večinoma poročil o delu in 
Priložnostnih člankov ob njenih obletnicah), kratka 
vsebina fonda in navedba pripomočka, to je pre- 
vzemnega seznama iz leta 1974. Glede tega lahko le 
putimo, kakšna je urejenost in stopnja dostopnosti 
'uporabnosti) gradiva. Ali ob prevzemih leta 1987 in 

'89 ni bil narejen vsaj prevzemni seznani, ki bi 
uporabniku lahko služil kot prvi pripomoček? Obseg 
Onda (19 tekočih metrov) je relativno velik za njegov 

Pregled gradiva od škatle do škatle. 
Zanimiva je tudi informacija, da je Malica izročila 

gradivo z depozilno pogodbo v letih 1974, 1987 in 
89. V uvodnih pogojih za uporabo arhivskega gra- 

JJ|va (1. knjiga, str.  19) je v tretji alineji navedeno: 
Javno in zasebno gradivo se daje v uporabo v skladu 
' zakonodajo, z internim navodilom Arhiva in s 
Pogoji izročiteljev fondov in zbirk..." Ali so pri upo- 
rabi gradiva Matice kakšne omejitve s strani 
•Zročitelja? Omemba depozitne izročitve poučenemu 
laje slutiti, da gradivo ni popolnoma dostopno 
oziroma da so postavljene omejitve s strani izročilelja. 

udi v poglavju o dostopnosti arhivskega gradiva (1. 
KnJ'ga, str. 21-22) ni razloženo, kaj pomeni depozitna 
'rainba gradiva, v našem primeru fonda Slovenska 

lzseljenska matica. 
Ob gornjem primeru bi rad opozoril še na možnost 

Popolnejših informacij o ohranjenem gradivu dolo- 
čnega ustvarjalca, kijih obravnavani vodnik ne daje 

celoti oziroma jih zasledimo le pri manjšem številu 

fondov in zbirk. Gre za hrambo delov fondov (ome- 
njenih V vodniku) določenega ustvarjalca pri drugih 
imetnikih, to je v drugih arhivih, knjižnicah, muzejih, 
raziskovalnih inštitutih in ne nazadnje pri zasebnikih. 
Res je vodnik predvsem inventura in prikaz lastnega 
bogastva arhiva, vendar bi z ne veliko truda vodnik 
kot informativno pomagalo pridobil na kakovosti, če 
bi (samo z. omembno drugega hranitelja, še bolje pa 
tudi s časovno in vsebinsko oznako ter opozorilom na 
obseg) prinašal tudi te informacije. Če ostanem pri 
Slovenski izseljenski matici, je bil v preteklosti del 
njenega gradiva prinesen na današnji Inštitut za 
slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. In če naredimo še 
korak dalje. Matica še vedno hrani gradivo v t. i. 
dokumentacijski zbirki (torej ne gre samo za admi- 
nistrativno gradivo društva), ki je še najbolj podobno 
gradivu, ki ga hrani omenjeni Inštitut. Se pred nekaj 
leti je bila za to gradivo zadolžena dokumentalistka, 
le-te ni več. dokumentacijsko zbirko pa še vedno hrani 
društvo. 

Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva republike 
Slovenije je brez dvoma velik dosežek arhivistov in 
hkrati lepa osebna izkaznica arhiva oziroma gradiva, 
ki ga hrani. Ob njegovem obsegu in pomenu in zlasti 
zaradi hitrega izgubljanja aktualnega stanja stvari se 
postavlja vprašanje: kako v prihodnje'.' Verjetno bodo 
računalniški pristopi tista pol razvoja posredovanja 
pripomočkov za uporabo po arhivski kulturni dedi- 
ščini, ki bo prevladala. Vendar vstop v novo tisočletje 
ne bo popolnoma izbrisal knjižnih objav, vsaj upam 
tako. Hkrati pa se za bolj ali manj trdno zakoličene 
fonde (v smislu urejenosti) odpirajo možnosti za po- 
drobnejše prikaze ustvarjalcev in njihovega izroče- 
nega gradiva, tematskih pregledov gradiva itd. In ne 
nazadnje upam, da bom v prihodnosti z. veseljem - v 
knjižni ali računalniški obliki - pregledoval tudi 
vodnik po fondih ali delili fondov Arhiva Republike 
Slovenije in vseh drugih arhivov 1er drugih imetnikov 
arhivskega gradiva, ki se niso ohranili, vključujoč tudi 
podrobne analize vprašanj, kot so, zakaj se gradivo ni 
ohranilo, kaj ga lahko 'nadomesti' in podobno. V 
mislih imam vodnik belih lis na področju vseslo- 
venske arhivske kulturne dediščine, nastale na slo- 
venskem ozemlju ali med Slovenci po svetu. 

Marjan Drnovšek 

Bojan Himmelreich, Prva svetovna vojna v 
dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, 
razstava in katalog, Zgodovinski arhiv 
Celje, katalog, Celje 1998,  121 
dokumentov 

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC) je ob osemdeseti 
obletnici konca prve svetovne vojne pripravil od- 
mevno razstavo Prva svetovna vojna v dokumentih 
Zgodovinskega arhiva Celje. Razstava je bila na ogled 
v prostorih Muzeja novejše zgodovine Celje od 29. 
oktobra do I. decembra 1998. 

Avtor razstave in k razstavi  spremljajočega ka- 
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taloga z. istim naslovom višji arhivist Bojan Him- 
melreich je idejo za postavitev razstave dobil ob 
urejanju in proučevanju gradiva številnih fondov 
upravnih organov s področja, ki ga pokriva ZAC, 
gradiva Okrožnega sodišča Celje in Okrajnega sodišča 
Celje, pa tudi zbirk, ki jih hrani ZAC za obdobje prve 
svetovne vojne; gre predvsem za zbirke fotografij. 
Avtor razstave se ukvarja s proučevanjem preskrbe 
prebivalstva med vojno in to gradivo zelo dobro 
pozna. 

Namen razstave je bil obiskovalcem prikazati, 
kakšne posledice je imela prva svetovna vojna na 
življenje v zaledju, kako so vojne razmere vplivale na 
vsakdanjik malega človeka in kako so mu spremenile 
ustaljeni tok življenja. 

Število prebivalcev Celja (približno sedem tisoč 
ljudi) sta zmanjšali nižja rodnost in večja umrljivost, 
število prebivalstva se je nalo povečalo zaradi priliva 
beguncev, še bolj pa zaradi v mestu nastanjenih 
vojakov. Vse javne stavbe v mestu, kot so Narodni 
dom, šolska poslopja, nemška hiša. Gozdna hiša, 
grofija, gostilne, študentski dom so bile od prvih dni 
mobilizacije zasedene z vojaštvom. Prva svetovna 
vojna je pomenila prelomnico na vseh področjih 
življenja takratnega prebivalstva in je potekala po- 
sredno tudi V zaledju. Nastal je velike zastoj na 
področju gospodarstva, saj so vojne razmere pomenile 
odtegnitev velikega dela moške delovne sile v to- 
varnah, zmanjševanje ali preusmeritev proizvodnje. 
Najbolj žgoč problem je bilo pomanjkanje osnovnih 
življenjskih potrebščin. Vrstile so se številne omejitve 
nakupov s tako imenovanimi kartami oz. potroš- 
niškimi nakaznicami. Vojna je bila velika obremenitev 
za prebivalstvo zaradi ogromnega razkoraka med 
rastjo cen in zaslužkom zaposlenih. 

Prek razstavljenih dokumentov so obiskovalci 
spoznali spremenjene razmere v življenju prebivalstva 
v zaledju, na katere je vplivala vojna na fronti. 
Številni dokumenti nas seznanjajo z življenjem vo- 
jakov v zaledju, pa tudi z načini pokopov padlih 
vojakov, s problemi beguncev, največ dokumentov pa 
se nanaša na organizacijo preskrbe. Ker dokumenti 
sami povedo največ, naj jih nekaj naštejem: Načrt 
razdelitve sladkorja prebivalcem v celjskem okraju. 
Določila glede prometa z. moko. Prepoved mletja v 
lastnih mirnih. Dovolilnice za klanje telet, Nabiranje 
listov robid in jagod kot nadomestkov za čaj. Uporaba 
grozdnih pečk kot surovina z.a maščobe, Prikaz 
največjih dovoljenih dnevnih količin sena in slame za 
živino. Ukaz kmetom o obvezni pridelavi zelenjave in 
krompirja. Prepoved uporabe jajc za izdelavo veliko- 
nočnih pi sanic, Plakat z. navodili za zbiranje in 
sušenje kopriv tako, da bo iz njih mogoče izdelati 
hlače. Razstavljene so bile številne nakaznice za 
nakup živil in oblačil, razglasi o razdeljevanju pre- 
moga, obveznice vojnih posojil, reklamne tiskovine za 
loterijo v korist vojne oskrbe, plakat s pozivom za 
prodajo kovin... Skupaj je bilo razstavljenih 121 
dokumentov, največ iz. fonda Mestne občine Celje. Za 
popestritev so bile ob arhivskih dokumentih raz- 
stavljene tudi mu/.ealije, ki sta jih posodila privatni 
zbiralec   gospod   Srečko   Rože   i/.  Lokve   (uniforma 

vojaka s pritiklinami in puško, tulci granat) in 
Pokrajinski muzej Celje (orožje). 

Avtor je v uvodu kataloga k razstavi opisal 
razmere v zaledju med prvo svetovno vojno, v drugem 
delu pa je podal pregled vseh razstavljenih doku- 
mentov, označenih z zaporednimi številkami, tako kol 
so bili na razslavi. Ob vsakem dokumentu so navedeni 
fond, arhivska škatla in signatura. V katalogu so 
objavljene tudi reprodukcije nekaterih dokumentov z 
razstave. 

Razstava le za kratek čas postavi na ogled doku- 
mente iz preteklosti, nova spoznanja in vtisi lahko 
počasi zbledijo, katalog pa lahko zainteresiranega 
bralca znova popelje do varno spravljenih doku- 
mentov v arhivskih škatlah omenjenih fondov. 

Bojana Aristovnik 

Mirjana Kontestabile Rovis, Virgilij Šček - 
poslanec v rimskem parlamentu: popis 
fonda, Pokrajinski arhiv Koper, Koper 
1998, 123 strani 

V decembru leta 1998 je pri Pokrajinskem arhivu 
Koper izšel popis fonda ••• št. 333, Virgilij Šček. 

Publikacija ima dva vsebinska sklopa. Prvi del je 
nastal kot rezultat proučevanja delovanja tega po- 
membnega primorskega duhovnika, politika in 
narodnega delavca, slovenskega poslanca, urednika, 
pisca in publicista še v študentskih letih (diplomska 
naloga pri prof. dr. Miroslavu Stiplovšku) in po- 
globljenega znanstvenoraziskovalnega dela po za- 
poslitvi v Pokrajinskem arhivu Koper. 

V delu je avtorica osvetlila vlogo (duhovnika) 
Virgilija Ščeka kot poslanca primorskih Slovencev v 
rimskem parlamentu. Njegovo poslansko delovanje je 
prikazala v okviru širših političnih dogajanj na Pri- 
morskem. 

Prvi del tako sestavlja osem vsebinskih sklopov. 
Predstavljen je kratek življenjepis poslanca, širše 
politično dogajanje v obdobju volitev v italijanski 
parlament leta 1921, sam potek volitev in ob pomoči 
časopisov Edinost in Goriška straža vloga Jugoslo- 
venske narodne stranke, oziroma političnega društva 
Edinost. V nadaljevanju je avtorica predstavila po- 
slansko delo Virgilija Ščeka, njegov nastopni govor v 
rimskem parlamentu, ki gaje imel 23. junija 1921, in 
interpelacije. Pomemben del raziskave je namenila 
orisu gospodarskih, socialnih in političnih vprašanj 
slovenske manjšine na Primorskem. Za prikaz Ščc- 
kovega poslanskega delovanja je uporabljala arhivsko 
gradivo v Pokrajinskem in v Škofijskem arhivu v 
Kopru 1er članke v časnikih Edinost, Goriška straža in 
Mali list. 

V poglavju interpelacije (z njimi je Šček ita- 
lijansko javnost opozarjal na probleme slovenske in 
hrvaške manjšine ob koncu prve svetovne vojne) so 
na enem mestu zbrani prepisi objavljenih interpelacij 
iz časopisa Goriška straža, neobjavljeni pa so prevodi 
iz dokumentov Atti parlamentari - Ani del parlamento 
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''aliano. Camera dei deputati, XXVI legislatura, Roma 
1921-1923. 

Drugi del publikacije paje popis gradiva, ki ga kol 
osebni fond (št. 333 - Virgiiij Sček) hrani Pokrajinski 
arhiv Koper. Ohranjeno gradivo predstavja segmente 
delovanja VirgUija Ščeka od dijaških in kaplanskih 
let, ko se je končala prva svetovna vojna, pa vse do 
konca druge svetovne vojne, oziroma celo do leta 
1948. 

Gradivo je kronološko urejeno, pri čemer sc je 
avtorica držala prvotne ureditve. Razdeljeno je na 
obdobje Ščekovih dijaških in kaplanskih let od 1905 
do 1919, na obdobje, ki se nanaša na njegovo po- 
slansko delo od 1921 do 1923, gradivo, ki obravnava 
gospodarske in socialne probleme, avtonomijo, odnos 
'talijanske države do slovenske manjšine, zadruge, 
cerkvene /adeve. Zbor svečenikov svetega Pavla in 
obnovitev Zbora svečenikov svetega Pavla, odnos 
'talijanske duhovščine do slovenske manjšine, kores- 
pondenco. Koprsko in goriško semenišče, Ščekovo 
suspenzijo in razno. 

Na koncu popisa so še stvarno, krajevno in 
imensko kazalo. 

Zdenka Bonin 

Vladislav Fabjančič: Zgodovina ljubljanskih 
sodnikov in županov 1269-1820, 1. zvezek: 
Sodniki 1269-1504, Uredili: dr. Ema Umek, 
Janez Kos, dr. Božo Otorepec, Gradivo in 
razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
st- 20, Ljubljana 1998, 211  strani 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, ki je vse leto 1998 
Praznoval 100-letnico svojega delovanja, seje v po- 
lastitev visokega jubileja odločil pripraviti izdajo 
rokopisa tretjega ravnatelja arhiva Vladislava Fabjan- 
Clča (v arhivu zaposlen od 1.5. 1923 - 1.3. 1933 in od 
januarja 1936 do 17. 6. 1950). ki v rokopisnem iz- 
virniku nosi naslov Zgodovina ljubljanskih sodnikov in 
županov in zajema obdobje med letoma 1269 do 1820. 
Jzvirni Fabjančičev rokopis obsega tri tipkopisne 
knjige. Rokopis, ki je v drugem delu Fabjančičevega 
službovanja nastajal več let. ponuja obilo podatkov o 
ljubljanski zgodovini od srede 13. stoletja dalje. Zaradi 
rokopisne oblike je bila dostopna študija vsa leta le 
razmeroma ozkemu krogu raziskovalcev ljubljanske 
Preteklosti, ki sojo lahko dobili v čitalnici arhiva. 

Vladislav Fabjančič je zapustil delovno različico 
JOkopisa, ki bi jo avtor za objavo zagotovo dodelal. 
Kot je razbrati' iz zapisnika seje odbora za izdajo 
Monografije Ljubljane z dne 12. aprila 1943, naj bi 
hi'a publikacija natisnjena že to leto, kar pa se ni 
godilo. 

Zaradi še ne dokončno pripravljenega rokopisa za 
objavo so se uredniki, zlasti dr. Ema Umek in Janez. 
Kos, v dogovoru s tedanjim vodstvom arhiva odločili, 
da Za tisk rokopis pripravijo kot kritično objavo vira. 
•() Pa je izjemno zahteven pristop, ki zahteva fili- 
gransko preverjanje trditev in zlasti dopolnjevanje 
znanstvenega  aparata,   ki   je   bil   zaradi  delovnega 

osnutka rokopisa nepopoln. Že samo to opravilo po- 
meni samostojno znanstveno delo urednikov publi- 
kacije, zlasti dr. Eme Umek in Janeza Kosa. Svoje 
raziskovalne izsledke sta preverjala v sodelovanju z 
dr. Božom Otorepcem, ki je kot samostojno poglavje 
pripravil študijo o zaporedju ljubljanskih sodnikov do 
leta 1502. Pred začetkom priprav za objavo smo v 
arhivu uredili še vprašanje avtorstva Z dedinjo Fab- 
jančičevih avtorskih pravic. 

Zaradi obsežnosti obdobja in tudi rokopisnega 
besedila, sta se dr. Ema Umek in Janez Kos odločila 
rokopis objaviti v nekaj zaporednih zvezkih. Za za- 
znamovanje 100-letniee arhiva sta se odločila, da 
pripravita prvi zvezek, ki zajema obdobje od leta 1269 
do 1504. Po vsebini in obsegu prvi zvezek zajema le 
približno polovico prve Fabjančičeve tipkopisne 
knjige, ki se končuje z letom 1592. Samo za prvi 
zvezek sta urednika pripravila več kot 400 opomb, ki 
originalnemu besedilu dajejo celostno dopolnitev o 
poznavanju ljubljanske zgodovine od druge polovice 
13. do začetka 16. stoletja. 

Kot uvode v objavo rokopisa so uredniki pripravili 
tri besedila. Janez Kos je orisal življenjsko pot avtorja 
rokopisa Vladislava Fabjančiča (19. maj 1894 - 17. 
junij 1950). Bil je preporodovee, med prvo svetovno 
vojno prostovoljec v srbski vojski, že med vojno je 
postal novinar v Rimu in Ženevi, bil prevajalec na 
mirovni konferenci v Parizu in Ženevi in se tudi sicer 
zelo prizadevno politično udejstvoval, bil med usta- 
novitelji in zastopnik Slovenije v organih komu- 
nistične mladinske organizacije (SKOJ), bil zraven pri 
ustanovitvi KP Jugoslavije in KP Slovenije, bil 
poslanec v jugoslovanski ustavodajni skupščini itd. 
Leta 1923 se je umaknil iz. dejavnega političnega 
življenja in se zaposlil kot ljubljanski mestni arhivar, a 
je še vedno živahno deloval kot novinar. Zaradi 
novinarskih obveznosti je za nekaj časa prekinil 
zaposlitev kot ljubljanski mestni arhivar. Od začetka 
leta 1936 dalje, koje dokončal študije in seje znova 
zaposlil v mestnem arhivu, se je z vso vnemo lotil 
arhivskih opravil, uredil in popisal arhivsko gradivo 
ljubljanskega magistrata za obdobje do leta 1826 in 
začel znastveno-raziskovalno delo. Janez Kos je 
zapisal, daje Fabjančič s svojim raziskovalnim delom 
"... pridobil mestni arhivski službi kultumoznanstveni 
značaj." (str. 8) 

Dr. Ema Umek je pripravila uvodno razpravo, ki 
nosi naslov Ljubljanski sodniki in župani. Značilno za 
obdobje, ki je obravnavano v prvem zvezku objave 
Fabjančičevega rokopisa je, da je mestni sodnik 
izvajal "... sodno oblast v imenu mestnega gospoda ..." 
in hkrati "..., opravlja za mestnega gospoda tudi vse 
finančne in upravne posle ..." (str. 11). Na ta način sta 
bili v osebah mestnih sodnikov združeni sodna in 
upravna oblast. Zanimivo je, da je prvo stoletje 
nekajkrat zasledili več mestnih sodnikov v istem letu, 
od srede 14. stoletja pa sledimo le enemu imenova- 
nemu oziroma izvoljenemu mestnemu sodniku. Pri- 
stojnosti mestnih sodnikov so se z leti povečevale. Ko 
je bil proti koncu 15. stoletja dokončno izoblikovan 
zunanji mestni svet, je bilo tudi končano formiranje 
mestne uprave, na čelu katere je bil mestni sodnik. 
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skupaj z zunanjim in notranjim mestnim svetom. Prvi 
zvc/.ck objave Fabjančičcvcga rokopisa se konča z 
letom 1504, ko se je /godila zelo pomembna spre- 
memba, saj "... dobi ... mesto Ljubljana pravico, ila 
voli poleg mestnega sodnika še župana ..." (str. 12) To 
leto sta se v Ljubljani ločili sodna in upravna funkcija, 
prvo je še naprej opravljal mestni sodnik, drugo pa 
župan. 

Dr. Ema Umek v študiji opisuje tudi strukturo 
Fabjančičevega besedila. Gre za zaporedni zapis 
kronološkega vrstnega reda sodnikov in županov ter t. 
i. kronike, ki podaja dogajanja v Ljubljani v obdobju 
navedenih sodnikov in županov. Pojasnjena je tehnika 
priprave rokopisa za objavo. Seznani nas tudi z zgo- 
ščenim zapisom za pripravo zgodovinske monografije 
Ljubljane. Posebej velja opozorili, da so v opombah, 
ki so jih pripravili uredniki besedila za objavo, 
navedena vsa dognanja slovenskega zgodovinopisja o 
Ljubljani, ki so nastala po letu 1950. 

Pred osrednjim delom knjige je objavljen še pre- 
gled ljubljanskih mestnih sodnikov za obdobje 1269- 
1502, ki gaje pripravil dr. Božo Otorepec. Ob imenih 
sodnikov so navedene listine (z. nahajališči in ob- 
javami), v katerih so sodniki imenovani. Zelo zani- 
miva je preglednica ljubljanskih sodnikov, ki jih 
navaja Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine 
Kranjske, sodnikov, ki jih je zasledil Fabjančič. in 
sodnikov, ki so znani po današnjem stanju raziskav. 
Pripravil jo je Janez Kos. 

Osrednji del prvega zvezka objave Fabjančičevega 
rokopisa je dvokolonsko natisnjen na straneh od 35 do 
195. Zunanji stolpec vsake strani je namenjen t. i. 
kroniki, na notranjih stolpcih strani pa sledi veriga 
ljubljanskih sodnikov. Na ta način je Fabjančičev 
rokopis, ki zaporedno navaja sodnike in njihovi dobi 
pripadajočo kroniko dogodkov v Ljubljani, postal 
preglednejši. Na dnu vsakega stolpca na vsaki strani 
pa si tekoče sledijo opombe, ki imajo samostojno nu- 
meracijo za kroniko in za sodnike. Skozi ta znanstveni 
aparat, ki je bil pripravljen zelo natančno, se vsak 
lahko seznani s trenutno vsemi znanimi viri in lite- 
raturo, ki povezana z obdobjem ljubljanske zgodovine 
med sredino 13. in začetkom 15. stoletja. Prepričan 
sem, da je tudi zaradi takega pristopa urednikov 
objave Fabjančičevega teksta publikacija Ljubljanski 
sodniki in župani nepogrešljiv pripomoček pri vsakem 
študiju ljubljanske preteklosti. Ce zraven dodamo še 
seznam literature na straneh od 198 do 202 in pregled 
v knjigi reproduciranega slikovnega gtradiva. da 
uporabljenih kratic niti ne omenjam ter angleške in 
nemške povzetke obeh uvodnih študij dr. Eme Umek 
in Janeza Kosa dobimo kompleksno sliko publikacije, 
s katero smo več kot dostojno počastili jubilejnih sto 
let Mestnega oziroma sedanjega Zgodovinskega arhi- 
va Ljubljana. 

Da je pred nami prvi zvezek objave Fabjan- 
čičevega besedila o ljubljanskih sodnikih in županih, 
se imamo poleg urednikom zahvaliti še natančnosti 
lektorice Mije Mravlja, fotografici Darinki Mlade- 
novič, oblikovalskim zamislim Andreje Aljančič 
Povirk, pripravi tiska Uroša Čudna iz podjetja Medit 
d.o.o.   in   finačni   pomoči   Ministrstva   za   kulturo 

Republike Slovenije, Mestne občine Ljubljana in šte- 
vilnim sponzorjem, ki so pomagali izpeljati prireditve 
arhiva ob 100-letnici njegovega delovanja. 

V prihodnjih letih načrtujemo še objavo nadaljnih 
zvezkov Fabjančičevega rokopisa. Za zadnji zvezek 
imata urednika dr. Ema Umek in Janez Kos v načrtu, 
da pripravila samotojno študijo o vrsti ljubljanskih 
županov od leta 1820, ko je Fabjančič svoj rokopis 
končal, pa do župana ali županje, ki bo vodil ali 
vodila ljubljansko upravo ob izidu zadnjega zvezka. 
Na ta način bo slovensko glavno mesto dobilo temeljit 
in natančen pregled svojih najvišjih upravnih urad- 
nikov, vse odtlej, ko se v zgodovinskih virih prvič 
pojavijo. 

Že izid prvega zvezka, z vsemi dopolnili Fab- 
jančičevega rokopisa, pomeni velik prispevek k 
pripravi zgodovinske monografije Ljubljane, kar je že 
več kot pol stoletja stara ideja. Upati smemo, da bo 
izid vseh načrtovanih zvezkov med proučevala lju- 
bljanske preteklosti vsaj vzpodbudil misel, da se spet 
lotijo priprave tako zaželene monografije slovenskega 
glavnega mesta. 

Janez Kopač 

Predstavitev knjige Daniele Juričic - 
Čargo 

Ko sem bil v 70-tih letih s študenti na ekskurziji v 
Istri, smo obiskali tudi državni arhiv v Pazinu. 
Takratni direktor nam je potožil, da imajo sicer zelo 
bogat, toda neurejen ahiv, predvsem pa jim pri- 
manjkuje usposobljenih arhivarjev. Izrazil je željo, da 
bi tudi na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v 
Ljubljani pritegnili za arhivsko delo kakega študenta 
zgodovine iz Istre. Znano je nameč bilo, da se mnogi 
mladi Istrani odločajo za študij na ljubljanski univerzi. 
Daniela Juričič-Čargo je bila ena tistih študentov iz 
Istre, ki so se vpisali na Filozofsko fakulteto v Lju- 
bljani. Izbrala je študij samostojne smeri zgodovine z 
jeziki virov (latinščina, nemščina). Uspešno jc diplo- 
mirala leta 1989. Že med študijem sem postal pozoren 
na njeno zanimanje za zgodovinski razvoj območja iz 
katerega je izhajala. V referatu je obdelala "Gos- 
podarski pomen Dvigrada", mesta ob zahodni obali 
Istre, ki je danes opuščeno. Za diplomsko nalogo pa si 
je izbrala temo "Gospodarske razmere v pičanskem 
kraju od konca 15. stoletja do srede 18. stoletja". 
Raziskavo je delala predvsem na urbarjih Pazinske 
grofije, Pičanske škofije in terezijanskem katastru. Že 
v diplomski nalogi je opozorila na nekatere posebnosti 
v agrarnem gospodarstvu na območju Istre. 

Ko se je Daniela Juričič-Cargo po diplomi vpisala 
na podiplomski študij, je za temo magistrske naloge 
spet izbrala raziskavo gradiva, vezanega na območje, 
iz katerega je izhajala. Leta 1998 je uspešno obranila 
magistrsko nalogo "Odnos Kranjske dežele do Istre in 
Beneške republike (16. stoletje) - v luči kranjskih 
virov" (v komisiji za obrambo so bili: dr. Ema Umek - 
somentorica, prof. dr. Jože Zontar, prof. dr. Ignacij 
Voje - mentor). Njena knjiga z naslovom "Gospo- 
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darski ra/.voj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju" 
(Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1999, 322 
strani), je nekoliko predelana in dopolnjena magi- 
strska naloga. Knjiga ima dva dela. Avtorica v prvem 
delu obravnava gospodarstvo lupoglavskega gospo- 
stva, v drugem delu pa objavlja tekst urbajev v trans- 
kripciji iz let 1523 in 1573. V uvodnem delu knjige 
nas Daniela Juričič-Čago seznanja S stanjem raziskav, 
ki obravnavajo habsburško Istro. Vzrok, zakaj je ta del 
•stre manj raziskan kot beneški del Istre, najde v slabši 
ohanjenosti primarnih virov in njihovi razdrobljenosti 
v arhivskih ustanovah v več krajih. Zato nekateri 
temeljni problemi, ki zadevajo avstrijsko Istro, še niso 
razrešeni. Prav tako nam avtorica predstavi vire, kijih 
Je pri raziskavi uporabljala. Kranjski viri, na katere se 
Jy pri raziskavah oprla, odpirajo številna vprašanja in 
ponujajo več odgovorov o zgodovini habsburške Istre 
,(-'r njeni navezanosti na Kranjsko. 

Vsebinsko je tekstovni del knjige razdeljen na tri 
veCja poglavja. V prvem poglavju prikaže zgodo- 
vinski in teritorialni razvoj celinskega, avstrijskega 
dela Istre, kije od leta 1374 pripadal Habsburžanom 
ln je bil v prvi polovici 15. stoletja priključen Kranjski 
' v njeni sestavi je ostal več kot tristo let. Ko so 
Habsburžani po smrti goriškega grofa Alberta IV. 
'"4 podedovali tudi Istro, so priznali samostojnost 
azinske grofije. Pazinska grofija je predstavljala 

deželnoknežje komorno premoženje. V preostalih 
Predelih habsburške Istre pa je svoje pravice iz- 
vrševala Kranjska oziroma njeni deželni stanovi. 
težnje priviligiranega prebivalstva Istre po avtonomiji 
leta 1515 - to se pravi zahteva po svojem lastnem 
deželnem zboru, so bile le poskus, ki pa je propadel. 
Avtorica v knjigi poudarja, da kranjske deželne sta- 
nove Istra ni zanimala samo zaradi vzpostavitve te- 
ritorialne pristojnosti nad ozemljem in zaradi izterjave 
davkov, pač pa ji je v obdobju stisk in nevarnosti 
'obramba pred turškimi vpadi, napadi Benečanov), 
Ponujala pomoč. 

Med kranjskimi viri, ki pinašajo podatke o do- 
gajanju v Istri v 16. stoletju, se je največ gradiva 
Ohranilo v zvezi z zemljiškim gospostvom Lupoglav, 
Za|(> mu avtorica posveča posebno pozornost. Drugo 
Poglavje bi namreč lahko označili kot osrednji del 
kn.Üge. Jedro poglavja sloni na predstavitvah in 
ugotovitvah gospodarskih povezav s Kranjsko ter 
Primerjavah enega izmed istrskih gospostev s sočas- 
nim razvojem na Kranjskem. Podaja zelo podroben 
0ris posesti lupoglavskega gospostva, ki ni bilo 
s'mjeno; večji del je ležal na severu istrskega pol- 
o'oka. manjši del pa na Krasu. Pri analizi gospo- 
darskih razmer in razvoja seje oprla na štiri urbarje in 
Ul'barialne zapise, od katerih sta bila doslej neob- 
javljena in neobdelana tista iz let 1523 in 1573. 

ozornost posveti kmečkemu gospodarstvu, ki je bilo 
oganizirano v samoupravnih vaških skupnostih, ter 
Priseljevanju (migracijam) novega prebivalstva iz 
Bosne, Dalmacije in Hercegovine. Na podlagi izčrpne 
analize in medsebojnih primerjav urbarjev je avtorica 
Predstavila zelo stvarno podobo kmečke posesti ter 
s,cv'ilo podložnikov, obseg dominikalne in skupne 
Posesti (kontrade). Pomembno agrarno panogo je v 

srednjem veku v Istri predstavljala tudi živinoreja. 
Podložniške dajatve predstavi v dveh sklopih. Posebej 
obravnava naturalne, posebej denarne dajatve, vendar 
ob tem poudarja, da so bile različne od vasi do vasi. V 
posebnem poglavju obdela mere in denarni sistem, ki 
se je uporabljal v lupoglavskem gospostvu, pri čemer 
pozornost posveča domačim, lokalnim meram. 

V tretjem sklepnem poglavju je avtorica sinte- 
tizirala rezultate raziskave in sklenila, da je bilo 
lupoglavsko gospostvo pod dolgoletnim vplivom 
nemškega fevdalnega vpliva, kar se je odražalo v 
upravi, uvajanju dajatev in njihovi regulaciji ob po- 
moči urbarjev, vendar dovzetno tudi za vplive iz 
sosednje beneške posesti. 

dr. Ignacij Voje 

Daniela Juričič-Cargo objavlja dva doslej neob- 
javljena urbarja lupoglavskega gospostva iz leta 1523 
z. naslovom "Beschreibung des gesehlos Marenfels 
sambt alles gull vnd herliclihait" in novoreformirani 
urbar iz leta 1573. Urbar iz leta 1523 je nastal, ker so 
tedanji imetniki Herbersteini želeli zamenjati gos- 
postvo Lupoglav z. deželnim knezom za posest na 
Štajerskem, kar se je pozneje tudi dogodilo v obdobju 
po beneško-avstrijski vojni in po velikih kužnih 
epidemijah. Urbar iz leta 1573 je nastal na podlagi 
navodila nadvojvode Karla za refomacijo urbarjev 
deželnoknežjih gospostev. Lupoglavsko gospostvo je 
imelo po.sesl tudi na Krasu, v vaseh Sabonje, Slape, 
Kozjahe, Vareje, Ležeče, Gradišče, Škofije, Tatrc, 
Rjavče, Hinje, Loče, Artviže in Škocjan pri Divači. 

Avtorica je besedilo ubarjev dosledno Iranskri- 
birala, ničesar ni spreminjala. Besedilu je dala mo- 
derno interpunkcijo. Kratice, ki se nanašajo na pojske 
površine, kulture in mere, je razrešila, namesto rim- 
skih številk je uporabila arabske. V opombah je 
razrešila krajevna imena in navedla njihove današnje 
oblike, dodala je pojasnila k besedilu in vse dopolnila 
z navedbo ustrezne literature. Publikaciji je dodano 
kazalo osebnih in zemljepisnih imen, ki se navajajo v 
obeh izdanih urbarjih. Pogrešamo pa v publikaciji 
kartogafski prikaz, posesti gospostva Lupoglav. ki je 
bil vključen v magistrsko delo. 

Objavi urbarjev lupoglavskega gospostva nam 
omogočata tudi primerjavo z oblikami kmetijskih enot 
in dajatvami drugih gospostev na Kranjskem. V tem 
gospostvu se pojavljajo posebne kmetijske enote, tako 
imenovane zadke (zemljišča, od katerih niso dajali 
dajatev) in različne vrste dajatev, imenovanih dežma: 
dežma od volov (osnova zanjo je število volov, ki jih 
je imel položnik), dežma od grozdja, zanimiv je naziv 
za milost (za uporabo skupnega gmanjskega zemljišča 
in pravico sekanja lesa v gmajni). 

dr. Emu Umek 

Daniela Juričić-Čargo je s predstavljenim delom 
ustvarila model za nadaljnje raziskave preostalih 
območij avstrijskega tlela Istre in prepričana sva, da 
bo še naprej odkrivala nove vire o Istri v arhivu 
Kranjskih deželnih stanov in s tem prispevala k 
boljšemu poznavanju razvoja istrskega polotoka 1er 
povezav s slovenskimi deželami v preteklosti. 
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Milko Mikola, Dokumenti o kulaških 
procesih na Celjskem, Mali tiski 6, 
Zgodovinski arhiv Celje, Celje 1999,  131 
strani 

Zgodovinski arhiv Celje je založil že šeslo edicijo 
v svoji seriji Mali tiski, ki objavlja dokumente« 
hranjene v tej ustanovi. Avtor tokratne, mag. Milko 
Mikola, nadaljuje predstavljanje rezultatov svojega 
preučevanja virov za povojno zgodovino. Povod za 
tokratno izdajo je petdeseta obletnica sprejema re- 
solucije centralnega komiteja Komunistične partije 
Jugoslavije (KPJ), s katero je opredelila svoje naloge 
na področju "socialistične preobrazbe vasi in pospe- 
ševanja kmetijske proizvodnje" in jc predstavljala 
uvod V izvajanje kolektivizacijc v Jugoslaviji. 

V uvodu avtor predstavi razloge in predzgodovino 
ukrepov KPJ proti kmetom. Te je KPJ obravnavala 
kol ostanke kapitalističnih prvin in zlasti večje med 
njimi - t. i. kulake - želela odstraniti. Prikazane so 
smernice "boja" za vključevanje kmetov v zadruge, 
načini, s katerimi so pritiskali nanje, da bi se odločili 
za to, in vloga pravosodnih organov, ki so imeli 
odločilni pomen pri pritisku na kmete. Avtor meni. da 
so bili "kulaški procesi" ena najhujših oblik represije 
komunistične oblasti v Sloveniji in da zaslužijo po- 
sebno pozornost. 

Večino publikacije obsegajo reprodukcije doku- 
mentov o "kulaških procesih", ki so bili v letih 1949 
in 1950 pred okrajnimi sodišči v Celju, Slovenski 
Bistrici, Šoštanju in Trbovljah. Gre za poročila o delu 
teh sodišč v navedenih letih (objavljeni so samo tisti 
odlomki, ki govore o izvajanju procesov proti kme- 
tom) in primere sodb, ki so bile izrečene proti kmetom 
na "kulaških procesih". Izbrane so tiste sodbe, s 
katerimi so bile izrečene najhujše kazni. Originale 
vseh objavljenih dokumentov hrani Zgodovinski arhiv 
Celje v fondih okrajnih ljudskih odborov in okrajnih 
sodišč. Poročila O delu okrajnih sodišč so priložena 
zapisnikom zasedanj okrajnih skupščin, sodbe pa so 
del kazenskih spisov okrajnih sodišč. 

0 duhu, ki je preveval delo sodišč v zvezi z 
omenjeno tematiko v tem času, bodo največ povedali 
kar citati iz objavljenih dokumentov. 

I...¡"Razloge za ostro kaznovalno politiko v 
evidentnih primerili utemeljujemo s tem, da ta dejanja 
pomenijo v sedanji dobi večjo družbeno nevarnost, 
zlasti kadar zasledujejo storilci namen, da bi ško- 
dovali gospodarskim koristim oziroma, da bi ogrožali 
državno gospodarsko politiko. " I...I 

I...I "Ne mislim se zadržati pri kaznivih dejanjih, ki 
ne kažejo posebne družbene nevarnosti in ki spadajo v 
navaden-kriminal. Potrebno pa je. da se natančneje 
obravnavajo oni primeri kaznivih dejanj, ki spadajo 
med gospodarske delikte in ki povzročajo oviranje 
izpolnitve petletnega plana in v zvezi s tem izgradnjo 
socializma." I.. J 

/.../"V večji meri so se pojavili špekulanti predvsem 
s tako z.vanimi kampanjskimi zadevami. Tako je 
sodišče obravnavalo 13 primerov lažnega prijavljanja 
površin posevkov in prikrivanja živine v reji. V teh 
primerili SO padle visoke kazni, tudi od 50 do 70.000.~ 

din, zaplemba posestev (podčrtal II. •.), odn. pridelka 
in živine /...I" 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je poročalo o 
razlogih in višinah kazni: 

/.../ "a) Otorepec Franc iz Sodne vasi. ni izpolnil 
obvezne oddaje goveje Živine, prašičev mleka, pšenice 
in krompirja ter zatajil pri popisu eno glavo goveje 
živine in več malih prašičev, obsojen je bil na 16 
mesecev odvzema prostosti s prisilnim delom in na 
z.aplembo premoženja, h) Ritonju Franc, nudi kmet v 
Farovcu. iz.raz.it špekulant, ni izpolnjeval kmetijskih 
del s tem, da je dopustil, da je ajda na njivi segnila, 
dajal netočne podatke o posevkih in ni izpolnjeval 
obveznih oddaj. Obsojen je bil na 14 mesecev 
odvzema prostosti s prisilnim delom in na zaplembo 
celotnega premoženja. 

c) Verčnik Franc in Marija, večja kmeta iz 
Dobriške vasi, nista izpolnila obvezne oddaje 
krompirja, belih žit. mleka goveje živine, prašičev, 
nista izpolnila plana setve in nista plačala 
davka.Obsojena sta bila prvi na 14 mesecev odvzema 
prostosti s prisilnim delom in na zaplembo 
premoženja, druga na eno leto odvzema prostosti 
pogojno in na zaplembo premoženja. /•••/ 

Bojan Himmelreich 

Ljuba Dornik Šubelj: OZNA za Slovenijo 
(predstavitev knjige v ARS, dne 20. 10. 
1999) 

Knjiga Ljube Dornik Šubelj OZNA za Slovenijo je 
nastala na podlagi avtoričinega magistrskega dela, ki 
ga je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani leta 1994. Delo zajema obdobje od razpu- 
stitve VOS-a na zasedanju SNOS v Črnomlju febru- 
arja 1944 pa do konca vojne, oziroma do konca 
vojaških operacij na slovenskih tleh, 15. maja 1945. 
Ponekod ali pri posameznih zadevah, kot so na primer 
razmere v Ljubljani, poseže tudi nazaj, da bi bila 
opisana podoba dogajanja jasnejša. 

Vsebinsko je delo posvečeno enemu izmed sek- 
torjev državne uprave, za katerega so si komunistične 
partije po vsej vzhodni Evropi prizadevale, da bi ga 
imele pod svojim nadzorom in si z njim zagotovile 
prevzem oblasti. Velikokrat so to počele ob pomoči 
Sovjetske zveze ali neposredno ob pomoči NKVD. 
Vanj so postavljale tako imenovane zanesljive kadre, 
dogajanje na tem področju pa praviloma obdržale v 
strogi konspiraciji. Pri nas so bile razmere podobne, le 
da je KP novo hierarhijo oblasti oblikovala že zelo 
zgodaj, med vojno, v vzhodni Evropi pa se je to 
dogajalo ob in po končani vojni in po njej. 

Vsebina knjige torej zajema nastajanje Odseka za 
notranje zadeve pri predsedstvu SNOS. njegovo 
delitev na obveščevalni in policijski sektor, slednji z 
imenom Narodna zaščita (naziv Narodna milica se je 
uveljavil v Sloveniji šele po koncu vojne, kljub pro- 
testom   iz   centra).   V   nadaljevanju   govori   o   pre- 
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oblikovanju obveščevalnega sektorja v O/.NO po 
direktivi iz centra, ki jo je v Slovenijo v imenu CK 
KPJ slovenskemu CK-ju posredoval Kardelj, in o 
podreditvi tega sektorja vojski. Vzporedno spremlja 
•udi oblikovanje slovenske Vojske državne varnosti in 
nato njeno reorganizacijo v KNOJ; to pospremi z 
opisom vseh oblik organizacije OZNE, tako po 
teritorialnem kot tudi po vojaškem načelu. 

Pri opisu tega dogajanja se avtorica opira pred- 
vsem na dokumente in poročila OZNE in, kljub 
indirektnemu citiranju, podaja njihovo nespremenjeno 
vsebino. Zato površni bralec včasih dobi vtis. da 
zapada jeziku vira, ali da navedeni podatki niso 
usklajeni. Za nepoučene bo zato branje nekoliko 
zahtevnejše, saj bodo sami morali razvozlati, kdo je 
mišljen pod izrazi, kot so peta kolona, sovražnik, 
reakcija in podobno. 

•Sicer pa je knjiga zgovoren primer tako imeno- 
vanega fenomena sodobne zgodovine. Ta zgodovina 
Je na eni strani zanimiva, aktualna in pri študiju le-te 
lahko uspešno razrešujemo uganke iz obsežnega 
gradiva, tako da si pomagamo s pričami oziroma še 
živečimi akterji. V tem je tudi dragocenost tovrstnega 
dela, ki pozabi iztrga podrobnosti, ki bi bile čez 50 ali 
K)() let nerazrešljive. Ko opazujem ta problem, se 
vselej spomnim na Apihovo knjigo o letu 1848. Po 
(>nigi strani pa se srečujemo s težavami, ko nam tako 
Profesionalna kot tudi človeška etika nalagata ome- 
jitve pri sodbah o dogodkih in ljudeh, ki še živijo. 

Ljuba Dornik Šubelj dela ÒZNE ne vrednoti, saj 
ga v tem obsegu dela tudi ni mogoče. Že sani opis 
Poglavitnih tokov politike in navedba področij dela po 
Posameznih ravneh OZNINIÎ organiziranosti je obsež- 
na naloga. Zato avtorica pri podrobnostih in delovanju 
'Z dneva v dan lahko seže le tako daleč, da navede 
posamezne ključne primere ali pa število aretiranih, 
včasih tudi število likvidiranih, ter poglavitne dejav- 
nosti na področju obveščevalnega in seveda tudi 
kontraobveščevalnega dela. Pravtako se ne more 
izogniti najpomembnejši dejavnosti vseh sektorjev 

ZNB ob bližajočem se koncu vojne, to je pripravi na 
Prevzem oblasti. 

''a  vendarle  se  knjiga,  le  navidez,  mimogrede, 
dotakne vseh najpomembnejših problemov zadnjega 
eia vojne.  Marsikaj  novega izvemo o razmerah v 
f-JUbljani oziroma o ljubljanskih aretacijah politikov 
n   obveščevalcev   iz   kontrarevolucionarnega   tabora 

junija in oktobra 1•44, pa tudi o aretacijah aktivistov 
'' oziroma o znani 'provali' ljubljanske organizacije. 

Vse to .so teme, ki so že velikokrat sprožale različna 
"gibanja, če ne celo špekulacije. Jasnejše nam tako 
Postanejo razmere na Primorskem in okoliščine parti- 
z;insko-nemških   pogovorov   poleti   1944,   ocene  o 
delovanju četniškega gibanja Jožeta Mclaherja Zma- 
goslava na Štajerskem, sem in tja celo napetosti med 
0fgani oblasti in OZNO, ali pa odnosi znotraj OZNE 
same. 

Na posameznih primerih postopno postaja jasno, 
klio je tisti, ki ga ima OZNA za sovražnika parti- 
zanskega gibanja, in kako je OZNA ob koncu vojne 
dobila nalogo pripravljati spiske teh ljudi. Iz poročil 
•"¡izberemo,  kje so lo delo opravili  temeljiteje kot 

drugje. Natančneje ludi izvemo, kakšne so bile pri- 
stojnosti posameznih odsekov OZNE in kakšne pri- 
stojnosti KNOJA pri teh postopkih; dokončno nam 
postane jasno, da je bila za postopke z nasprotniki 
partizanskega gibanja oziroma nove ljudske oblasti 
pristojna OZNA in ne Narodna zaščita oziroma po- 
znejša milica. Vseh navodil za prevzem, za katera 
imamo podatke, da so obstajala, tudi v tem gradivu ne 
zasledimo. Izvemo pa, da so jih po prejemu po- 
oblaščenstva morala takoj uničiti, pa tudi lo, da so 
marsikje navodila izdajali ustno. To seveda pomeni, 
da teh navodil bodisi ne bomo nikoli videli bodisi so 
še shranjena nekje pri gradivu centralnih vodstvenih 
organov. Takega načina predstavitve seveda ne gre 
jemati kot pomanjkljivost, temveč ga gre pripisati 
naravi snovi in metodi pristopa, ki ga je izbrala 
avtorica in ima svoje velike prednosti na drugem 
področju. 

Naj predstavim lo področje: 
Velika dragocenost te knjige in - verjemite mi - 

eno najzahtevnejših in najbolj zamudnih opravil pri 
njenem naslajanju je razrešitev vseh, ali pa skorajda 
vseli imen oficirjev oziroma pooblaščencev OZNE od 
vrha navzdol do tislih, ki so komajda delovali v 
odročnih in od okupatorja strogo nadzorovanih krajih. 
Zaradi konspiracije je namreč večina sodelavcev 
OZNE uporabljala ilegalna imena, ne samo med 
vojno, temveč tudi po njej. Med vojno zaradi kon- 
spiracije pred sovražnikom, po vojni pa v svojih 
lastnih vrstah, ali kol lepo ugotavlja avtorica, po 
podpisu sporazuma med Titom in Šubašićeiii zaradi 
lega, ker tudi v partizanih niso bili vsi zanesljivi. K 
preglednosti pa pripomore še kazalo imen. 

Vsakdo, ki bo za kakršne koli potrebe v večjem 
obsegu uporabljal gradivo OZNE. ki ga hrani Dislo- 
cirana enota III Arhiva Republike Slovenije, naj si kar 
takoj priskrbi delo mag. Dornik-Šubljcve, saj se bo le 
lako lahko znašel v že lako zapletenih kopicah raz- 
ličnih informacij. V nasprotnem mu bo skoraj ne- 
mogoče soditi o naravi in točnosti vira, ki ga 
uporablja. Zato se bojim, da se je izdajatelj nespa- 
metno odločil, koje natisnil tako majhno naklado. 

Jena Vodušek Starič 

Nevenka Troha:1 Komu Trst Slovenci in 
Italijani med dvema državama, Ljubljana 
1999, 327 strani 

Dr. Nevenka Troha - znanstvena sodelavka In- 
štituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, zgodo- 
vinarka, do nedavnega arhivistka, je začela leta 1986, 

Pričujoča knjiga Nevenke 'troha in druge njene objave s<i 
rezultat več koi desetletnega raziskovanja: 
Trsi med Vzhodom in Zahodom - razstava; Korespondenca 
Virgila Ščeka 1918-1947 (Viri II - soavloriea); Politika slo- 
vensko-italijanskega bralstva - knjiga; Osvoboditev in jugo- 
slovanska uprava Julijske krajine - v ilalijanščini Foibe. Il peso 
del passalo: Venezia Giulia 194Í-I94S. 
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po prihodu v Ljubljano, proučevati problematiko con 
• in • Julijske krajine in Svobodnega tržaškega 
ozemlja. Knjiga Komu Trst Slovenci in Italijani med 
dvema državama, ki je izšla pri založbi Modrijan, je 
njena nekoliko dopolnjena doktorska disertacija. 
Knjiga je bila 25. maja 1999 predstavljena skupaj s 
študijo Jurija Perovška Slovenska osamosvojitev v 
letu 1918, v prostorih Kullurno-informacijskega 
centra Križanke. 

Študija Nevenke Troha Komu Trsi je nastala na 
podlagi dolgoletnega natančnega raziskovanja, pro- 
učevanja in analize virov v domačih in tujih arhivih.2 

Knjiga obravnava problematiko cone • Julijske 
krajine. 

Delo določata dve mejni letnici, in sicer leto 1945, 
ko jc bilo območje osvobojeno izpod okupatorja in je 
bilo poleg Grčije edini primer dvojne vojaške zasedbe, 
in leto 1947, koje bila sklenjena mirovna pogodba. 
Vmesni čas paje bil čas bojev za meje. 

V svojem delu govori o Primorski, Julijski krajini - 
"pokrajini, ki leži na stičišču štirih narodov, slo- 
venskega, hrvaškega, italijanskega in avstrijskega, in 
treh velikih svetov: slovanskega, germanskega in ro- 
manskega". Skozi zgodovino je bila le občasno vklju- 
čena v eno državo, večkrat pa je bila razdrobljena. Ob 
koncu vojne je bila usoda Julijske krajine nedorečena. 
Slovenska etnična meja, črta med narodnostno 
strnjenim slovenskim in italijanskim območjem, je 
bila osnova tako slovenskih kot tudi jugoslovanskih 
mejnih zahtev. Slovenskim Primorcem, ki so bili po 
letu 1920 izpostavljeni raznarodovanju, je osvobo- 
ditev v letu 1945 pomenila spremembo meje in 
združitev z matico.3 

V knjigi je poleg že znanih podatkov uporabila 
tudi številne manj znane in doslej še neodkrite vire ter 
nova spoznanja. Besedilo je popestrila s citati iz 
poročil, spominov ljudi, ki so kot dejavni soustvarjalci 
ali pasivni opazovalci opisali svoja takratna videnja in 
občutke, in sicer z obeh strani - tako projugoslovanske 
kot tudi proitalijanske. Delo jc opremljeno z obsežnim 
znanstvenim aparatom. Da bi bralcu bolje predstavila 
položaj, je nizala dogodke, ki so potekali v Julijski 
krajini vse od dvojne zasedbe Julijske krajine in 
štiridesetdnevne vzpostavitve jugoslovanske uprave 
na tem območju do tedaj, ko so spor glede dvojne 
zasedbe med zavezniško in jugoslovansko vojsko 
rešili s kompromisom, tako da so Julijsko krajino 
razdelili med dve zasedbeni upravi, coni • in B. 
Predstavila je represijo, ki jo je izvajala jugoslovanska 
stran in je bila zanjo pozneje precej obremenjujoča, 
1er odziv njenih prebivalcev na te dogodke. 

Uvodnim poglavjem o razdelitvi ozemlja in upravi 
v coni •. ki je bila pod anglo-ameriško zavezniško 
upravo (ZVU) ter odnosih med zavezniki in Jugo- 
slavijo, sledi opis odnosov med projugoslovanskim in 

2 Ncvenka Trulla, Komu Trsi, sir. 308-309; V rubriki Viri in 
Lilcralura v podnaslovu Problematika na kratko poda vso 
problematiko arhivskega gradiva, ki jo hranijo različni arhivi 
na lo Ionio, omenja ludi nedostopne arhive in upa, da se ob 
odprtju le-leh ne bo spremenile temeljne ugotovitve. 
Ncvenka Troha, Komu Trst. povzeto po tekstu na sir. 7. 

proitalijanskim blokom. Avtorica je podala presek 
skozi dogajanja v letih 1945-1947 v coni A Julijske 
krajine. V naslednjih poglavjih je razčlenila delovanje 
posameznih plasti prebivalstva in političnih organi- 
zacij, tako slovenskih kot tudi italijanskih. Položaj 
Slovencev v coni A Julijske krajine je prikazan (udi 
po posameznih okrajih. Precej pozornosti je posvetila 
tudi odseljevanju Slovencev in novim slovenskim 
političnim strankam, ki so jih ustanovile skupine 
primorskih politikov liberalne in katoliške usmeritve, 
pa tudi slovenski duhovščini, odnosom med cerkveno 
hierarhijo, slovenskimi duhovniki in projugoslo- 
vanskimi organizacijami. Natančno je obdelala slo- 
vensko emigracijo v Italiji in Julijski krajini, delo- 
vanje dela emigracije in njeno povezovanje z za- 
vezniki ter upanje na preobrat v Jugoslaviji. Pro- 
blematike šolstva, ki je bilo sporno področje med 
Slovenci, naklonjenimi Jugoslaviji, in slovensko emi- 
gracijo, ni obdelala natančno, ker je ta tematika že 
obravnavana v literaturi. Spregovorila je tudi o Slo- 
vencih, ki so iz. različnih vzrokov prišli v Italijo že 
med vojno, med njimi tudi o vojnih ujetnikih. Za 
njihovo vrnitev so skrbele jugoslovanske vojne misije, 
ki so jih že med vojno vključevale v jugoslovanske 
partizanske enote, nekateri pa so se vračali kot 
civilisti. Tudi pozneje so se nekateri od tistih, ki niso 
nasprotovali novi Jugoslaviji, vrnili v domovino 
(repatriacija). 

Preden se je avtorica lotila obravnave Italijanov v 
coni A, je obširno opisala specifični položaj Beneške 
Slovenije, Rezije in Kanalske doline. To območje za 
zahodne zaveznike ni bilo sporno, ker sta bili prvi dve 
pokrajini že leta 1866 priključeni Italiji. Kanalska 
dolina pa je imela še poseben položaj, ker je bilo tam 
stičišče treh narodov z veliko prevlado nemško govo- 
rečih prebivalcev. Sicer paje bilo za vse tri pokrajine 
značilno, da zaradi posebnega položaja v preteklosti 
na teh območjih ni bila izoblikovana narodna zavest, 
še najmanj pa v Kanalski dolini, ki je bila tudi geo- 
grafsko dokaj odrezana od drugih slovenskih območij. 

V poglavju z. naslovom Italijani v coni A Julijske 
krajine je avtorica opisala politično delovanje ita- 
lijanskih političnih strank in društev. V uvodu k 
poglavju je omenila, da je bila problematika Italijanov 
in italijanskih strank ter organizacij slabo obravna- 
vana. Prikaz delovanja teh strank v veliki meri temelji 
na obveščevalnem gradivu nasprotne jugoslovanske 
strani, ki pa je nezanesljivo, saj kaže bolj odnos do 
nasprotnikov kol pa njihovo resnično delovanje. Te 
enostranske poglede je skušala avtorica uravnotežiti z 
gradivom, ki je shranjeno v arhivu zunanjega mini- 
strstva v Rimu. Njen članek je le prispevek k 
obravnavanju te tematike. To poglavje obravnava 
komunistično stranko, anarhiste, italijansko delavstvo 
v Trstu in Tržiču ter problematiko italijanskih delav- 
cev v Jugoslaviji ter proitalijanske stranke - Narodno- 
osvobodilni odbor za Julijsko krajino - med njimi 
najmočnejšo, najštevilčnejšo in najbolje organizirano 
stranko, ki jc imela tudi najmočnejšo vojaško 
organizacijo - krščansko demokracijo, ki je delovala 
ob koncu vojne v Julijski krajini, nato še stranko 
akcije, ki je bila levosredinska in protifašistična, ter še 



ARHIVI XXII 1999 Ocene in poročila o publikacijah in ra/slavah 259 

nekaj drugih. Poleg strank so na tem območju 
delovala tudi proitalijanska društva, katerih skupni cilj 
je bila obramba italijanskih mej, sicer pa je za njimi 
s'al finančni velekapital. V poglavju, ki govori o 
Italijanih, je avtorica pollala tudi problematiko avto- 
htonih Italijanov, ki so živeli V obalnih mestih 
slovenskega in istrskega Primorja. 

Ob koncu svoje obsežne knjige pa je spregovorila 
tudi o paravojaških skupinah, predvsem O italijanskih. 
,0 pa zato. ker o tovrstnih jugoslovanskih dejavnostih 
ni dobila podatkov. 

Italijanske oborožene ilegalne in pollegalne sku- 
pine so bile različne po izvoru, združevala pa sta jih 
skupni cilj in namen, in sicer obvarovanje meje. Kljub 
temu ila arhivskih virov o delovanju jugoslovanskih 
Paravojaških skupin ni, pa je avtorica opisala delo- 
vanje Ozne, ki je po umiku jugoslovanske vojske iz 
tone • ohranila velik del svojega sistema in ga seveda 
Prilagodila novim razmeram. 

•Skozi vso knjigo nam želi avtorica predvsem pri- 
kazali odziv prebivalstva, lako slovenskega kol ludi 
"alijanskega. na dogajanja v Julijski krajini. 

Slovenci so se množično vključevali v osvobo- 
dilno gibanje. Večini je bilo ideološko vprašanje 
(lrUgotnega pomena, zanje je bilo pomembnejše 
narodnostno vprašanje. Zalo se je veliko primorskih 
katolikov odločilo za OF - v njej so sicer prepoznali 
komunizem, sočasno pa ludi narodnostno osvobo- 
ditev. Fašizem in nacizem sla namreč zanje pomenila 
Vc4lc in nevarnejše zlo. "Rdeča zvezda za primorske 
•Slovence, tudi za mnoge katolike med njimi ni bila 
Simbol komunizma, ampak je bila simbol svobode, 
POd katerim so umirali sinovi, očetje in prijatelji."4 

Manjši del Slovencev je ostal neopredeljen, nekaj pa 
J"1 je odkrito nasprotovalo OF, kar je avtorica takole 
Obrazložila: "K tem opredelitvam je s svojim sekla- 
»tvom do vseh, ki je niso brezkompromisno podprli, 
"elikokrat prispevala OF sama, saj SO njeni aktivisti 
tudi na Primorskem, čeprav manj kot v osrednji 
•Sloveniji, marsikje kaiolišlvo enačili s sovražnikom."5 

Ob koncu vojne so prebivalci Julijske krajine 
Jugoslovanske zasedbene oblasti različno sprejeli. 
Opredeljevanje je bilo odvisno od njihove socialne in 
narodnostne pripadnosti. Avtorica meni, da so bili za 
Priključitev k Jugoslaviji skoraj vsi Slovenci, pri 
katerih je prevladovala narodnostna izbira, nekateri pa 
so se tako odločili tudi iz. nacionalnih razlogov. Za 
Ugoslavijo se je iz ideoloških razlogov opredelil tudi 

Vc'ik del italijanskega delavstva. Primorskim Sloven- 
teri1 pa osvoboditev ni pomenila le izgon okupatorja, 
a,npak predvsem možnost združitve z matično državo, 
J°rej spremembo dotedanje meje. Del prebivalstva je 
D'l apolitičen, pa tudi taje bil, vsaj na začetku, do 
•'"»«slovanskih oblasti vsaj lojalen. Sprva so aretacije 
Podpirali, ker so jih doživljali kol kazen za fašistične 
«očine. Ko pa so uvideli, da gre za množične usmr- 
jjtve, so začeli proti zapiranju nedolžnih protestirati. 
° koncu vojne so množično podpirali naslednico OF 

' 'AU,   kar  so  kazale   množične  manifestacije.   Le 

s    Prav lam, str. 296. 
,>ruv lam, Mr. 2%. 

manjši del je nasprotoval SIAU, med njimi del slo- 
venske duhovščine na Goriškem in nekateri liberalci, 
ki so se zavzemali za Jugoslavijo, vendar brez komu- 
nistov. Po sprejetih sklepih na mirovni konferenci so 
začeli prav li ustanavljali nove slovenske stranke, ki se 
niso strinjale z delovanjem SIAU. Poglavitni vzroki za 
to so bili v odnosu do partije, kajti SIAU je bila partiji 
povsem podrejena, razredna politika pa je vedno bolj 
prevladovala nad narodnostnimi vprašanji. 

Proitalijanski blok je bil nacionalno enoten in ga je 
vezala skupna želja po ohranitvi rapalske meje. 
Partizane so sprejeli kot osvajalce. V očeh številnih so 
bili manjvredni barbari, ki so hlepeli po italijanski 
zemlji. Njihove predsodke so še podkrepili ukrepi 
jugoslovanskih oblasti po koncu vojne, zlasti mno- 
žične aretacije in likvidacije - ne le tistih, ki so imeli 
krvave roke, ampak tudi nekalerih, ki so zgolj na- 
sprotovali priključitvi. Večina prebivalstva pa si je 
želela mirnega vsakdanjega življenja. Avtorica opo- 
zarja, da je ob politično opredeljenih še živela 
molčeča večina, na katero se zaradi njene pasivnosti 
pogosto pozablja. Med listimi, ki jih politika ni za- 
nimala, so bili zlasti Italijani, saj Slovencev preteklost 
ni mogla pustiti neprizadetih, zato jih je bilo med 
neopredeljenimi veliko manj. Večina pa je bila utru- 
jena od vojne in si je po avtoričinem mnenju želela 
mirnega vsakdanjega življenja; sprejela bi vsakogar, 
ki bi jim to zagotavljal. Vprašanje državne pripadnosti 
ni bilo pomembno za srednji in nižji sloj, čeprav sla 
bila bolj zadovoljna z Angleži kot z "revnimi par- 
tizani". Pozneje pa se je mnenje molčeče, zadržane 
večine spremenilo, in sicer predvsem zaradi ukrepov 
jugoslovanskih oblasti in revnega vsakdanjega živ- 

'JenJa- 
Obsežni  študiji  v  sklepnem delu  sledijo sklep. 

seznani virov in literature, kratice, pojasnilo nekalerih 
pojmov in kazalo osebnih imen. 

Mateja Je raj. Aleksandra Serše 

Spominski zbornik Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana; Ljubljana  1999, Gradivo in 
razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana 
št. 21,  133 strani 

S Spominskim zbornikom Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana formalno končujemo praznovanje Stoletnice 
delovanja arhiva. K sodelovanju so bili povabljeni vsi 
nekdanji in sedanji zaposleni v arhivu. Vsebina in 
obseg prispevkov nista bila omejena, navezovati pa se 
morajo na Zgodovinski arhiv Ljubljana. Odzvalo seje 
24 avtorjev, in li so pripravili 26 prispevkov. Kljub 
tenui da so prispevki napisani bolj lahkotno, ponujajo 
obilico novih ali manj znanih podatkov o razmerah, 
ljudeh in delu v arhivu. To pa je bil ludi moj 
poglavitni namen. 

Kljub temu da je bilo v jubilejnem letu 1998 
veliko napisanega in povedanega o l()()-lelnem 
razvoju našega arhiva, sem kot tedanji direktor arhiva 
v prvem prispevku z naslovom Mejniki v  100-letni 
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zgodovini arhiva skušal opozorili na nekatere 
poudarke iz naše arhivske dejavnosti, za kalere sem 
prepričan, da dobro opredeljujejo delovne usmeritve, 
ki se jim je posvečal naš arhiv, vse od znanstveno 
raziskovalnega dela, prek objave virov, do gotovo 
prvega mesta na zakonodajnem področju pa do izdaje 
vodnikov in publikacij v okviru serije Gradivo in 
razprave ter predstavitve na internem. 

Dr. Marjan Drnovšek je umestil arhiv v slovenski 
in evropski prostor in ga povezal z naprednimi idejami 
tedanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, 
zaslužnega za ustanovitev arhiva mesta Ljubljane. 
Poudarja Aškerčevo strokovnost, ki je bila zaradi 
uporabe temeljnih arhivističnih načel izvora in 
prvotne ureditve na tedanji evropski ravni. Nakazuje 
tudi vpetost arhiva v kulturni prostor Ljubljane in 
Slovenije nekdaj in danes. 

Članek dr. Jožeta Zontarja že z naslovom 
Slovenska arhivska pomlad in podnaslovom Spomini 
na dr. Sergija Vilfana in čas, ko so se polagali temelji 
arhivske službe v Sloveniji nakazuje temeljne zgo- 
dovinske smernice v razvoju slovenske arhivistike v 
šestdesetih letih, ki je brez. samohvale odlučujoče 
vplivala na jugoslovansko, pa tudi na svetovno arhi- 
vistiko, česar pa brez prodornega delovanja dr. 
Vilfana, tedanjega ravnatelja Mestnega arhiva Lju- 
bljana, in tudi dr. Zontarja ne bi bilo. Dr. Žontar je na 
koncu prispevka zapisal, "...da so bila šestdeseta leta v 
slovenski arhivski službi zares prelomna in da so se 
načrti za to velikokrat rojevali prav v Mestnem arhivu 
in v glavi njegovega direktorja dr. Sergija Vilfana." 
(str. 28) Smemo pa dodati, da tudi v njegovi, pa 
čeprav ta čas še ni bil zaposlen v našem arhivu. 

Svetovna arhivistična spoznanja so skozi znanja 
dr. Vilfana prodirala tudi v slovenski prostor. Dr. 
Zonlar nas skozi delovanje na drušvenem področju 
popelje v zgodovino slovenske arhivistike v šest- 
desetih letih. Začenja z letom 1962. ko je prežet s 
številnimi strokovnimi načrti prevzel tajnikovanje 
slovenskega arhivskega društva. Ni prav dobro znano, 
da je bilo prvo posvetovanje Društva arhivarjev Slo- 
venije prav na njegovo pobudo in z njegovo orga- 
nizacijo oktobra 1962 v Novem mestu, da je opravil 
temeljna dela za pripravo slovenskega vodnika, ki je 
izšel konec leta 1965, ko je postal tudi predsednik 
Arhivskega društva Slovenije. Ob tem se mi zdi 
potrebno zapisali njegovo ne najboljšo izkušnjo, ki jo 
je imel 1. marca 1963, kot sam pravi - s "smelano 
slovenske zgodovine", ko je "... ponovno... zelo 
konkretno spoznal, kako je predpogoj za poznavanje 
gradiva poznavanje struktur institucij." (str. 15). Ena 
temeljnih zadev, s katerimi se je v šestdesetih letih 
ukvarjala slovenska arhivistika, je bil načrt razvoja 
arhivske službe v Sloveniji, ali - preprosteje - slo- 
venska arhivska mreža, ki naj bi se okrepila tudi z 
izgradnjo, kol so tedaj rekli, arhivskih silosov. Ob leni 
se je znova pokazalo, da "... delo arhivov ni uživalo 
nikakršnega ugleda in je bilo javnosti komaj znano." 
(str. 14) Seznanimo se s problematiko, ki se je po- 
javljala pri oblikovanju prvega slovenskega arhiv- 
skega zakona, med drugim tudi s pojasnjevanjem 
razlike med arhivsko, muzejsko in spomeniško var- 

stveno dejavnostjo. Šestdeseta leta so bila tudi čas, ko 
je slovenska arhivisilika prek dr. Vilfana, dr. Zontarja 
in zaradi formalnosti ludi direktorja slovenskega 
državnega arhiva stopila na evropsko prizorišče. To je 
tudi čas, ko je dr. Žontar v Londonu prvič videl 
arhivsko škatlo. Prek dela Arhivskega društva Slo- 
venije in leta 1966 ustanovljene Skupnosti arhivov 
Slovenije izvemo za intenzivna razmišljanja o meto- 
dologiji objave virov. Opozori nas na spor med 
cerkvijo in državo, ki seje znova zaostril, ko so začeli 
akcijo popisa župnih arhivov in pripravo vodnika po 
matičnih knjigah. Konce šestdesetih leí je bil ludi čas, 
ko sta večinoma skupaj z dr. Vilfanom pripravila 
temeljne slovenske arhivislične učbenike, ki jih je z 
zgodovino slovenske arhivistike dopolnila še Majda 
Smole. Plod njunega skupnega dela so bili tudi prvi 
slovenski podzakonski akti in tudi Slovar arhivske 
terminologije Jugoslavije, kije izšel leta 1972. 

Da pa v tedanji arhivistiki ni bila navzoča le 
suhoparnost arhivske znanosti, velja opozoriti na do- 
selej širši slovenski arhivski javnosti neznano dejstvo, 
da je bil na kongresu Zveze društev arhivskih 
delavcev Jugoslavije na Cetinju in v Kolorju oktobra 
leta 1968 za mistra arhivov, večinoma zaradi svojih 
franejožefovskih brk. izvoljen naš kolega dr. France 
Strukl. Katera dama jugoslovanske arhivsilike pa je 
postala mišica arhivov, dr. Žontar v svojem zapisu ni 
zapisal. 

Za prispevek Zgodovinski arhiv Ljubljana v 
jubilejnem letu 1998 sem se odločil, da na zgoščen 
način podam poročilo o dejavnostih arhiva v letu 
praznovanja. Če primerjamo okvirni program prire- 
ditev, smemo ugotoviti, da smo izpeljali vse začrtane 
naloge, vse od celostne podobe, razstave s katalogom, 
treh publikacij, pridobitve državnega odlikovanja, do 
odkritja Aškerčeve spominske plošče in svečane 
prireditve v Cankarjevem domu 1er današnje predsta- 
vitve spominskega zbornika. Izpadlo je le priznanje v 
obliki Župančičeve nagrade, ki ga za dosežke na 
kulturnem področju dodeljuje Mestna občina Lju- 
bljana. Pa tudi to bi verjetno dobili, če bi se le našla 
ustanova, ki bi nas za to nagrado predlagala, oziroma 
če bi se dogovoril s katero izmed njih za vložitev 
predloga. 

Mag. Vladimir Žumer seje lotil 1. i. "arhivitisa", ki 
ga definira kot zasvojenost z arhivom in arhivistiko v 
obdobju od 1972 do 1986, koje bil zaposlen v našem 
arhivu kol vodja Enote za zunanjo ljubljansko regijo. 
To je bil čas, koje bila poglavitna naloga arhivov t. i. 
zunanja služba in porevzemanjc ter številne selitve 
velikih količin arhivskega gradiva v depoje. ki jih je z. 
velikimi mukami uspelo pridobiti dr. Jožetu Žontarju. 
Mislim, da je zelo lepo opisal našega tedanjega 
ravnatelja dr. Jožeta Zontarja. ko je zapisal, da smo se 
"... od njega veliko naučili. Bil pa je ludi edini 
ravnatelj, kar jih poznam, ki nikoli nikomur ni rekel 
ostre ali žal besede, čeprav bi jo moral, ravnatelj, ki se 
nikoli ni vidno razburjal ...". (sir. 39) Kot pravi avtor, 
je bilo to obdobje dokazovanja družbene potrebnosti 
arhivskih ustanov in njihovega tlela, kar se je izražalo 
tudi skozi številne delegatske sesatanke, ki so krojili 
arhivsko usodo.  Prav  poudarjeno  terensko delo je 
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povzročilo, da je precej zaposlenih v arhivu, kol pravi 
Zumer, zbolelo za arhivitisom "kot močno odvisnostjo 
oziroma zasvojenostjo arhivskih strokovnih delavcev 
z arhivom ... in arhivistiko nasploh ...", "... ki je na 
družaben, prijateljski način nadomeščal uradno 
strokovno sestankovanje, izobraževanje in infor- 
miranje delavcev arhiva, hkrati pa je imel kar veliko 
Zaslug za razvoj arhiva in arhivistike." in "... deluje 
dokler arhivist ne pride domov ali nazaj v službo ...". 
(sir. 41) Ko je na koncu prispevka kljub zakonu o 
varstvu osebnih podatkov navajal obolele za arhi- 
vitisom, je še zapisal, da "... še do danes ni jasno, alije 
ravnatelj vodil evidenco arhivitisa s črnimi pikami ali 
le skrižci, podobnimi plusom." (str. 43) 

Glede na to, da mi je dr. Vlado Valenčič, ko sem 
ga obiskal ob njegovem 95. rojstnem dnevu in ga 
obenem tudi zaprosil za njegov prispevek zaupal, da 
mu nagajajo oči, sva se domenila za obliko posnetega 
Pogovora. Opravila sva ga prav zadnje dneve lanskega 
teta. Kljub njegovim visokim letom s svojo inte- 
lektualno svežino in spominom prekaša marsikaterega 
mlajšega človeka. Zato ga ni izmučila ura govorjenja, 
ko mi je pojasneval. kako mu je leta 1950 tedanji 
ravnatelj Narodnega muzeja dr. Josip Mal povedal za 
Prosto delovno mesto v arhivu, ki gaje tedaj vodil dr. 
Jože Šorn, in kako se je kot nezgodovinar zaposlil v 
arhivu in v njem plodno preživel več kot 20 let 
znanstvenega življenja. Poleg drugega je dr. Valenčič 
razložil, da se je zaradi potreb arhivskih strank mar- 
sikdaj huji raziskovalnega dela iz zgodovine Lju- 
bljane, pojasnil pa mi je tudi, zakaj se ni strinjal s 
konceptom geografske širitve našega arhiva zunaj 
Ljubljane. 

Podobno kot z dr. Valenčičem sem se za intervju 
'Udi že dogovarjal z dr. Božom Otorepcem, vendar je 
«d ostalo le pri dogovarjanju. Dr. Otorepec ima 
gotovo na zalogi veliko zanimivosti, ki se tičejo na- 
seëa arhiva med letoma 1950 in 1972. koje služboval 
v našem arhivu. 

Mislim, da veliko ljudi ne ve, da je dve leti 
arhivske stole gulil tudi poznejši univerzitetni profesor 
llr

: Vasilij Meìik. Sam je to kratko obdobje opisal v 
Prispevku, ki ga je naslovil Ko sem še želel poslati 
arhivar, pa jc skoraj postal knjižničar Slovanske 
knjižnice, oziroma je vzporedno opravljal arhivarska 
111 knjižničarska dela. Na koncu dodaja, daje še danes 
Ponosen, da je prišel v slik z arhivsko in biblio- 
tekarsko široko. 

Mag. Branko Šuštar svoje pripovedovanje začenja 
s spominjanjem na organizacijo arhivskega po- 
štovanja o' tehnični dokumentaciji v Cankarjevem 
domu leta 1986 in na sodelovanje z arhivistom Bo- 
risom Rozmanom, s katerim sta skoraj sočasno začela 
Službovati v arhivu, 1er z, Anco Zaletel, kije skrbela za 
Pravni red v arhivu. Z drugimi sodelavci tretjega 
nadstropju pa so. kot je zapisal Brane, često opravljali 

kllPčkoslovje", kar bi skoraj lahko enačili z arhi- 
Vll|som, ki ga je opisal Vladimir Žumcr. Ne gre pa 
Prezreti tudi pripravo arhivskega občasnika z naslo- 
v°m Skart. Hkrati se spominja tudi pristnih pri- 
jateljskih stikov s sodelavci arhiva. 

vsem, ki smo bili z njo v arhivski službi, nam je v 

zelo prijetnem spominu ostala naša upokojena 
sodelavka gospa Ančka Kambič. Hvaležen sem ji. da 
se je za naš spominski zbornik odločila pripraviti 
Nekaj lepili spominov na arhiv, ki sta ga, kol mi je 
povedal njen soprog gospod mag. Mirko Kambič, 
pisala skupaj. On jo je spraševal in vzpodujal, gospa 
Ančka pa se je s spominom sprehodila skozi njeno 
obdobje arhivske preteklosti. Zaščitni znak arhivskih 
opravil, arhivski prah, gospa Ančka poimenuje kar 
"arhivsko sonce" in hkrati dodaja, da so bili sončna 
privlačnost njene arhivske službe njeni sodelavci in 
sodelavke, skratka "vsi, ki smo ... sestavljali delovno 
skupino, včasih pa že kar ubrano, prijetno družino", 
(sir. 57) s katero je gospa Ančka sodelovala kar celih 
36 let. In v leni času je la delovna skupina oz. družina 
skupno štela kar S3 kolegic in kolegov. Zanimivi so 
njeni zapisi o tedanjem ravnatelju arhiva dr. Sergiju 
Vilfanu in njeni sodelavki Traute Sežun, ki ji je 
pomagala prebrodili začetne arhivske dneve. Z veliko 
spošlljivosljo pa piše tudi o svojih preostalih sode- 
lavcih, od dr. Valenčiča dalje. Njeno delo je bilo 
sodelovanje š številnimi arhivskimi uporabniki, ali kol 
jim rečemo s strankami, za katere pravi, da so bile 
tako različne, ila bi bile za psihologa pravo doživetje. 
Zanimive so arhivske dogodivščine ob popisovanju 
cerkvenih matičnih knjig in ob delili v gradu Mala 
Loka pri Trebnjem. 

Da strokovni arhivistični izpit po svoji pomemb- 
nosti ne slovi le danes, dokazuje besedilo gospe 
Marije Lah. ki seje v arhivu zaposlila februarja 1955. 
Zapisala je. da je bil izpil za arhivarja najtrši izpit v 
njenem življenju in ji še danes, po toliko letih poskoči 
srčni utrip, kadar se spomni nanj. Tako kot marsikoga 
v petdesetih, zlasti pa v sedemdesetih letih, je tudi 
Marijo Lah v začetne skrivnosti arhivskega dela 
vpeljala gospa Traute Sežun. 

S prispevkom Marije Lah jc končan prvi del 
zbornika, ki ga sestavljajo zapisi arhivskih upoko- 
jencev in nekaterih nekdaj zaposlenih v arhivu, ki so 
si poiskali službe v drugih ustanovah. 

S člankom Dušana Bahúna, ki si je izbral sim- 
boličen naslov Kako se je kalilo jeklo, se začenjajo 
zapisi sodelavcev, ki danes krojijo podobo našega 
arhiva. Dušan Bahun se je odločil za retrospektivni 
pogled na svojo arhivsko pot in na težave, s katerimi 
se je na njej srečal, nakazuje pa tudi perspektivo 
svojega tlela. Predstavi nam svoje praktične izkušnje 
na delu z gradivom uprave iz obdobja po drugi sve- 
tovni vojni na obljubljanskeui območju. Opisuje, kako 
je na svoji koži občutil teoretično načelo, da morajo 
ustvarjalci sami skrbeli za urejenost in odbiranje 
svojega arhivskega gradiva, zalo velja pritegniti nje- 
govi misli, da "... terensko delo ni zaslužek z 
dnevnicami, kot si verjetno marsikdo domišlja, pač pa 
resno in odgovorno delo...", (sir. 68) Kol recept za 
izboljšanje stanja na terenu priporoča izvajanje 
kazenskih določil zakona o arhivskem gradivu in 
arhivih. 

Sonja Anžič je svoje razinišlanje naslovila Arhiv- 
ski vrtiljak. Njen prvi, loje informativni dan, ki gaje 
opravila pri Žarelu Bizjaku je bil zanjo lako šokanten, 
da   ga   primerja   kar  z  ljubljanskim   potresom   pred 
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dobrimi 100 leti. med drugim tudi zato. ker jo je 
povsem nenadejano čakal takojšen preizkus preva- 
janja nemškega besedila. Po dobrem letu dni se je 
vživela v arhivsko delo in v psihologijo strank, za 
katere je arhiv pogosto zadnje upanje za rešitev nji- 
hovih življenjskih stisk. 

Jože Suhadolnik se v razmišljanjih spominja deset- 
letnic, ki jih je doživljal v arhivskem jubilejnem letu. 
Pred desetimi leti je začel službovanje v arhivu in se 
takoj moral spoprijeti s problematiko arhivske folo- 
teke in tehnične dokumentacije. Prav tako se je ta čas 
začelo načrtno evidentiranje gradiva, ki je potrebno 
konservative in restavracije, pa tudi sistematično 
mikrofilmanje ljubljanske gradbene dokumentacije na 
mikrofilmske kartice zaradi varnosti. Avtor se na 
kratko dotakne odkupovanja arhivskega gradiva, saj 
že več let vodi komisijo za odkupe in priprave 
trienalnih razstav o gradbenem razvoju ljubljanskih 
okolišev. 

Liljana Šuštarje svoje spominske utrinke nanizala 
v prispevku s simpatičnim naslovom Najboljša leta v 
najboljšem arhivu. V njem se spominja selitev svojega 
delovnega mesta po vseh nadstropjih magistrata, v 
katerih posluje arhiv. Njeno strokovno delo je vezano 
na gradivo nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, 
zlasti na gradiva občinskih organizacij ZKS, za 
katerega je v arhivu veljal poseben režim. Ta režim je 
simbolizirala veriga, s katero so bile prevezane in 
zaklenjene pomične police, na katerih je počivalo to 
gradivo. Spominja se tudi arhivskega družabnega 
življenja, še zlasti živahnega v šestdesetih in 
sedemdesetih letih. 

Tatjana Senk je pripravila Drobtinice, v katerih se 
spominja konec sedemdesetih let, ko se je v arhivu 
menjavala generacija in seje arhiv okrepil kar z. lepim 
številom mladih zgodovinarjev. To je bilo tudi ob- 
dobje, ko se je začelo uvajati računalništvo, in Tatjana 
ugotavlja, da si ga težko predstavlja brez pomoči 
sodelavca Žige Železnika. V Drobtinicah opisuje tudi 
pristne prijateljske vezi, ki so se stkale zlasti med 
nekaterimi ljubljanskimi sodelavci, in pri katerih je 
odločilno vlogo odigral priložnostni arhivski pesnik 
Boris Rozman. 

Marjana Kos je svoje šestletno delovanje v arhivu 
opisala z doživetji v enoti za Gorenjsko Kranj in zdaj 
v Ljubljani, kjer se srečuje z gradivom društev in 
posameznikov, poleg tega pa (udi s preprodajalci 
arhivskega gradiva. 

Nataša Budna-Kodrič videnje arhiva in arhivskega 
dela prikaže skozi oči študentke, ki se je z arhivsko 
stvarnostjo srečala v enoti v Skolji Loki, v kateri je 
tudi začela arhivsko službovanje. 

Prvo arhivsko izkušnjo je opisala Barbara Pcšak- 
Mikcc. S kruto arhivsko stvarnostjo seje srečala že pri 
svojem prvem samostojnem prevzemanju gradiva, ko 
je idealno zakonsko načelo o urejenosti in odbiranju 
arhivskega gradiva, ki ga mora opraviti ustvarjalec, 
zamenjalo surovo načelo "Vzemite, uredite sami, ali 
pa gre v smeli!" (str. 91) 

Zadnji del zbornika sestavljajo prispevki, ki so jih 
pripravili sodelavci, zaposleni v dislociranih enotah 
našega arhiva. 

Tri prispevke iz enote za Dolenjsko in Belo krajino 
v Novem mestu začenja Zorka Skrabl z opisom 
problematike že skoraj smrtno nevarnega arhivskega 
depoja v poslopju nekdanje osnovne šole na Kar- 
teljevem. Ta depo je bil arhivu leta 1974 ponujen kot 
začasna depojska rešitev. Ker so domačini upali, da bo 
v stavbi zaživela šiviljska dejavnost, ni čudno, da je 
arhiv postal krivec, da se to ni uresničilo. Nazadnje so 
menili, da če v stavbi "... ne more biti tovarne, naj bo 
pa vsaj oslarija ...". (str. 93) Arhivske skladiščne 
prostore so krajevne "oblasti" nekoč samovoljno spre- 
menile v brigadirske spalnice. Avtorica v nadaljevanju 
zelo plastično opisuje nemogoče delovne in sanitarne 
razmere v slavbi. Te so reševali tudi dolenjski sani- 
tarci, lako da se je le zagnanosti dolenjskih sodelavcev 
zahvaliti, da je bilo "karleljevsko" gradivo kolikor 
toliko oskrbovano. Problem je bil rešen leta 1997, ko 
seje gradivo preselilo v grad Grm, v katerem je enota 
dobila tudi nove pisarniške prostore. 

Meta Matijevič se je odločila, da zapiše znano 
dejstvo, "... da je za delo zavzetemu arhivistu nemo- 
goče pisati spomine, ker se zaveda, da je njegov 
spomin šepav ..." (str. 97), in dodaja, da so dolenjski 
mogočniki menili, da je Karteljevo dobro za arhivsko 
skladišče, saj jih niso ganile pripovedi o dragocenosti 
arhivskega gradiva, nikakor pa kartcljevski prostori po 
njihovem mnenju ne bi bili primerni za skladiščenje 
"dolenjskih slamoreznic". Spomini ji uhajajo tudi na 
arhivsko skladišče v Drašičih in na tamkajšnjo pri- 
jazno arhivsko paznico Angelo. 

Marko Polenšek se je pozabaval z otvoritvenimi 
govori za arhivsko razstavo o izgradnji ljudske oblasti, 
ki smo jo v arhivu pripravili leta 1978. To pa je tudi 
leto, ko je Marko začel arhivsko službo. Zaradi 
objektivnih okoliščin je bil ta čas tudi edini v dolenjski 
enoti, kije moral imeti otvoritvene govore. Pa mu je le 
uspelo pregovorili kolegico vodjo enote, ki bi bila 
upravičeno odsotna, daje imela govor, izposodili so si 
kranjsko verzijo in jo pozabili predelati v dolenjsko. 
Ob odprtju razstave v Črnomlju je govor motil velik 
hrup sosednje silvesirske zabave, v Trebnjem pa 
Marku ni bilo treba opraviti slovesnega govorjenja, saj 
sta na otvoritev prišla le dva povabljenca. 

Gorenjski del prispevkov se začenja s kratkim 
zapisom mag. Gorazda Starine o težavah, pa ne 
arhivskih, ampak organizacijskih, ki jih je imel v 
obdobju arhivskega pripravništva z organizatorjem 
pripravništva, podjetjem Celina d.d., ki ga je skušalo 
rešiti pred krulim dejstvom, ki seje pojavilo po "piru", 
popitem po opravljeni diplomi. Pojavilo seje namreč 
vprašanje, "... kako bo pa s pirom v bodoče ...", oglasil 
se je. kot sam pravi - angel preživetja, ki ga je po- 
skušal preživeli ob pomoči podjetja Celina, centra za 
zaposlovanje mladih, ki je kruti konec storilo nekje na 
sredi njegovega pripravništva. 

Mija Mravlja se je spopadla s svojo prvo in edino 
Stoletnico. Praznovali smo jo tudi z. izletom v Grčijo, 
ki ga je Mija slikovito opisala v prvem delu svojega 
prispevka. V nadaljevanju je opisala svoje lektorske 
dejavnosti pri vseh zadevah, ki so ob naši stoletnici 
imele pisno obliko. Pa tudi svojo vlogo povezovalke 
na prav vseh svečanih prireditvah v jubilejnem letu. 
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ko seje med drugim izkazala tudi kot Manica Koman, 
nekdanja arhivarka, ki je opisala svoja srečanja z 
arhivarjema, pesnikoma Aškercem in Zupančičem. 
Zlasti pa je njem prispevek koristen zato, ker ima v 
opombah zapisane datume prav vseh prireditev v 
Počastitev naše stoletnice. 

Dr. Prance Štuki je zadnji v gorenjski navezi v 
zborniku. Odločil seje napisati svoje spomine na prva 
leta arhivskega službovanja. Zaradi gospodarskih re- 

v  šestdesetih  letih se mu je služba  na Go- for in 

renjskem oddaljevala, dokler ga jeseni leta 1967 v 
arhivsko kolesje niso povlekle silnice tedaj sprejele 
slovenske arhivske zakonodaje in je dobil službo v 
tedanjem Mestnem arhivu Ljubljana, saj se je loška 
°bčina odločila poskrbeli za svojo bogato arhivsko 
dediščino. Na njemu lasmi plastični način opisuje 
svoje prvo srečanje s tedanjim arhivskim ravnateljem 
dr. Vilfanom in dela, ki so mu jih namenili za začetek, 
ter kol sam pravi, kolobarjenje po arhivu, na kar ga 
vežejo lepi spomini, zlasti na tedanje sodelavec, 
dokler nazadnje ne prevzame skrbi za loško gradivo. 
Delovne in poslovne prostore dobi na loškem gradu. 

Zadnja dva prispevka sla pripravila sodelavca iz 
Idrije. Janez Pire nas seznanja z zgodovinskim 
razvojem najprej oddelka in nato enote v Idriji. 
Podlago za ta razvoj daje dobro ohranjeno gradivo 
Idrijskega rudnika, ki se je najprej hranilo v okviru 
Idrijskega muzeja, ureditveno značilnost pa mu je dala 
'Zjemna poznavalka rudniške problematike dr. Marija 
Verbič, tedaj zaposlena v slovenskem republiškem 
arhivu. Podobno kot v Škofji Loki so se tudi idrijski 
občinski možje zavedali pomena idrijske dediščine, 
zato so najprej zagotovili denar za honorarnega 
arhivarja, od L septembra 1969 pa za redno zapo- 
slenega, tako da se je arhivska služba preselila iz 
muzeja v okvir Mestnega arhiva Ljubljana. Arhiv je 
vse do leta 1992 imel depojske in poslovne prostore v 
idrijskem gradu, lo leto pa se je preselil v del pro- 
storov nekdanje idrijske osnovne šole. V nadaljevanju 
|c opisana selitev gradiva iz gradu v prenovljene 
šolske prostore. 

Zadnji, pa ne zadnji po pomenu je prispevek Mire 
"Odnik, ki nas seznanja z njenimi začetki v arhivski 
službi. Opisala ga je v prispevku Vsak začetek je 
težak. Popisuje, kako se je v študentskih letih učila 
BOtice in kako je naneslo, da je izvedela za prosto 
"testo arhivista v oddelku v Idriji. Zelo plastično je 
"Pisala svoje prve arhivske dneve, lako v Ljubljani, 
kakor poleni v Idriji. 

Za konec je treba poudariti, da Spominskega 
zbornika Zgodovinskega arhiva Ljubljana, pa tudi 
drugih številnih prireditev ob praznovanju 100-letnice 
^hiva ne bi bilo brez sodelovanja skoraj vseh zapo- 
slenih v arhivu, brez podpore Meslne občine Ljubljana 
ln sponzorjev, ki so navedeni na koncu knjige, 
lektorskih opravil sodelavke Mije Mravlja, zavzetega 
Pristopa oblikovalke arhivske celostne podobe in vseh 
Jubilejnih prireditev Andreje Aljančič-Povirk 1er 
gospoda Franca Čudna iz podjetja Medit d.o.o., ki sta 
Poskrbela za vse tiske, ki smo jih izdali v letu pra- 
znovanja. 

Janez Kopač 

Zbornik Anton  Klasinc Ptuj  1998,  190 
strani 

Zgodovinski arhiv Ptuj (ZAP) in Pokrajinski arhiv 
Maribor (PAM) sta leta 1999, vendar z letnico 1998 
izdala in založila zbornik, posvečen 90. obletnici 
rojstva (31. 5. 1908 v Dragonji vasi pri Cirkovcah) z 
zamikom pa tudi 20. obletnici smrti (13. 6. 1979 v 
Mariboru) profesorja Antona Klasinca, ustvarjalca 
Zgodovinskega arhiva v Ptuju. Zbornik šteje 17 
prispevkov 15 avtorjev, med njimi tudi študijo o 
vplivu grške lirike na rimskega pesnika Katula, ki jo 
je prof. Klasinc napisal leta 1937 kot spremno nalogo 
k strokovnemu izpitu za profesorja gimnazije. 

Iz biografskega prispevka Kristine Šamperl Purgje 
razvidna življenjska pot pokojnega jubilanta. Ta je 
bila vse prej kot lahka, aje iz njega ustvarila moža, ki 
jo je s svojo inteligenco, značajsko pokončnostjo in 
pozitivno voljo uspešno prehodil. Kot svojo zapuščino 
nam je namreč zapustil enega izmed treh temeljnih 
kulturnih zavodov Ptuja - Zgodovinski arhiv, brez 
katerega si sodobnih študijskih raziskav mesta sploh 
ne moremo več predstavljati. S kako skromnimi mož- 
nostmi in sredstvi, pa tudi s kolikim nerazumevanjem 
lokalnih oblasti se je bilo treba takrat boriti za 
kulturne ustanove, vedo le sodobniki pokojnega 
profesorja, zato o tem ne bom govoril. 

Izrazito spominsko uglašen je sestavek Marije 
Heroja Maslen, v katerem nas avtor seznanja s svojim 
doživljanjem prof. Klasinca kot človeka in ravnatelja. 
V pripovednem slogu nam ga predstavlja v desetletjih 
od 1954 do 1975, ko se je z požrtvovalnim delom 
številnih, zlasti pa ravnatelja izoblikoval arhiv, kot ga 
poznamo danes, torej kot ustanova, usposobljena za 
kompleksno opravljanje upravne, kullurnoprosvetnc 
in strokovnoraziskovalne dejavnosti. 

Brane Oblak prikazuje profesorja pri temeljnem 
opravilu arhiva, pri pridobivanju in varovanju ar- 
hivskega gradiva z območja, ki mu je poverjeno - to 
obsega ozemlji nekdanjih ptujske in ormoške občine -, 
ter pri učinkovitem evidentiranju arhivskega gradiva v 
tujiniv letih od 1957 do 1972, zlasti po arhivih 
Avstrije in Nemčije. Rezultat te aktivnosti je bila 
pridobitev več kot 1400 tekočih metrov arhivskega in 
10 tekočih metrov fotokopiranega gradiva ter 
približno 5600 mikrofilmskih posnetkov. 

Pridobivanje gradiva je imelo za posledico trajno 
pomanjkanje primernih prostorov za njegovo hrambo. 
Kot poroča Ivan Lovrenčič, je znal tudi ta problem 
prof. Klasinc rešili tako, daje iz začetne majhne pisar- 
ne ustvaril zavod s šestimi delovnimi prostori, čitalni- 
co, knjižnico in depoji v skupni izmeri 476 m2 površine. 

Slavljenčev sin Peter Pavel nas seznanja s pro- 
blematiko še ne v celoti realiziranega vračanja 
arhivskega gradiva iz Avstrije, pri kateri je prof. 
Klasinc sicer posredno, vendar pa dejavno sodeloval. 

Miroslav Novak v svojem članku razlaga tehnično 
plat foto- in kseroposnetkov, ki jih je zbral prof. 
Klasinc med letoma 1957 in 1976, analizira njihovo 
obstojnost in predlaga načine za njihovo zavarovanje. 

Prispevek Marijana Gerdeja ima značaj eseji- 
stičnega   premišljevanja   o   sodobnih   informativnih 
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sredstvih in informacijah. Mednje arhivsko gradivo 
šteje le pogojno, ker je to vendarle namenjeno pred- 
vsem vedenju o človekovih dejavnostih v preteklosti. 

Zapis Jake Šišernika o prof. Klasineu je mišljen 
kot učenčeva zahvala svojemu učitelju in šoli, zna- 
meniti mariborski klasični gimnaziji. Oba sta doživela 
podobno usodo - učitelja je režim izločil iz učnega 
procesa leta 1952, gimnazijo pa razpustil prav ob 200- 
letnici njenega obstoja leta 1959. 

Naslednja dva sestavka Ive in Jožeta Curka sta 
spominska zapisa dveh muzejskih delavcev, arhe- 
ologinje in umetnostnega zgodovinarja. Oba se pro- 
fesorja spominjata kot korektnega, strokovno razgle- 
danega in prijateljsko razpoloženega soseda, ki se jc 
leta 1973 z veseljem vključil v projekt postavitve 
muzejsko-arhivske mestnozgodovinske zbirke. Ta 
projekt pa jc žal propadel zaradi nerazumevanja 
takratne oblastne garniture v Ptuju. 

Marija Oblak Carni analizira Klasinčevo dejavnost 
v okviru Arhivskega društva Slovenije. Vanj se je 
včlanil že ob njegovi ustanovitvi aprila 1954 ter v 
njem dejavno sodeloval vse do odhoda v pokoj. Zelo 
zanimiv jc spominski zapis akademika Kajetana Gan- 
tarja, saj se je leta 1956, ko je bil profesor na ptujski 
gimnaziji, redno sestajal s prof. Klasinccm. Iz tega 
zapisa je razvidno, da je bil prof. Stane Mclihar z 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo tisti, 
ki je prof. Klasineu priskrbel službo v ptujskem 
arhivu, in daje prav prof. Klasinc odločilno vplival na 
Gantarjev» odločitev, da zapusti gimnazijsko profe- 
suro in se posveti univerzitetno-znanstveni karieri. 

Tudi Mira Medved se prof. Klasinca kot kolegica 
dobro spominja, čeprav je z njim neposredno sode- 
lovala le pri maturi oktobra 1945, ko je bil prof. 
Klasinc predsednik njene izpitne komisije. 

Marijan Gerdej je iz profesorjevega osebnega 
fonda, ki ga hrani PAM, izbral nekaj njegovih lite- 
rarnih poskusov v vezani in nevezani besedi, iz katere 
veje otožna liričnost. 

V zadnjem sestavku Kajetan Gantar objavlja Kla- 
sinčevo profesorsko nalogo i/, leta 1937. Ta je 
interpretativno sicer že presežena, vendar še vedno 
ponuja mnogo upoštevanja vrednih opažanj in aso- 
ciacij, nanašajočih se na Katulovo poezijo. 

Zbornik končuje Klasinčeva bibliografija izpod 
peresa Leopolda Mikeca Avberška. Ta obsega po- 
ljudne, večinoma v krajevnem Tedniku objavljene 
članke, ga tudi obsežnejše strokovne sestavke, ki so 
izšli v Ptujskih zbornikih IV. in V. ter v zborniku 
Ormož skozi stoletja I. 

Jože dirk 

Zbornik: Janez Puh, človek - izumitelj - 
tovarnar - vizionar; Zgodovinski arhiv na 
Ptuju, 1998; Gradivo in razprave, zvezek 
3, 239 strani; zasnova in ureditev Kristina 
Šamperl Purg 

Zgodovinski arhiv na Ptuju si je zastavil obširen 

projekt predstavitve Janeza Puha in ga začel ures- 
ničevati leta 1997 pod vodstvom Kristine Šamperl 
Purg. Projektiranih je bilo več načinov predstavitve 
življenja in dela Janeza Puha in ena izmed teh je bila 
tudi izdaja zbornika, ki naj bi predstavil Puha kot 
človeka, izumitelja in tovarnarja. 

Zbornik je razdeljen na več tematskih sklopov, v 
okviru katerih so objavljeni prispevki posameznih 
avtorjev, in sicer: 

UVODNI DEL: 
- Uvodna beseda, Kristina Šamperl Purg, str. 3; 
- Po sledeh Janeza Puha (1862-1914), ob 130. ob- 

letnici njegovega rojstva, akademik prof. dr. Anton 
Trstenjak (ponatis članka iz Mohorjevega koledarja. 
Celje 1994), str. 5; 

- Puhove modrosti za današnji čas, minister za 
kulturo Jože Školč, str. 7; 

- Janez Puh - Johann Puch, minister za drobno 
gospodarstvo in obrt, Janko Razgoršek, str. 9; 

- Janez Puh - znanstvenik in vernik, mariborski 
škof dr. Franc Kramberger, str. 11 ; 

- Spremna beseda k zborniku o Janezu Puhu, 
rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ludvik Toplak, 
str. 13; 

- Janez Puh - človek za tretje tisočletje, župan 
Mestne občine Ptuj, poslanec in podpredsednik držav- 
nega zbora RS Miroslav Luci, dr. med., str. 16, 17; 

- Janez Puh - raznolika in večplastna osebnost, 
arhivska svetovalka Kristina Šamperl Purg, str. 19. 

JANEZ PUH - ČLOVEK: 
- Janez Puh (1862-1914), Marija Hemja Masten, 

str. 25, 26; 
- Zakaj je ostal Janez Puh Slovencem toliko časa 

neopazen in nezanimiv? Kristina Šamperl Purg, str. 
27-37; 

- Spomini (Jožeta Jurančiča, daljnega Puhovega 
sorodnika), str. 39, 40; 

- Nekaj besed o zasebnem in družinskem življenju 
mojega starega strica Janeza Puha, Jožica Brecelj, str. 
41-43; 

- Avtomobil osvaja svet, dr. Andrej Studen, str. 
45,46; 

- Podoba Janeza Puha skozi zapuščinske spise, 
Nada Jurkovič, str. 47, 48; 

- Oris industrializacije na Štajerskem v drugi po- 
lovici XIX. stol., Ivan Lovrenčič, str. 49, 50; 

- Janez Puh in leto 1908 v zapisih graškega 
Tagesposta, Nataša Kolar, str. 51-53; 

- Mesto v obdobju sprememb - politični, gospo- 
darski in socialni odnosi v Gradcu na prelomu stoletja, 
dr. Hike Hammer, str. 55-60; 

- Cerkvena ureditev na območju Štajerske, p. 
Martin Vidovič, str. 61-65; 

- Puh v arhivu mesta Ljubljane od preloma stoletja 
dO konca druge svetovne vojne. Barbara Pešak Mikec. 
str. 67-72; 

- Avtomobilizem na Kranjskem in Janez Puh, 
izumitelj in industrialec slovenskega rodu v luči 
arhivskega gradiva Arhiva republike Slovenije, mag. 
Saša Srše, str. 73-81; 
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- fuchi so že dobri, le ceste so slabe, Mira Hodnik, 
sir. 83-86; 

-Po sledeh napredka v Puhovcm času, Arhivsko 
gradivo o tehničnih novitetah 19. stol. v Zgodo- 
vinskem arhivu Ptuj (ZAP), Marija Hernia Masten, 
str, 87-91; 

- Neznosen hrup in vonj po bencinskih hlapih v 
dvajsetih letih tega stoletja. Branko Radulovič, str. 93- 

- Motorizirana prevozna sredstva v očeh njihovega 
S(Hlobnika lilma. Marta Ran Selič, str. 103-104; 

- Zgodovina Puhovega rodu iz Juršinc v Slo- 
venskih Goricah v Zagorcih, Anton Klasinc (odlomek 
jz prispevka navedenega avtorja v Tedniku z dne 15. 
tebr. 1963 pod naslovom Od želarja do tovarnarja, 

•Janez Puh slovenski kmečki fant iz Juršinc pri Ptuju, 
Ustanovitelj tovarne koles in motornih vozil Puch- 
wcrkc.v Gradcu), str. 105, 106; 

- Franc Neger, svak Janeza Puha. Antoša Lesko- 
Vcc- str. 107; 

- Janez Puh v Mestnem muzeju v Gradcu. Johann 
l'c|i m Stadtmuseum Graz, dr. Franz Leitgeb, str. 

'09,  1 IQ; 

un   ^vIJenJska POI puhovega motorja TYPE N 3 Vi 
111 - številka 5123, Peter Grom, str. 111-115. 

JANEZ PUH - IZUMITELJ: 
- Puhovi patenti, dr. Sandi Sitar, str. 119-127. 

JANEZ PUH-TOVARNAR: 
-Pregled lipov koles motornih koles in avto- 

nj>h'lov „koli |cla i9(X) s posebnim upoštevanjem 
aonkatov Janeza Puha. Hilde Harer, str. 131-146. 

JANEZ PUH - VIZIONAR: 
-Puhova odkritja v primerjavi s sodobno avto- 

'"'hilsko industrijo", dr. Breda Kegl in dr. Stanislav 
,cll'in. str. 149-159; 
i .." Janez Puh - invencija in inovacija za tretje tisoč- 
C,JC dr. Stefan Celan, str. 161-164; 

- Tomos, slovenska blagovna znamka, ki je zrasla 
a l uhovih temeljih. Boris Brovinsky. str. 165-172. 

JANEZ PUH - DEDIŠČINA: 
- Puhova kolesa in kolesarstvo na Ptuju. Rene 

Ravnik, str. 175-178; 

isk-  Janc/ lul1 danes " ko1 ra/lo8 /a proslave, raz- 
l7yve¿ navdih, zbiranje, Kristina Samperl Purg, str. 

sKlj;i>Ni DEL: 
Predstavitev občin, ki so sodelovale pri projektu: 
- Mesto Ptuj, Miroslav Luci dr. med., str. 185; 
- Juršinci, Alojz Kavčič, str. 186; 
" Gomja Radgona, Miha Vodenik. str. 187; 
'Ljutomer, Ludvik Braluša, str. 188. 
^nopsjsi s predstavitvijo avtorjev, str. 191-194. 

l9S.óoQPSÌSÌ in P()V/c,ki v nemščini in angleščini, str. 

bibliografija o Janezu Puhu, str. 230-234. 
' 'edstaviicv    financerjev,    načrta    projekta    in 

zahvale, str. 234-236. 

Kazalo, str. 237-239. 
Delo spremljala recenziji (na ovitku) mag. Tadeja 

Bratela, dipl. industr. arheologa, inž. strojništva in 
doc. dr. Staneta Granda, ki podajata svoji mnenji o 
Puhovcm zborniku s tehničnega in zgodovinskega 
vidika. 

Širok projekt predstavitve Janeza Puha. ki zajema 
obravnavani zbornik, razstavo in katalog k razstavi, je 
treba razumeti kot celoto, kajti vse navedeno se med 
seboj dopolnjuje in deluje kot celota. 

Projekt je v Arhivih, glasilu ADS, letnik XXI, št. 
1-2, Lj. 1998. pod naslovom Janez Puh - človek, 
izumitelj, tovarnar na str. 147-149 predstavila Kristina 
Samperl Purg. Ob branju ciljev, ki so si jih zamislili, 
in primerjavi rezultatov sem ugotovila, da je projekt 
ne samo uspel, ampak tudi presegel vsa pričakovanja - 
saj je zbranih ogromno dokumentov in podatkov, ki 
osvetljujejo Janeza Puha in njegovo dobo ter posegajo 
na vsa področja življenja. 

Puhov zbornik je večplastna monografija pred- 
stavitve človeka in njegovega dela - tako glede 
vsebine kot tudi glede avtorjev. Vsak posamezni 
članek govori sam zase in se hkrati povezuje v 
celostno predstavitev ter odseva avtorjev pogled na 
Janeza Puha, njegovo življenje in delo. 

Pri strokovni obdelavi so bili upoštevani vsi 
razpoložljivi viri, ki jih je mogoče uporabiti pri 
obravnavi določene tematike, zalo nam je zbornik 
lahko vzor, kako pristopiti k delu in celostno obdelati 
neko snov. 

Edina pripomba, ki bi jo imela k obravnavanemu 
zborniku, pa je čisto tehnična - mislim, da bi lahko 
prispevke v sklopu Janez Puh - človek tematsko 
razdelili na dva sklopa ali dali sklopu širši naslov. 

Ivanka Zajc-Gzelj 

Množične smrti na Slovenskem. Zbornik 
referatov z 29. zborovanja slovenskih 
zgodovinarjev (uredila Stane Granda in 
Barbara Šatej), Zveza zgodovinskih 
društev Slovenije, Ljubljana 1999, 320 
strani 

Čeprav je bilo leto 1998 zaznamovano z. lepim 
številom okroglih obletnic iz politične zgodovine, je 
vodstvo Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
(ZZDS) za temo 29. zborovanja slovenskih zgodo- 
vinarjev v Izoli (22. - 24. K). 1998) izbralo pro- 
blematiko množičnih smrti na slovenskem ozemlju. 
Leta 1998 smo se namreč spominjali ludi 650. 
obletnice potresa, ki je 1348 na Koroškem, pa ludi 
Kranjskem in Štajerskem zahteval približno 20 tisoč 
življenj, znan pa je predvsem po tem, da je odbil 
dobršen del Dobrača v Ziljsko dolino in s tem za 
vedno pokopal 17 vasi ter spremenil tok reke Zilje. 
Istega lela je po Lvropi pošteno zakosila črna smrt iz 
Indije. Temo zborovanja je nadalje narekovalo tudi 80 
lei od konca prve svetovne vojne. 
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Zbornik referatov je posvečen ljudem, ki so zaradi 
življenja na naših tleh izgubili življenje; bil naj bi 
spomenik življenju in volji do življenja, nikakor pa ne 
pojavu, s katerim se ukvarja. Zbornik, kot je na 
njegovi predstavitvi zatrdil njegov sourednik in 
predsednik ZZDS Stane Granda, se tudi ne želi 
vključiti v politične zdrahe glede "polpreteklih" mno- 
žičnih smrti, temveč skuša povzeti dosedanje vedenje 
o množični smrti na Slovenskem in vzpodbuditi nove 
raziskave. Takoj naj povem, da je položeni temelj 
vsekakor dober. 

Predgovoru Staneta Grande, pozdravnima govo- 
roma izolske županje in predsednika Zgodovinskega 
društva za južno Primorsko, soorganizatorja zboro- 
vanja, sledi 18 referatov poklicnih in nepoklicnih 
zgodovinarjev ter nezgodovinarjev, ki govorijo o 
množični smrti, smrti kar tako, smrtnosti in odnosu do 
smrti. Od referatov v zborniku, predvidenih za zbo- 
rovanje, manjka prispevek Nataše Nemec (Nacionalna 
struktura množične smrti na Slovenskem aprila in 
maja 1945 s poudarkom na Primorski), dodana pa sta 
diskusijska prispevka Franceta Kresala in Zdravka 
Trohe. Lepo po vrsti. 

Darko Darovcc (Vpliv množičnih smrti na gos- 
podarsko in socialno podobo Istre skozi stoletja) 
obravnava obdobje beneške vladavine v Istri (13. - 18. 
stol.). Istro so v tem času pestile epidemije kuge, 
vojne, zlasti med Beneško republiko in Habsburžani 
(1463, 1508-16, 1616-18), malarija, po malem Turki. 
Vse te nevšečnosti so istrska mesta z zaledjem od 14. 
do začetka 16. stoletja, v dobi torej, ko so zaradi 
živahne trgovske dejavnosti dosegla največji gospo- 
darski in demografski razcvet, brez večjih težav 
prebredla. Sledi opazno upadanje prebivalstva, ki ga 
skušajo ublažiti z načrtno kolonizacijo prebežnikov z 
Balkana. Ti kolonisti, t. i. Morlaki, so naleteli na slabo 
prst, pomanjkanje pitne vode in sovražen odnos 
domačega prebivalstva, kije v njih videlo vsiljivce na 
že tako borno zemljo. Zaradi slabih razmer so številni 
zašli med razbojnike, med "zlikovce i prognanice", 
kot jih je pred desetletjem poimenoval Miroslav 
Bertoša. Množične smrti so intenzivirale migracije, te 
pa so podkrepile že vzpostavljeno kulturno, socialno 
in etnično dihomijo med mestom in podeželjem. 
Referat dopolnjujejo nazorne tabele in grafikoni. 

Rajko Bratož (Primeri množične smrti na da- 
našnjem slovenskem ozemlju v antični dobi) na 
začetku opozarja na šibko izpovednost virov za 
obravnavano obdobje (posledica je izrazita hipo- 
tetičnost numeričnih ugotovitev), nato pa na siste- 
matičen in berljiv način predstavi primere množične 
smrti na prostoru tedanjega zahodnega Ilirika in 
severovzhodne Italije v obdobju od začetka 2. stoletja 
pr. K. do konca 6. stoletja. Ugotovitve so take: največ 
primerov množične smrti izhaja iz vojaških dogodkov, 
ki se koncentrirajo v določenih obdobjih. Sem sodijo 
vojne ob rimskem osvajanju Balkana in Panonije, 
barbarski vpadi in v pozni antiki pogoste državljanske 
vojne. V obravnavanem obdobju so ta prostor občutno 
zredčile tri velike kužne bolezni, potresi in druge 
naravne katastrofe pa po virih niso povzročili 
množičnega umiranja. Bratož tudi ugotavlja, da Huni 

očitno niso bili taka "šiba božja", kot se je doslej 
mislilo. 

Peter Stili (Ob naselitvi Slovanov vse pobito?) 
ponovi svoje že večkrat izraženo mnenje, da se s 
slovansko naselitvijo v Vzhodne Alpe ni začela niti 
slovenska zgodovina niti zgodovina Slovencev, bistvo 
problema, ki ga obravnava, pa je vprašanje konti- 
nuitete oz. diskontinuitete med antiko in zgodnjim 
srednjim vekom slovenskega prostora. Na tem 
ozemlju seje sicer je konec 6. stol. zgodil zgodovinski 
prelom, vendar pa ni bil popoln. Ker je po slovanski 
naselitvi na ozemlju današnje Slovenije s staroselci 
vred živelo le približno 20 tisoč ljudi, je nemogoče 
govoriti o strašanskem valu Slovanov v Vzhodne Alpe 
in tudi odgovor na v naslovu zastavljeno vprašanje je 
lahko le negativen. Prispevek je "šlihovski", jedrnat in 
oprijemljiv, zaradi stanja virov - vsaj predvidevam - 
pa ne govori o konkretnih primerih množične smrti, z 
izjemo omembe usode nekaj tisočev Bolgarov, ki jih 
je po Frcdegarjevcm poročilu frankovski kralj Da- 
gobert ukazal pobiti na bavarskem ozemlju, kamor so 
se zatekli. 

Referat Vaška Simonihja (O vojni, množični smrti, 
domovini, njenih junakih in mitu kot "strašnem 
opozorilu") se posveča ¡racionalizaciji smrti in 
umiranja v prvih stoletjih novega veka. Vojna in 
nasploh ubijanje sta bila sakralizirana, to sc je po- 
kazalo predvsem v prepogostih verskih vojnah. Slabo 
(ne)plačani najemniki so se v pijani objesti lotevali 
kmečkih kašč in mesa (tudi človeškega), tako da je 
vojno nasilje nad ruralnim civilnim prebivalstvom 
krepko preseglo dotedanje izkušnje. Najemniški vojak 
je na simbolni ravni utelešal množično nasilno smrt. K 
podobi množičnega umiranja je prišteti še ponav- 
ljajoče se epidemije, lakote in vpade "dednih so- 
vražnikov krščanskega imena", ki so jih spremljala 
pretirana poročila deželnih stanov prizadetih dežel in 
na njih utemeljena propaganda. Razmišljanje konča 
pronicljiva razlaga treh slovenskih mitov, ki kore- 
ninijo v turških bojih. Miti imajo močnejši vpliv na 
ljudi kot "prava" zgodovina. 

Marta Verginella (Spremembe občutja smrti na 
Slovenskem v 19. in na začetku 20. stoletja) podaja 
poglede posameznih piscev iz obravnavanega obdobja 
na vprašanje smrti, odnosa do nje in do pogrebnega 
obreda. Na splošno se je takrat odnos do smrti kot do 
tudi življenja desakraliziral; počasi se je uveljavljala 
posvetna miselnost. S stališča geografa nam Milan 
Orožen Adamič (Žrtve naravnih nesreč v Sloveniji) 
naniza poglavitne naravne nesreče, ki so skozi čas 
pestile prebivalce slovenskega ozemlja. Po časopisnih 
virih (od srede 19. stol.) se je dokopal do spoznanja, 
da zahtevajo naravne nesreče v Sloveniji malo žrtev, 
materialna škoda pa je velika. Največ ljudi umre v 
snežnih plazovih, sledijo potresi, udari strele, poplave 
... K velikemu številu žrtev plazov je bistveno pri- 
pomogla prva svetovna vojna, v kateri je pod snegom 
ostalo 769 ljudi, predvsem vojakov. Ugotavlja, da je 
ogroženost od naravnih nesreč povečala zlasti pre- 
naseljenost ravninskega sveta in z njo povezana 
koncentracija gospodarstva. Orožen Adamič postreže 
tudi z numeričnimi ocenami žrtev nekaterih naravnih 
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nesreč, kar je po mojem prepričanju eden poglavitnih 
cjjjev rojevajočih se raziskav množičnih smrti. 
1 rispevek Duške Žitko (Nesreče na morju. Pripovedi 
votivnih podob pomorcev) ne sodi v kontekst zbor- 
nika. Gre za umetnostnozgodovinski prikaz votivnih 
P»dob, ki so sicer lahko zgovorne za preučevalča 
Zgodovine pomorstva, nikakor pa (vsaj predstavljene) 
nc za množično smrt. Slike "Ex voto" SO nastale iz 
Strahu pred (množično) smrtjo. 

Jože Múdales (Smrt in smrtnost v 19. stoletju) 
ugotavlja, da po Zahodni Evropi in tudi na Slo- 
venskem v 19. stoletju množične smrti ni več (str. 
l60). Na tem mestu bi se ustavil pri pojmu množična 
smrt. Čeprav so bili povodi za temo zborovanja po- 
vsem nedvoumni (obletnice potresa, epidemije kuge, 
konec prve svetovne vojne), opažam, da (so) si ne- 
kateri referenti množično smrt razlagajo(li) po svoje. 
Nočem gledati preozko, ampak. Množična smrt je 
laka vrsta smrti, pri kateri v nekem relativno kratkem 
c:|su in poleg običajnih (običajne kvote) - recimo jim - 
naravnih smrti umre večje število ljudi. Vzrok je 
lahko kulminirano nasilje, vojna, ali pa izredni do- 
godek (potres, poplava, epidemija ...). V zborniku je 
omenjen samomor. Samomor je, sploh pri Slovencih, 
vsakdanji, naraven pojav. Je množičen, a kot mno- 
žično smrt lahko štejemo le masovni, skupinski sa- 
momor, ki bi že tako žalostno bilanco samomorov v 
razvitih družbah še bistveno poslabšal. (Rajko Bratož 
govori na primer o kolektivnem plemenskem samo- 
moru v antiki) (glej str. 47, 49). Smrti zgarane matere 
Petih otrok, ki sta jo sredi prejšnjega stoletja pri 
štiridesetih letih pobrali podhranjenost in oglašajoča 
Sc jetika, kljub vsej tragičnosti ni mogoče šteti med 
"uiožične smrti. Griža, ki je v eni župniji v letu dni 
Pomorila blizu sto ljudi (str. 161), je nekaj drugega. 
Hudalesova študija velenjske okolice je pokazala, da 
Je bilo v začetku 19. stoletja 43 odstotkov vseh umrlih 
Starih manj kot deset let, v drugi polovici istega 
stoletja pa se je to znižalo na 33 odstotkov. To je bilo 
v hkratnih higienskih, socialnih in občeživljenskih 
faznierah pogostega pomanjkanja nekaj običajnega. 
Množična smrt je torej nasprotje "naravne" smrti. 
Sl»"i kar tako.    ' 

Med Slovence čez lužo se je ozrl Darko Friš 
'Slovenski priseljenci v ZDA in delovne nesreče v 
ctih pred prvo svetovno vojno) in izbrskal nekaj 

lluJših delovnih (= rudarskih) nesreč na prelomu v 
naše stoletje, v katerih je zaradi neustreznega orodja, 
ncuPorabe zaščitnih sredstev ali malomarnosti umrlo 
vwSje število delavcev, tudi Slovencev. Peter Svetina 
(Krvavi zločini in vojska detektivov: zločin in kazen v 
M°vcnskih kriminalkah do druge svetovne vojne) je 
Prispeval sočen tekst o umorih in kaznih zanje v 
d()niačih kriminalkah. V 22 literarnih delih naštejc 40 
l_rupcl, nekajkrat zapiše "smrt", "tragedija", a o mno- 
jjeni smrti ni besede. Kaj ima fiktivni umor z mno- 
•••• smrtjo? 

Marko' Waltritsch (Prvi goriški kronist Giovanni 
Maria Marusig in njegovi opisi nasilnih smrti v Gorici 
v 17. stoletju) nam iz opusa goriškega kronista 
Pfedstavi zvezek z opisi 202 nasilnih smrti v Gorici in 
nJcni okolici v obdobju 1641-1704 ter zvezek o kugi. 

ki je leta 1682 samo v Gorici ugonobila skoraj 500 
ljudi. V prvem je Marusig vsakemu primeru posvetil 
štiri verze v lurlanščini. V 63 letih (in ne 53, kot je 
Waltritsch pomotoma odštel 1641 od 1704, glej str. 
192) sta nasilne smrti (uboj, umor. sodna eksekucija) 
umrla 202 Goričana, povprečno trije na leto. Kronika 
kuge je za proučevanje množične smrti dragocenejša. 
Bolezen, ki je s konjskim trgovcem priromala iz 
Hrvaške, je v mestu s pet tisoč dušami pokopala de- 
setino prebivalstva. Nasploh so kronisti beležili smrti 
predvsem v mestih, manj na podeželju. Waltritschev 
prispevek ilustrirajo podobe i/, obeh kronik. Zvonka 
Zupanič Slavec (Epidemije na Slovenskem. Lakote, 
kuge in vojne reši nas, o Gospod!) v svojem referatu 
ugotavlja, daje "kuga" v zgodovini in ljudskem jeziku 
vsaka nalezljiva bolezen, ki se nekje nenadoma 
pojavi, povzroči hitro in množično umiranje in počasi 
ugasne. Zgodovina kuge je zgodovina velikih epi- 
demij. "Epidemije so skozi zgodovino človeštva - tudi 
na Slovenskem - največ prispevale k množičnemu 
umiranju." (str. 207). V 20. stoletju so (bile) najbolj 
nalezljive vojne. 

Preostali referati se zato ukvarjajo s problemom 
žrtev vojn in zaradi njih. Branko Marušič (Slovenci in 
vojne v letih 1848-1866) želi opozoriti na človeške 
izgube v vojnih dogajanjih. Izgube v vojni so namreč 
lahko živa bitja (tudi živali), ali pa materialna sredstva; 
so trajne ali začasne. V obravnavanem času je avs- 
trijska vojska, dobro polovico te vojske so sestavljali 
Slovani (Slovencev je bilo leta 1866 v njej 20 tisoč), 
bila več manjših vojn. Razprava ne podaja natanč- 
nejšega števila padlih, ranjenih in zajetih Slovencev, 
saj bi bilo treba pregledati arhivsko gradivo, zlasti v 
dunajskem vojnem arhivu. Marušič se zato na podlagi 
časopisja, spominov in literature omeji na oceno, da 
število Slovencev, umrlih v neposrednih vojnih do- 
gajanjih 1848-1866, ne bi smelo preseči števila petsto. 
Z žrtvami prve svetovne vojne se je ukvarjala Petra 
Svoljšak (Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub 
(žrtev) med 1. svetovno vojno). Doslej še ni ugo- 
tovljeno, koliko slovenskih vojakov je šlo v boj za 
Franca Jožefa. Poglavitni vir za ugotavljanje žrtev so 
poleg posameznih nepopolnih statistik seznami izgub, 
matične knjige polkov in vojaških bolnišnic, seznami 
pokopanih vojakov in seznami izgub v dnevnem 
časopisju. Poleg krogel in šrapnelov so vojakom gro- 
zili še trebušni tifus, kolera, griža, jetika ipd. Med 
padlimi slovenskimi vojaki prednjači po deželah 
Koroška pred Kranjsko, gledano seveda v relativnih 
številkah. Neposrednih žrtev vojne med civilisti sicer 
ni bilo veliko, občutno pa je padla rodnost. Še preden 
pa je vojno prizorišče zakril zastor, je udarila španska 
gripa. Tudi slovenskemu življu ni prizanesla, saj je 
pospešeno gibanje prebivalstva (- vojske) ugodno 
vplivalo na širjenje bolezni, kot še ugotavlja Svolj- 
škova. 

Razveseli nas trezen in odprt referat Jožeta Dcž- 
mana (Talci zgodovine. Slovenci in žrtve druge 
svetovne vojne). Dežman odgovarja na svoje nekaj let 
staro vprašanje, ali smo talci zgodovine. "Smo! Zato 
ker nam manjka besed in resnice!" (str. 242). In bomo 
talci, dodajam, dokler bodo med nami z drugo vojno 
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obremenjeni ljudje in pa taki, ki na vojnih žrtvah 
zidajo svoje populističnc govore; dokler bodo že sama 
statistična ugotavljanja žrtev tarča opazk iz političnih 
logov. Tudi (če ne predvsem) prispevki kot Dež- 
manov lahko - upam vsaj - pripomorejo k strpnejšemu 
in manj obremenjenemu obravnavanju slovenske 
(pol)preteklosti in njenih travm. V nadaljevanju 
govori o instrumentalizaciji mrtvih za ustvarjanje 
partijske mitološke podobe sveta, se pravi o delitvi na 
dobre "naše" in slabe "vaše", pri leni pa izumi po- 
srečen izraz za delitev mrtvih kot tudi živih - "na- 
šivašizem" (str. 244). Zdaj je čas, da prisluhnemo še 
drugi strani ter razširimo in dopolnimo obstoječe 
znanstvene izsledke, ni pa dobro zganjati povratnega 
našivašizma in pisati novih enostranskih zgodovin. 
Škiljenje skozi rdeče-bela očala nikamor ne pripelje. 
"Spopadi za pravico do vladajoče razlage zgodovine 
pogosto niso dosti manj razburljivi kot zgodovina 
sama." (str. 260). Končno ima vsakdo pravico, da si 
sam razlaga zgodovino. Na celostno raziskavo druge 
svetovne vojne bomo še kar dolgo čakali. Dežman 
postavi kot dolgoletni preučevalec obravnavane 
problematike tudi sprejemljive teze o medvojnih 
žrtvah med slovenskim prebivalstvom: 40-50 tisoč na 
"partizanski" strani, 15 tisoč kot posledica mobili- 
zacije v sovražne armade, 15 tisoč med nasprotniki 
partizanskega gibanja in revolucije oz. zaradi 
partizanskega nasilja. Skupaj torej od 70 do 80 tisoč 
vojnih žrtev, nad 90 odstotkov moškega spola. Manj- 
kajo seveda žrtve v vrstah okupatorjev in justificiranih 
neslovenskih kvizlingov (ustaši). 

Marjan Znidarič (Krvni davek bombnih napadov 
na Maribor med drugo svetovno vojno) nam po 
arhivskem gradivu, ki ga hrani Muzej narodne osvo- 
boditve v Mariboru, osvetli cilje zavezniških bom- 
bardiranj, protiletalske ukrepe nemških oblasti in 
bilanco 29 bombnih napadov, ki jih je Maribor pre- 
živel od januarja 1944 do konca vojne. Umrlo je 483 
ljudi, 352 je bilo ranjenih, 4.200 pa jih je izgubilo 
streho nad glavo. Analizira moč in pogostost napadov, 
spol, starost, narodnost žrtev ipd. Nevenka Troha 
(Genocid ali kaznovanje fašističnih zločinov. Kdo so 
bili usmrćeni maja 1945 v Tržaški pokrajini) je na 
podlagi seznamov umrlih, ki jih je izdelal Furlanski 
inštitut za zgodovino odporništva, in seznama Claudie 
Cernigoi ter ob podpori svojih raziskav ugotovila, da 
je v Tržaški pokrajini neposredno po vojni nasilne 
smrti umrl 601 človek. V prispevku oblikuje posa- 
mezne skupine (vojaki, civilisti, uradniki ...) usmrće- 
nih, od katerih jih je bila večina vpletena v vojna 
dogajanja - ali so sami zakrivili zločine ali pa so kot 
pripadniki (para)vojaških in policijskih enot simbolno 
odgovarjali zanje, čeprav sami usmrtitve ne bi za- 
služili. Fojbe tako niso bile le kazen za zločine, ampak 
tudi poskus oslabitve potencialne opozicije, predvsem 

nasprotnikov priključitve k Jugoslaviji. Podobno 
vlogo so igrale tudi "fojbe" v notranjosti Slovenije, v 
Kočevskem Rogu in drugje. 

Serijo referatov končuje informativni prispevek 
Mojce Som in Tadeje Tominšek-Rihtar (Predstavitev 
projekta nacionalne zbirke "Žrtve druge svetovne 
vojne in zaradi nje" v Sloveniji). Petletni projekt, ki se 
je začel leta 1997, bo za obdobje od aprila 1941 do 
junija 1945 skušal priskrbeti čim popolnejši seznam 
vseh žrtev na območju današnje Slovenije. Eviden- 
tiranje žrtev (bo) poteka(lo) po literaturi in razno- 
vrstnem arhivskem gradivu, rezultati pa bodo pred- 
stavljeni v knjižni obliki in na internet!]. Diskusijska 
prispevka na koncu zbornika sta, kot sem omenil že v 
uvodu, delo Franceta Kresala in Zdravka Trohe. Prvi 
razpravlja o invalidih in vojnih vdovah iz prve 
svetovne vojne, drugi pa predstavi štiri zločine 
italijanskega okupatorja na Kočevskem. 

Preden končam, še nekaj besed o tehnični podobi 
zbornika. Tisk je kakovosten, tiskarskih, pravzaprav 
tipkarskih napak je relativno malo. Pri tolikšnem 
številu avtorjev različnih strok in tolikšnjih znan- 
stvenih izkušnjah bi bilo utopično pričakovati enotnost 
kritike. Tako srečamo opombe v oklepajih med tek- 
stom (v povezavi z viri in literaturo ter morebitnimi 
kraticami, navedenimi na koncu), večina prispevkov 
pa ima opombe pod črto. Svetina in Darovec upo- 
rabljata kombinacijo obeh načinov, pri Waltritschu in 
Zupanič-Slavčevi pa sploh ni opomb, imata pa na 
koncu zbrano literaturo. Opombe pri nekaterih se 
omejujejo zgolj na citiranje del, pri drugih so bolj 
izčrpne, pojasnjujejo in prinašajo dodatne informacije. 
Glede navajanja literature opozarjam na motečo 
neenotnost v prispevku Jožeta Hudalesa. V opombi 2 
na primer citira: F. Zwitter: Prebivalstvo .... v 
naslednji opombi pa: Grafenauer, Bogo: Populacija ... 
Tako, da bo nekaj pikolovstva. Nemški prevodi po- 
vzetkov so delo (pre)izkušenega Nika Hudcljc. 

Iz prispevkov v zborniku je razvidno, da so se 
nekateri avtorji za zgodovinarsko zborovanje posebej 
potrudili, opravili dodatne raziskave ali se celo na 
novo lotili problemov. Še več pa je po mojem 
opažanju takih, ki so le priredili in prenaslovili svoja 
starejša dognanja, kar pa je pri dandanašnji preza- 
poslenosti povsem razumljivo. Z ugotovitvijo, da so 
Množične smrti na Slovenskem zbornik izvrstnih, 
dobrih in tudi kakega manj posrečenega referata na 
temo množične smrti, smrti kar tako, smrtnosti in 
odnosa do smrti, se na koncu opravičujem zaradi 
razvlečenosti prispevka. A bilo bi nepošteno do so- 
ustvarjalcev zbornika, če bi vsakega ne omenil vsaj z 
nekaj besedami. 

Andrej Noreti 
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Tuji časopisi in revije 

ARHIVSKI VJESNIK, letnik 41/1998, Zagreb 
1998 

V Arhivskem vjesniku, glasilu hrvaškega državne- 
ga arhiva, št. 41, je najprej objavljenih šest referatov z 
letnega posvetovanja Hrvaškega arhivskega društva in 
Odbora za informacijsko tehnologijo Mednarodnega 
arhivskega sveta, ki je bilo oktobra 1997 v Bizovcu. 
Posvetovanje je bilo na temo: elektronski zapisi in 
informatizacija arhivov. 

O potrebi dodatnih, poleg tradicionalnih, v ar- 
hivski službi uveljavljenih kriterijev za valorizacijo 
elektronskih zapisov je govoril Jožo Ivanović. Ti 
dodatni kriteriji so predvsem potrebni zaradi svojih 
specifičnih tehničnih lastnosti. To ima namreč tudi 
vpliv na njihovo čitljivost, razumljivost in ne nazadnje 
"a trajnost tovrstnih zapisov. Eno najpomembnejših 
vprašanj je določitev statusa elektronskega zapisa kol 
arhivskega gradiva. Pri določanju metodologije valo- 
rizacije tega gradiva se je kot primerna metoda po- 
kazala funkcionalna valorizacija. 

Borje Justrell iz Državnega arhiva Švedske se 
"kvarja s problemom digitalne slike v arhivih. Najprej 
"ani razloži (članek je v angleščini), kaj digitalna slika 
sPloh je. To so "elektronske fotografije" dokumentov, 
nukrofilmov, fotografij ipd. Prednost digitalnih 
Posnetkov glede na običajne je, da se ti z. nenehno 
Uporabo ne poškodujejo, zelo lahko pa se tudi 
razmnožujejo. Toda trenutno je še vedno nekaj po- 
"»ankljivosti, na katere moramo biti pozorni. Nujno je 
r«-'dno kopiranje posnetkov, zelo pomembne pa so 
razmere v katerih se hranijo. In ne nazadnje: problem 
Jc tudi zaščita avtorskih pravic. 

Joöl Surcouf iz Arhiva okrožja Mayenne v Franciji 
Jc predstavil skeniranje napolconovega katastra v 
njihovem arhivu. Napoleonov kataster obsega pri- 
bližno deset tisoč kart v barvali iz. obdobja od 18(X) do 
l840, ki so velike približno 70 x 100 cm. To so precej 
v<-'like karte, nerodne za rokovanje. Zaradi nenehne 
"Porabe so nekatere že precej uničene. Uporabniki so 
namreč številni, saj so zanimivi tako za posameznike, 
kul ludi za upravne enote, geometre, odvetnike, 
Theologe, zgodovinarje itd. Nove digitalne tehnike pa 
so Ponudile možnost, da se vse to gradivo posname v 
^'gilalni tehniki in tako posneto da v uporabo v 
j-Halnici. Originali bi se tako lahko ohranili za pri- 
hodnje rodove. Ideja o skeniranju tega gradiva sc je 
Porodove. Ideja o skeniranju tega gradiva se je po- 
rodila leta 1992, 1993 pa je glavni svet okrožja 
Cayenne izglasoval kredit v višni 300 tisoč frankov, 
'^•jetje Archimaine seje nato spustilo v ta posel leta 
*9*4 skupaj s francoskim zavodom za digitalizacijo. 

ncnianje je bilo opravljeno v arhivu, in sicerkar v 
prostoru, v katerem se te karte hranijo. Akcija, ki je 
"rajala več kot leto dni. je bila zahtevna, pa tudi 
Zanimiva, saj so se srečavali s številnimi problemi in 

jih reševali kar na licu mesta. Snemali so s skenerjem 
tovarne Colortrac. Podjetje Archimaine je medtem 
razvilo tudi program za uporabo, ta program ves čas 
dopolnjuje in izboljšuje. Od leta 1996 je ta baza 
podatkov dostopna v čitalnici arhiva, kjer imajo vso 
potrebno strojno opremo. Možna je tudi reprodukcija. 
Nato je kmalu tudi nekaj drugih arhivov začelo 
skenirati, predvsem katastrske mape in gradbene na- 
črte, v arhivu okrožja Mayenne pa so začeli snemati 
tudi mikrofilme, zvočne zapise in številne knjige o 
vojaškem novačenju v 19. stoletju. Tovrstne rešitve pa 
pravzaprav pomenijo korak bliže k "arhivski čitalnici 
brez papirja", v nadaljnjem razvoju elektronskega 
omrežja pa korak bliže k "arhivski čitalnici brez 
či talcev". 

Davorin Eržišnik iz Hrvaškega državnega arhiva je 
v referatu "Predlogi za valorizacijo elektronskih me- 
dijev" nanizal razloge za tovrstno valorizacijo, ki se 
ugotavlja s primerjavo med temi zapisi 1er klasičnimi 
dokumenti in mikrofilmi. Dejstvo je namreč, da se vsi 
(i zapisi lahko preoblikujejo tudi v klasični, papirni 
dokument. Referat je razdeljen v tri dele. V prvem 
pomembnejšem delu govori o vprašanju valorizacije 
vsebine zapisov. Torej morajo biti dokumenti po- 
membni za zgodovino, znanost, kulturo in druge 
družbene potrebe, kot to določajo predpisi. V drugem 
delu je govora o tehničnih pogojih, v tretjem pa o 
pravni vrednosti teh zapisov. 

Vsebinske razloge za valorizacijo lahko razdelimo 
v tri skupine. Prva je zmanjšanje potrebnega prostora 
za hranjenje, druga je možnost različnega razvrščanja 
istih podatkov ter tretja ustvarjanje neskončne baze 
podatkov. 

Glede na tehnični vidik teh zapisov oz njihove 
valorizacije jc temeljno vprašanje, kako zagotoviti 
njihovo čitljivost za prihodnost, saj se strojna in 
programska oprema ves čas spreminja. Nenehno do- 
polnjevanje opreme bi bil za arhive lahko velik 
problem. Tudi okrog pravne vrednosti teh zapisov je 
še veliko nedorečenega. 

I/. Državnega arhiva Škotske seje posvetovanja 
udeležil Ishbel Barnes z referatom: Škotska arhivska 
računalniška mreža (članek je objavljen v angleščini). 
Na Škotskem, tako kot tudi mnogokje drugje, se 
pojavlja vse večje zanimanje za uporabo arhivov, 
predsvem na področju rodoslovja in lokalne zgo- 
dovine. Da bi uporabniki lahko prišli ilo podatkov, kje 
se kako arhivsko gradivo hrani, želijo vzpostavili 
računalniško mrežo. Predlog za vzpostavitev te mreže 
jc sestavljen iz treh delov: vzpostavitev mreže, digi- 
talizacija oporok iz obdobja 1500-1875 ter izdelava 
inventarjev v škotskem državnem arhivu. Vzpo- 
stavitev mreže pomeni, da bi bili na omrežju pregledi 
fondov in zbirk vseh škotskih arhivov, prihodnje pa 
tudi pregledi gradiva o Škotski, ki je shranjeno zunaj 
Škotske. 
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Posvetovanja v Bizovcu so se udeležili tudi ar- 
hivski delavci i/. Makedonije. Slavica Nikolovska, 
Biljana Asprovska in Sanja Dragičcvič iz Arhiva 
Makedonije ter Oliver Hiev iz Vseučilišča Sv. Metoda 
in Cirila v Skopju. Skupaj so predstavili (objavljeni 
referat je v angleščini) razvoj in trenutno stanje in- 
formacijskega sistema v makedonskih arhivih. Sistem 
je oblikovan tako, da ima nekaj podsistemov, in sicer: 
1. zaščita arhivskega gradiva pri ustvarjalcih ter in- 
špekcijski nadzor; 2. urejanje in obdelava arhivskega 
gradiva ter izdelava znanstveno informacijskih sred- 
stev in 3. skladišče (register fondov in zbirk ter de- 
pozitov, izdaja gradiva, vračanje gradiva, restavri- 
ranje, mikrofilmanje, sodelovanje z drugimi ustano- 
vami, evidentiranje v tujini, vodenje evidence upo- 
rabnikov, evidenca publikacij ipd.). Poleg teh treh 
glavnih podsistemov obstaja posebej še sistem za 
obdelavo tehnične dokumentacije o vseh pomemb- 
nejših objektih ter podsistem: morebitni ustvarjalci 
arhivskega gradiva, nad katerimi pa arhivi trenutno 
nimajo uradnega nadzora. 

V tem prvem delu publikacije sta objavljena še dva 
prispevka. Richard Brown iz Državnega arhiva Ka- 
nade, ki se že dolga leta ukvarja s teorijo in prakso 
valorizacije arhivskega gradiva, objavlja hrvaški 
prevod predavanja, ki ga je imel na letnem posve- 
tovanju Ameriškega arhivskega društva v Chicagu leta 
1997 in govori o izkušnjah v zadnjih sedmih letih pri 
uvajanju funkcionalne valorizacije. Dubrovka Fili- 
povič iz Hrvaškega državnega arhiva je napisala 
strokovni članek o restavriranju zemljevidov. 

Drugi del revije obsega rubrika Zgodovina insti- 
tucij. Mato Grabnar objavlja Prispevek k zgodovini 
arhiva Svobodnega in kraljevega mesta Zagrebški 
Gradec od 1242. do 1850. leta, Dubravka Čengić pa 
članek o poverjenišlvu za sirote v mestu Zagrebu od 
leta 1856 do 1946. 

Zbirka kart Hrvaškega državnega arhiva je druga 
največja zbirka kart na Hrvaškem. Obsega več kot štiri 
tisoč enot in sicer od druge polovice 16. stoletja do 
obdobja po letu 1945. Zaradi velikega časovnega 
razpona, pa tudi tematske raznolikosti je neizčrpen vir 
za najrazličnejše znanstveno-raziskovalne namene. 
Mirela Slukan iz Hrvaškega državnega arhiva je za 
tretji del publikacije. Informativni pripomočki, pripra- 
vila pregled strukture in vsebine te zbirke. 

Nikola Krtalič iz istega arhiva pa objavlja zanimiv 
prispevek o najnovejših pridobitvah bosančice v nji- 
hovem arhivu. Leta 1998 so namreč od dr. Romana 
Galica med drugim arhivskih gradivom, prevzeli tudi 
sedem rokopisov, pisanih v bosančici (bosanska 
cirilica) iz obdobja od 17. do 19. stoletja 1er dva 
rokopisa o življenju svetnikov, pisana v latinici. Isto 
leto je tudi Ante Nazor izročil arhivu en rokopis, pisan 
v bosančici. Rokopisi so zelo zanimivi in pomembni. 
Nikola Krtalič objavlja njihov opis in transkripcijo, za 
rokopis v latinici pa samo opis. Rokopisi so uvrščeni v 
zbirko rokopisov v bosančici oz. v zbirko različnih 
rokopisov. 

Obvestila prinašajo najprej zapisa ob petdeset- 
letnici Mednarodnega arhivskega sveta ter o 33. 
mednarodni  okrogli  mizi o arhivih  v  Stockholmu 

septembra 1998, ki ju je pripravil Jožo Ivanovič. 
Sledijo še poročila o udeležbi na 13. konferenci 
članov Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti ter 
o časopisu Atlanti in o udeležbi na 20. posvetovanju 
Sodobni arhivi Martina Modrušana. Na seminarju So- 
dobne metode zaščite zbirk, na katerem sta sodelovala 
Valentine Walsh, restavratorka iz Londona, in Robert 
Child, načelnik konservatorskega oddelka Narodnega 
muzeja v Wellsu, je bila Dubravka I-ilipovič in je o 
tem pripravila zapis. O publikacijah, ki jih je izdal 
Državni arhiv v Zadru od leta 1901 do 1998 ter o 
razstavah, ki jih je ta arhiv pripravil v teh letih, je 
objavila pregled Mirisa Piljušič Katic. O okrogli mizi 
o dr. Josipu Buturacu, njegovem delu in življenju, pa 
nas obvešča Goran Hruška. 

Sledijo recenzije in poročila o triindvajsetih 
publikacijah in revijah s področja arhivistike, domačih 
in tudi evropskih, pa tudi iz Kanade in Mehike. 

V sklepnem delu sta objavljena še dva dokumenta. 
Planiranje informatizacije arhivov; Smernice planira- 
nja, ki jih je sprejel Odbor za informatizacijo Med- 
narodnega arhivskega sveta, dokumenta je v hrvaščino 
prevedel Tomislav Cepulić. 

Na koncu pa je objavljen Se zapis o avdienci pa- 
peža Janeza Pavla II. za arhiviste tajnega vatikanskega 
arhiva in bibliotekarje apostolske vatikanske biblio- 
teke, ki jih je skupaj z njihovimi družinami sprejel 15. 
januarja 1999. leta. Objavljen je nagovor nadškofa 
Jorgeja Maric Mejie papežu ter govor papeža Janeza 
Pavla II. 

Darinka Drnovšek 

VJESNIK ISTARSKOG ARHIVA, zvezek 4-5, 
leto 1994-1995, 352 str., Pazin  1998 

Čeprav s precejšnjo zamudo, je vendarle pred 
nami nov zvezek glasila arhiva iz Pazina. Njegov 
glavni in odgovorni urednik mag. Jakov Jelinčič se v 
uvodni besedi, v njej na kratko predstavi vsebino 
publikacije, tudi opraviči za zamudo. Zanimivo je, da 
se je ta arhiv odločil za samostojno številčenje glasil, 
odkar se je skupno uredništvo arhivov na Reki in v 
Pazinu pred leti razšlo, reški arhiv pa nadaljuje 
numeracijo prejšnjega skupnega glasila. 

Zajetni, kar 352 strani obsegajoči zvezek, vsebuje 
ž.e ustaljene rubrike, in sicer: Razprave in članki. 
Gradivo, Inventarji in regesti. Iz arhivske teorije in 
prakse ter rubriko Zapisi, poročila, vesli. 

Več prispevkov, ki so objavljeni v prvem sklopu 
RAZPRAVE IN ČLANKI, obravnava vire za gospo- 
darsko zgodovine zahodne Hrvaške in so bili pred- 
stavljeni na posvetovanju arhivskega društva Reka- 
Pazin junija 1995. Mednje ne sodi prvi članek 
Lovorke Čolarič, ki je v beneških arhivih odkrivala, 
kako so v obdobju od 15. do 18. stoletja potekale 
migracije prebivalcev iz hrvaškega dela Istre na 
območje Benetk, s čim so se doseljenci ukvarjali, kje 
so živeli, s kom so navezovali stike, kakšno je bilo 
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njihovo duhovno Življenje, odnos tlo cerkvenih 
ustanov na Beneškem in v Istri, pa tudi o tem, kako in 
Zakaj so kršili zakone in prihajali v spor in pod pregon 
v novem okolju ter o njihovem uveljavljanju v be- 
neški umetnosti in književnosti. Sledi razprava, ki pa 
Ze sodi med omenjene prispevke na temo gospodarske 
Zgodovine. Mag. Jakov Jelinčič predstavlja nekatere 
osnovne podatke o gospodarstvu novigradskega 
Območja od 14. stoletja do konca beneške oblasti leta 
1797. Kot temelj je vzel fond občine Novigrad, loje 
na.ipopolneje ohranjen tovrsten fond v pa/inskem 
arhivu. Sledi prispevek Egidia Ivetiča, ki nas seznanja 
Z dosedanjimi dosežki proučevanj gospodarske zgo- 
dovine Istre v 17. in 18. stoletju in priporoča vire, ki 
J1'1 bi bilo treba obdelati, da bi o tej temi dobili 
Podrobnejše in bolj celostne podatke. Predlaga anali/o 
v'rov, ki so gotovo zaobjeti v fondih v Državnem 
arhivu v Benetkah, v muzeju Correr, pa ludi v 
nekaterih fondih arhivov v Pazinu, na Reki. v Kopru 
Jn v Trstu, pa tudi v cerkvenih arhivih hrvaškega dela 
Istre. Pomen, razvoj in vlogo trgovsko-ohrtne 
zbornice na Reki v obdobju med letoma 1811 in 1924 
je v razpravi razgrnil Nikola Crnković. Gospodarski 
Subjekt, kakršen je bila ta ustanova, je imel izjemno 
vehk vpliv na vsa dogajanja v svojem ožjem, pa ludi 
«rsem srednjeevropskem in sredozemskem prostoru. 
¿a dognanja je avtor uporabljal arhivske vire iz 
"zgodovinskega arhiva na Reki in iz nekaterih drugih 
hrvaških arhivov, v veliko pomoč pa mu je bilo ludi 
gradivo iz Arhiva Republike Slovenije. Pomembna 
lllt'i za Slovence je razprava mag. Željka Klaiča o 
finančnih zadevah Gospodarske zveze za Istro v letih 
°d 1918 do 1924. Obravnava položaj, v katerem so se 
'našle hrvaške in slovenske istrske denarno-kreditne 
Zadruge (pravzaprav se dotika vsega območja, ki je po 
t •*?' Popadlo Italiji, to je območje lako imenovane 
Ulljske krajine) lakoj po prvi vojni, ko so óslale 

odrezane od svojih central v novonastali kraljevini 
•MIS, ter njihovo prizadevanje za zamenjavo starega 
denarja za italijanske lire in njihovo počasno usihanje. 
Josip Žgaljič je za to številko vestnika obdelal 
zgodovino naftne rafinerije na Reki in naftnega 
gospodarstva na Hrvaškem sploh. Poudaril je 
Predvsem obdobje od leta 1883 do 1920, v katerem je 
reško rafinerijo vodil inženir, obenem pa tudi 
Pomemben društveni in kulturni delavec Milutin 
jarač. Z delovanjem trgovsko-obrtne zbornice na 
'eki se v leni zborniku poleg Nikole Cmkoviča 
••••••• tudi Zadarka Greblo. Obravnava naslednje 
obdohjc, loje obdobje od leta 1924 do leta 1945, koje 

lía_ ustanova razpuščena. Iz prispevka Albinia 
^enčića izvemo, katere fonde pomorskih podjetij 
'rani zgodovinski arhiv na Reki, in sicer naj bi bili to 
'eneralna direkcija trgovske mornarice na Reki. 

dvanajstih podjetij in enega združenja, njihova 
Ohranjenost paje nepopolna. 

. v sklop prispevkov GRADIVO je svoja dela 
Prispevalo pet avtorjev. Mag. Alojz Stokovič pred- 
Su*Vlja in objavlja statut bratovščine piesvetega 
zakramenta iz Umaga, ki datira v leto 1555. Najprej 
Predstavi življenje v Umagu v obdobju nastanka 
st*tuta in opomni na veliko vlogo, ki so ga na vse 

življenje tedaj imele bratovščine. Statut sestavlja 
trinajst členov, štirinajsti pa vsebuje napotke za mo- 
ralno življenje meščanov. V prispevku je statut 
objavljen v izvirniku v italijanščini in v prevodu. 
Izvrsten poznavalec glagolskih zapisov Dražen Vla- 
hov je avtor dveh prispevkov. V prvem nam pred- 
stavlja nekatere glagolske zapise i/. Vižinade, in sicer 
nekaj zapisov iz. knjige bratovščine sv. Antona, na- 
stalih od srede 16. do srede 17. stoletja, in prinaša 
njihove translitérant zapise. V drugem prispevku pa 
spoznamo štiri oporoke, pisane v glagolici v Ko- 
stajnici v začetku 17. stoletja. Prav tako tudi tu 
objavlja transliteracijo dokumentov in reprodukcije 
originalov. Daniela Juričič Cargo, arhivistka iz Arhiva 
Republike Slovenije, ki se je v ta časopis že oglašala, 
nam tokrat ponuja v branje prispevek, v katerem 
predstavlja in analizira urbar samostana sv. Petra u 
Sumi iz leta 1714. Urbar je pisan v italijanščini, 
predstavlja pa pogodbo med samostanom in njegovimi 
podložniki. V njem so zapisane obveznosti podlož- 
nikov, razkriva pa nam tudi ustroj uprave in sodstva 
znotraj samostana, ki seveda predstavlja zemljiškega 
gospoda. Vse naše pozornosti je prav gotovo vreden 
prispevek magistra Nevia Šelica in Marina Manina. 
Avtorja sta zanj uporabila podatke, ki sta jih dobila v 
mestni knjižnici v Trstu, kjer v Diplomatskem arhivu 
hranijo fond Conti preliminari istriani, ki vsebuje 
tabelarnei prikaze prihodkov in odhodkov dvajsetih 
istrskih občin za leto 1847. Med temi občinami so tudi 
Koper. Piran in Milje. Objavljeni tabelni prikazi so vir 
najrazličnejših podatkov, zanimivih za zgodovino 
omenjenih občin. 

V rubriki INVENTARJI IN REGESTI je objavljen 
sumarni inventar arhivskega fonda puljskega notariata 
v obdobju beneške uprave med letoma 1626 in 1797 
oz. 1826. Avtorica Eda Vlahov je inventar izdelala za 
strokovni izpit. V uvodu pojasnjuje izvor besede notar 
in nas seznanja z razvojem notarske službe, nato 
natančneje obdela razvoj delovanja notarjev v Istri 1er 
predstavi notarske knjige, ki so ohranjene za območje, 
ki ga pokriva zgodovinski arhiv v Pazinu. Sledi 
historial ustvarjalcev fonda in razlaga njihovega 
poslovanja. Naslednje poglavje razkriva podatke o 
ohranjenosti gradiva, nato lahko preberemo zapis o 
obdelavi fonda, sledijo podatki 0 ohranjenosti no- 
tarskih knjig in njihovem obsegu, jeziku in pisavi. Za 
uporabnika so koristni ludi podatki o razvrstitvi gra- 
diva pri vsakem notarju in o dostopnosti za raz- 
iskovalce. Gradivo notarjev je razvrščeno v krono- 
loškem zaporedju. Poleg imena in priimka notarja je 
zapisan ludi kraj njegovega delovanja, količina in 
mejne letnice ohranjenega gradiva. Priloga inventarja 
vsebuje abecedno in kronološko kazalo, popis no- 
tarjev glede na kraj bivanja in seznam gradiva, po- 
trebnega restavracijskih posegov. 

Poglavje IZ ARHIVSKI- TEORIJE IN PRAKSE 
prinaša prispevek Mladenke Hammer, prav tako delo, 
namenjeno strokovnemu izpitu. Ukvarja se z načeli 
izdelave bibliografije vestnika zgodovinskih arhivov 
na Reki in v Pazinu od prvega zvezka, ki je izšel lela 
1953, do tridesetega zvezka. V enaintrideseti številki 
je namreč izšla bibliografija za vse predhodne, Mia- 
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denka Hammer pa obravnava načela njene izdelave, 
težave, ki so se pojavljale ob pripravi, vključno s 
prizadevanji, kako čim bolj ustreči uporabnikom. 

V zadnjem sklopu ZAPISI - POROČILA - VESTI 
je objavljenih več poročil o izdanih publikacijah, in 
sicer: za Zbornik društva za zgodovino Klane, za 
knjigo Hrvaška/Italija, stoletje povezav: zgodovina, 
književnost, likovna umetnost, za delo Ncvenkc 
Troha, Politika slovcnsko-italijanskega bratstva, in za 
knjigo Jelke Raduš Ribarič, Ženska narodna noša v 
Istri. 

Vla.sla Tul 

Mitteilungen des Steiermärkischen 
Landesarchivs Folge 48, Graz 1998 

Vsebina: Delovno poročilo Štajerskega deželnega 
arhiva za leto 1997 (Walter Brunncr). 

Prispevki: Heinrich PURKARTHOFER, V letu 
1997 podeljeni štajerski občinski grbi. 

Walter BRUNNER, Senzacionalne prazgodovin- 
ske najdbe pri gradnji arhivskih skladišč na Kar- 
melilcrplatzu. 

Walter BRUNNER. Nove arhivske škatle - zasno- 
vane in izdelane na Štajerskem. 

Josef RIEGLER, Optimiranje skladiščnih zmoglji- 
vosti v arhivskem skladišču. Ureditev novega central- 
nega skladišča v Štajerskem deželnem arhivu. 

Wollgang BUCHNER, Stena Mlečne ceste. Sten- 
ska slikarija s sončno uro. 

Ludwig FREIDINGER, Uporaba pečala in grbov 
sekovskih škofov v srednjem in zgodnjem novem 
veku. 

Walter BRUNNHR, Upornik proti volji. Prispevek 
k zgodovini uporniškega gibanja leta 1525 v zgornji 
dolini Mure. 

Andrej 1IOZJAN, Prvi štajerski obveščevalci in 
poštarji. Vohunjenje, protiobveščevalna dejavnost in 
vojna pošta graških oblasti med 1538 in 1606. 

Leopold TEUFL, K obrambi mesta Gradec v letu 
Turkov 1663. Prispevek k štajerskemu orožjeslovju. 

Like HAMMER, Anna Plodil in nadvojvoda Janez 
- druga plat "ljubke romance". 

Dorothea WIESENBERGER, "... ne pozabite čisto 
na Thurla!" Pričevanja o tuberkulozi iz zapuščine 
Hansa Pircheggerja. 

Karl SPREITZHOFER, Kataster gradbenih spisov 
rimsko katoliške Cerkve na Štajerskem (1900-1937 in 
starejše). 

Miscellanea: 
Ferdinand IIUTZ. Srednjeveška zbirka virov za 

Zgodovino samostana Vorau. 
Maria MAIROLD, Pisar listin zapusti v štajerskih 

samostanskih knjižnicah svoje sledi. 

Predgovor 

"Spisi so misli človeštva, arhivi njegov spomin." S 

to Novalisovo mislijo je direktor dr. Brunncr začel to 
številko, ilo neke mere posvečeno prizadevanjem za 
nove prostore arhiva; to je arhivu po nekajletnem 
prizadevanju ter posluhu deželne vlade tudi uspelo. 

Delovno poročilo obsega 18 poglavij in ga je dr. 
Brunncr napisal zelo skrbno. 

Dr. Puikarlhofer je obdelal sedem občinskih grbov 
in zanje narisal tudi osnutke. 

Ob izkopu za graditev skladišča na Karineliter- 
plalzu so na drugem notranjem dvorišču naleteli na 
prazgodovinske najdbe. Po prvem poročilu 
arheologov Bernharda Herbei ta in I lanncsa Heymansa 
je zapis pripravi] dr. Brunncr. Odkrili so žarni grob iz 
13./]2. stol pred Kr. V naslednji plasti so našli 
različno keramiko iz 877. stol. pred Kr. Tretjo 
naselitveno fazo so odkrili po tlakovanju iz obdobja 
okrog 7./6. stol. pred Kr. Ko bodo najdbe restavrirali, 
bodo na ogled v Štajerskem deželnem arhivu. 
Najpomembnejša najdba je brez dvoma odkritje 
najzgodnejšega žarnega grobišča na Štajerskem. 

V naslcdnejm prispevku je dr. Brunncr predstavil 
nove arhivske škatle, ki so jih razvili na Štajerskem ter 
jih izdelali v podjetju Duropack v Kalsdorfu pri 
Gradcu. Škatlo je mogoče sestaviti v 10 do 20 se- 
kundah in je brez trakov. Osnovni material za arhiv- 
ske škatle je brezkislinski in odporen proti staranju. 

Naslednji prispevek je napisal dr. Josef Riegler. V 
njem je predstavil ureditev novega centralnega 
skladišča v ŠDA. Osredotočil sc je na problem 
optimiranja zmogljivosti arhivskega skladišča. 

Slikar in pisatelj Wolfgang Buchner je avtor 
poslikavc poslopja novega Štajerskega deželnega 
arhiva, ki se je preselil v nekdanji karmeličanski 
samostan. V prispevku podrobno opiše nastanek in 
potek del. Opremil gaje s skicami in fotografijami. 

Dr. Ludvik Freidingcr se v svojem prispevku 
ukvarja z uporabo pečatov in grbov sekovskih škofov 
v srednjem in zgodnjem novem veku. Njegov pri- 
spevek ilustrira 19 upodobitev pečatov. 

Dr. Brunncr nam predstavi zgodovino uporniškega 
gibanja v letu 1525 v pokrajini med Judenburgom in 
Murauom. V Državnem arhivu v Miinchnu je našel v 
arhivu freisinške škofije 29 pisem, ki te dogodke 
osvetljujejo ter dopolnjujejo 28 pisem, ki jih je o tem 
dogodku v letu 1880 obdelal deželni arhivar Joseph 
von Zahn. Ob koncu prispevka so pisma objavljena. 

Dr. Andrej Hozjan iz. Škofijskega arhiva Maribor 
je za objavo pripravil povzetek svoje doktorske 
disertacije. V prispevku se je osredotočil na pretok 
informacij pred dobrimi štiristo leti. in sicer v vojaške 
namene. Predstavil nam je vohune, protiobveščevalen 
in vojno pošto na Štajerskem. 

Dr. Leopold Toill se v prispevku ukvarja z 
obrambo mesta Gradca leta 1663, ko so Turki spet 
pritisnili proti Štajerski. 

Dr. Like Hammer se je lotila korespondence 
nadvojvode Janeza. 43 pisem je iz. zapuščine Vineenea 
Huberja, od Ich jih je 9 napisala Anna Plochl, 20 
Johann Zahlbruckner, nadvojvodov osebni tajnik, 5 
jih je napisal Joachim Pfeifer, 6 nadvojvoda. Ta pisma 
osvetljujejo življenje Anne Plochl, ko je že poznala 
nadvojvoda,  ilo  poroke,  sklenjene  šele  leta   1829. 
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Zajema obdobje od leta 1822 do leta 1827. 
V prispevku dr. Dorothée Wiesenbcrger so 

predstavljena tri pisma Arthurja Schusterja nekda- 
njemu sošolcu na mariborski gimnaziji Hansu Pirch- 
eggerju. Schuster, obolel /a tuberkulozo, je bival tudi 
V Rogatcu in Mariboru. Ta tri pisma je obdelala dr. 
Wiesenbcrger. 

V obsežnejšem prispevku je dr. Kari Sprcitzhofer 
obdelal kataster gradbenih spisov Rimskokatoliške 
cerkve na Štajerskem za obdobje od 1900 do 1937 in 
prej. 

Pod raznoterosti sta objavljena dva prispevka. Dr. 
"utz, arhivar in knjižničar vorauškega samostana, 
predstavi zbrane srednjeveške vire za zgodovino sa- 
mostana. Dr. Maria Mairold. nekdanja voditeljica 
rokopisne zbirke univerzitetne knjižnice v Gradcu, je 
v svojem prispevku obdelala sledi, ki jih je pisar listin 
Zapustil v štajerskih samostanskih knjižnicah. Na 
Koncu je kronološko zapisala listine, ki jih je napisal 
Bernard. 

1 a zvezek Obvestil obsega 416 strani. 

Nt idi i Jurkovič 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik 
Lv'l,  Rim 1997, zvezek 1-3 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik L VII, zvezek 
'-str. 1-314 

Zvezek ima devet vsebinskih sklopov. V prvem 
tlem so objavljeni štirje osrednji prispevki: 

1- GIOVANNI SILENGO, Gli anni novaresi 
"«Ha Marchesa Colombi, (Novarska leta Marchese 
Colombi), str. 9-36. 

Zaradi čedalje večjega zanimanja javnosti in stro- 
k°vnjakov za gradivo o pisateljici Marchesi Colombi 
(njeno pravo ime je Maria Antonietta Torriani) so se v 
Državnem arhivu v Novan odločili zbrati podatke o 
nJeJ iz različnih fondov, jih fotokopirati in urediti v 
n°v, osebni fond Marchese Colombi. Dokumenti, ki 
•"''jib našli, so iz. dveh življenjskih obdobij pisateljice. 
'rv¡  del   so  splošni   dokumenti   (anagraf,   katastri, 
»olski, notarski) in obsegajo čas od leta 1840 do leta 
8/0, drugi del pa so pisma iz obdobja okoli leta 

'880, k0 jc z¡vc|a v Milanu in bila že uveljavljena 
Pisateljica 1er žena urednika časopisa "Corriere della 
sera". 

.   Kot dodatek  so  na   koncu  prispevka objavljena 
"jena še neobjavljena pisma. 

.2- ALESSANDRA CAVATERRA, La voce Ar- 
chivio e archivistica di Eugenio Casanova nella 
j^ciclopedia italiana, (Geslo arhiv in arhivistika 
Eugenija Casanove v italijanski enciklopediji), str. 37- 

Avtorica je v prispevku predstavila okoliščine, ki 
So Privedle do tega. da je bil Eugenio Casanova avtor 
8cs'a "arhiv in arhivistika" v italijanski enciklopediji. 

kije izšla leta 1929 pri založbi Treccani. Casanova je 
bil profesor arhivistike na fakulteti za politične zna- 
nosti na univerzi v Sieni, kjer je bila ustanovljena prva 
katedra za arhivistiko v Italiji. Vzrok, da je postal 
avtor gesla, je bila brez dvoma izdaja njegovega 
priročnika Arhivistika (H. Casanova, Archivistica, 
Siena 1928) kot študijske literature za slušatelje ka- 
tedre. Geslo, ki ga je napisal Casanova, ni bilo 
objavljeno v izvirniku, ampak ga je po "prejetih na- 
vodilih" popravil Fausto Nicolini, ki pa ni hotel, da bi 
za to izvedel Casanova. 

1. MAURA CORDOVANI, L'evoluzione della 
funzione di controllo della Corte dei conti. (Razvoj 
nadzora "Obračunskega sodišča"), str. 46-7d. 

Obračunsko sodišče je bilo ustanovljeno leta 1862. 
Njegovo delovanje je urejala cela vrsta zakonov in 
zakonskih odredb (iz let 1862, 1923. 1933, 1934). 
Imelo je zelo velika pooblastila in je bilo neposredno 
podrejeno ustavi. Avtorica je v prispevku prikazala 
razvoj delovanja obračunskega sodišča in spremi- 
njanje delovanja le tega na podlagi zakonskih spre- 
memb v javni upravi. Po zakonu iz leta 1994 je 
obračunsko sodišče postalo osrednji nadzorni organ 
nad celotno javno upravo. 

4. CATERINA DKL VIVO, Archivi contempo- 
ranei e diritto d'autore, (Sodobni arhivi in avtorske 
pravice), str. 77-90. 

Objavljeni, razširjeni članek je bil predstavljen na 
študijskem dnevu AÑAI 3. junija 1996 v Firencah, ki 
jc bil organiziran na temo "Umetnost, politika in 
literatura v arhivih kulturnih ustanov v Toskani". Po- 
dobno temo so obravnavali tudi junija 1996 na med- 
narodnem kongresu v Firencah. 

Članek ni posvečen splošnim vprašanjem pravic 
avtorja, niti vprašanjem reproduciran ¡a dukumentov, 
ampak arhivski zakonodaji o pravicah avtorja. Po 
obstoječi italijanski zakonodaji je gradivo v Državnih 
arhivih splošno dostopno, razen zaupnih zunanje - in 
notranjepolitičnih dokumentov. Ti postanejo dostopni 
šele 50 let po svojem nastankua. Za privatno - osebno 
in sodno gradivo pa velja, da poslane dostopno 70 let 
po smrti osebe, oz. 70 let od nastanka gradiva. K tem 
temeljnim zakonskim določilom je bilo izdanih še 
nekaj zakonskih aktov, ki obravnavajo to proble- 
matiko (npr.: o uporabi po smrti prvič izdanih avtor- 
jevih del - zapora 50 let, če je bila ta prva publikacija 
izdana v obdobju do 20 let po njegovi smrti). Težava 
nastane ne le pri uporabi gradiva (zlasti literarna dela), 
temveč predvsem pri citiranju. Še večji problem se 
pojavlja pri uporabi pisem, dopisov, družinskih ali 
osebnih spominov, saj imajo bodisi zaupen bodisi 
intimen, zaseben značaj in jih brez dovoljenja avtorja 
in naslovnika, oziroma njegovih naslednikov 
(dedičev) ni mogoče objaviti. Avtorica meni, da je 
treba najti zakonsko pot. ki bi branila interese avtorja 
in hkrati raziskovalcem ne preveč drastično omejevala 
uporabe dokumentov. 

V rubriku "Kronike" je eden izmed prispevkov: 
L "Sorveglianza e vigilanza". Una giornata di 

dibattito,   (Posvetovanje:   "Nadzor   in   varovanje"). 
(Rim. 4. oktober 1996), (M. Caeioli), str. 91. 
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Oktobra 1996 jc arhivsko društvo v Državnem 
arhivu v Rimu organiziralo posvel o nadzoru in va- 
rovanju arhivskega gradiva. V okviru arhivskega 
društva so že pred leti ustanovili delovno skupino, 
sestavljeno iz arhivistov iz. Rima. Neaplja in Firenc, ki 
naj bi popisala gradivo (okrožnice) Ministrstva za 
sodstvo in Ministrstva za finance. Na podlagi nji- 
hovega dela so organizirali ta posvet, na katerem pa 
niso sodelovali ustvarjalci gradiva. 

Udeleženci posveta so v svojih referatih govorili o 
valorizaciji in izločanju s poudarkom na potrebi po 
pozitivnem načinu odbiranja arhivskega gradiva. 

V rubriki "Obvestila in komentarji" so štirje 
prispevki: 

1. Il biodeterioramento nei depositi degli Ar- 
chivi di Stato. Indugine sullo stato di conservazione 
del materiale archivistico, (Raziskava o poškodbah 
arhivskega gradiva v državnih arhivih). (L. Kuschioni 
- M.C. Sciocchi - F. l'ersi«), str. 96-111. 

Na pobudo Centra za foloreprodukcijo, vezavo in 
restavriranje pri Državnem arhivu so leta 1993 v 144 
državnih arhivih izvedli raziskavo O ohranjenosti 
arhivskega gradiva in prostorskih okoliščinah hrambe 
le tega. Sest arhivov ni odgovorilo na raziskavo, arhiv 
v Potenzi pa so ravno takrat selili na drugo lokacijo. 
Upoštevali so količino gradiva, tehnično opremo arhi- 
vov, svetlobo, sisteme za prezračevanje in zmanjšanje 
vlažnosti, navzočnosti biofaktorja - mikroorganizmov 
(plesen, bakterije, insekli, glodalci), občasne varstvene 
ukrepe, čistočo objektov in razpraševanje. Celotno 
območje Italije so razdelili na sever, osrednji del, jug 
in otoke ter ta območja primerjali glede na posamezne 
raziskovane objekte. 

2. Sistemi di classifiea/.ine presso l'Archivio 
storico della Banca di Koma, (Sistemi klasifikacije v 
zgodovinskem arhivu "Banca di Roma"), (l'\ Del 
Giudice), str. 112-121. 

Prvi zakon, ki je uzakonil ustanovitev "arhivskih 
nadzorništev" (Soprintendenze archivistiche) in dal 
navodila za državni nadzor nad arhivi pravnih oseb z 
javnim pravom ter fizičnih in pravnih oseb s privatnim 
pravom, so izdali leta 1939. V naslednjih letih niso 
izvajali nadzora in šele leta 1955 so na temelju 
predloga lilije Ladolinija izdali okrožnico, ki je ure- 
jala ureditev, hrambo in inventarizacijo "aktov, ki so 
imeli zgodovinsko-polilični pomen", ne pa tudi od- 
biranje gradiva. Leta 1966 so izdali še eno okrožnico, 
ki je govorila o odredbah iz arhivskega "zakona" iz 
leta 1963. Leta 1989 je bil v Rimu posvet na to temo 
in leta 1994 sta izšla inventar Zgodovinskega oddelka 
arhiva "Monte dei Paschi" iz Siene ter vodnik po 
zgodovinskem arhivu zastavljalnice "Monti di Pida" v 
Bologni in Ravcni. 

V Zgodovinskem arhivu banke "Banca di Roma" 
hranijo gradivo treh najstarejših rimskih kreditnih 
ustanov: ustanove "Banco di Santo Spirito" iz. leta 
1605, rimske hranilnice "Cassa di Risparmio di Ro- 
ma" iz leta 1836, ki ji je bila leta 1937 pridružena 
rimska zastavljalnica "Monte di Pida di Roma", 
ustanovljena leta 1539, in gradivo rimske banke "Ban- 
ca di Roma", ustanovljene leta 1880. V nadaljevanju 

sestavka avtor navaja podatke o gradivu posameznih 
bančnih ustanov in njegovi urejenosti. 

3. Unità Archivistica e unità di condiziona- 
mento, (Arhivska enota in tehnična enota), (V. Vita 
Spagnuolo), str. 123-127. 

Prispevek je nastal na podlagi potreb, na katere so 
opozorili študenjc Šole za arhivistiko, paleografijo in 
diplomatiko pri Državnem arhivu v Rimu v šolskem 
letu 1993/94. Avtorica skuša osvetliti pojma arhivske 
enote in tehnične enote. 

4. A proposito di scarto, (O izločanju dokumen- 
tarnega gradiva), (G. Bonifacio Dosio), str. 128-132. 

Prispevek je posvečen vprašanjem odbiranja ozi- 
roma izločanja dokumentarnega gradiva. 

V rubriki "Dokumentacija" sta dva prispevka: 
1. XIII Congresso internazionale degli Archivi: 

"(ili Archivi al volgere del secolo: bilanci e 
prospettive per il futuro", (13. mednarodni arhivski 
kongres: "Arhivi na prelomu stoletja: načrti za pri- 
hodnost"), (Pechino, 2. - 7. september 1996), (A. 
Mule), str. 133-147. 

Na kongresu je sodelovalo 2662 delegatov iz 130 
različnih držav in območij. 

V prispevku so po posameznih sekcijah pred- 
stavljeni povzetki referatov, v dodatku pa so objav- 
ljena priporočila 13. mednarodnega arhivskega kon- 
gresa. 

Na kongresu so določili temo in datum 14. 
kongresa; ta bo od 22. do 28. septembra leta 2000 v 
Sevilli v Španiji z naslovom, "Arhivi v novem 
tisočletju, vloga informatike in nove tehnologije v 
arhivih". 

2. 11 regolamento generale degli archivi di 
Colombia, (Splošni pravilnik arhivov v Kolumbiji). 
str. 148-170. 

Kolumbijsko arhivsko gradivo je začelo nastajati 
od 16. stoletja dalje v španskih upravnih uradih naj- 
prej v Peruju, od leta 1739 pa v Novi Granadi z 
glavnim mestom Bogólo. Gradivo je bilo vse od 
osamosvojitve pa do leta 1868. ko so ustanovili prvi 
arhiv (Državni arhiv v Bogoti) zapuščeno. Šele zakon 
80/89 in dekreti 1777/90 in 163/92 so dali pravno 
podlago za varstvo in hrambo javnega in privatnega 
arhivskega gradiva. 29. junija leta 1994 so sprejeli 
splošni arhivski pravilnik, ki je v celoti objavljen v 
tem prispevku. 

Rassegna do^Ii Archivi di stato, letnik I,VII, 
Zvezek 2-3, str. 315*613 

Zvezek ima osem vsebinskih sklopov. V prvem 
delu je šest osrednjih prispevkov: 

1. FLAMINIA BARDATI, Notizie sull'archivio 
dell'Arciconfraternita del Ss. Sacramento e Cinque 
piaghe di N. S. Gesù Cristo in S. Lorenzo in 
Dámaso in Roma (1501-1950), (Vesti o arhivu 
Bratovščine svetega zakramenta v Rimu), str. 32-352. 

Prispevek je razdeljen na In dele. V prvem delu je 
avtorica označila zgodovinski razvoj bratovščine, v 
drugem delu je ovrednotila arhivsko gradivo, v do- 
datku pa je popis le lega. Popis je leta 1726 sestavil 



ARHIV] XXII 1999 Ocene in poročila o publikacijah in razstavah 275 

Giuseppe Cesare Bianchi. 
Bratovščino so ustanovili štirje laiki in en 

duhovnik leta 1501 v baziliki Sv. Lovrenca v Rimu. 
Luta 1507 je kapitelj bratovščini znotraj bazilike 
Odstopil kapelo. Posvetili so jo Svetemu zakramentu, 
v 17. stoletju pa so zgradili oratorij. Bratovščino je 
lela 1508 priznal papež Julij II. Večino svojega 
Premoženja je pridobila z. donacijami že med letoma 
1544 in 1582. V 16. stoletju je imela bratovščina 
jurisdikcijo nad 20 podružničnimi cerkvami in je 
obsegala približno 57 hektarov površine. Po zakonu 
"1-egge Crispí" iz leta 1890 so vse bratovščine iz- 
gubile svoje premoženje in tako je tudi premoženje le 
"stanove prešlo v last kapele Sv. Lovrenca v Damasu 
•u Oratorija petih ran. Zadnja vest o bratovčini je iz 
leta 1950, ko je bil po nekaterih popravilih med 
letoma 1934 in 1950 uradno odprl oratorij inje bilo na 
vse brate naslovljeno vabilo. Arhivsko gradivo so 
večkrat urejali, poškodovano gradivo so prepisovali in 
Sa selili na različne lokacije. Najprej je bilo shranjeno 
v zakristiji kapele Svetega Lovrenca v Damasu, po 
,c'u 1656 pa so ga preselili V zakristijo kapele v 
Oratoriju. Gradivo je zdaj shranjeno v Zgodovinskem 
arhivu rimskega vikarijata (Archivio storico del 
Vicariato di Roma). 

2. ANGELINA A VERSA, Invito a corte: scena 
e retroscena di un pranzo alla torte di Napoli, 
(Povabilo na dvor: Kulisje in zakulisje kosila na 
neapeljskem dvoru), str. 353-370. 

Avtorica je na podlagi arhivskih podatkov o plači 
uslužbencev in izdatkih za kraljevo kuhinjo skušala 
Pokazati to plat življenja na neapeljskem dvoru v 
obdobju burbonskega kraljestva, v francoskem ob- 
dobju in dobi restavracije. Zanimivi so podalki o 
jedeh, ki so jo stregli za obede, o uniformah (in 
'Zdatkih zanje), ki so jih nosili kuharji in drugi 
uslužbenci "kraljeve kuhinje". 

Na neapeljski dvor je še pred uradnim Napo- 
leonovim obdobjem leta 1798 na željo Ferdinandove 
(¡V) žene Marije Caroline prišel kuharski mojster iz 
francije. Postal "glavni kuhar kraljevske kuhinje". 
ppleg opaznega francoskega vpliva pa so pri jedeh 
Vltl"i tudi vplivi drugih evropskih kuhinj (npr. 
nemške) v povezavi s krajevnimi kulinaričnimi poseb- 
nostmi. 

3. DIETER KRÜGER, Storiografia e diritto 
alla riservatezza: la legislazione archivistica 
tedesca dal 1987, (Zgodovinopisje in pravica do 
osebnosti: nemška arhivska zakonodaja od leta 
|tJ87), sir. 371-398. 

''ravni temelji raziskovalni dejavnosti in pravica 
raziskovalca do informacije segajo v leto 1949. Po 5. 
Členu ima zgodovinar "kol vsak drug občan pravico 
?0 zbiranja podatkov iz fondov, ki so javno dostopni. 
ln Pravico, da poda svoje mnenje". 

Za razliko od italijanske in francoske arhivske 
"Prave, ki je centralizirana, je veljala v Zvezni re- 
publiki Nemčiji zvezna administracija. Poleg cen- 
tralne zvezne uprave so delovale še arhivske uprave 
P° deželah (Bavarska, Baden-Wirtenberg...) in mestih 
•<*••, Hamburg. Bremen. 27. januarja 1977 so izdali 
Zvezni zakon o zaščiti osebnih podatkov. Leta 1983 so 

uzakonili pravico do zasebnosti, "vsak je lastnik 
svojih podatkov". Ravno zaradi lega se je začelo 
nasprotovanje zgodovinarjev, te so pa podprli tudi 
leva opozicija, socialdemokrati in predvsem zeleni. 
Spor s krščanskodemokralsko parlamentarno večino 
se je vnel ravno zaradi varovanja osebnih podatkov. 
Parlamentarna opozicija se je celo zbala možnosti, da 
bodo arhivisti uničili dokumente za obdobje od leta 
1933 do leta 1945 (v sedemdesetih letih ponekod 
občinski organi skupaj z arhivi niso dovolili vpogleda 
v gradivo za obdobje nacizma; npr. Landsberg). Kljub 
temu je opozicija z nekaterimi pripombami glasovala 
za arhivski zakon. Gradivo, starejše od 30 let, je tako 
poslalo javno dostopno, se pa lahko obdobje zadnjih 
trideset let (zaradi sicer ne dobro formuliranega jav- 
nega interesa) časovno podaljša še za 20 let. Za 
osebne dokumente velja dostopnost gradiva 10 let po 
smrti ali 90 let od rojstva posameznika. Ta obdobja pa 
so lahko krajša, če se oseba, oziroma njeni nasledniki 
(dediči) strinjajo. Arhivska zakonodaja, ki je bila 
najprej sprejela v deželi Baden-Wirtenberg, je bila na 
zvezni ravni sprejeta leta 1988 in spremenjena po 
združitvi Nemčije leta 1992. Za razliko od teh ča- 
sovnih omejitev je zvezni parlament sprejel namesto 
deset let tridesetletno zaporo po smrti posameznika, 
oziroma 110 let od njegovega rojstva. Gradivo paje v 
znanstvene namene dostopno tudi prej. če je 
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Za sodobno 
zgodovino in javne osebe to varstvo ni zagotovljeno 
in so podatki lahko objavljeni, kadar to zahteva 
raziskava. Avtor nadalje navaja omejitve, ki so jih 
pristojni dolžni narediti še pred prihodom gradiva v 
arhive za varstvo zasebnih podatkov (npr.: osebni 
dokumenti, ki so podvrženi medicinski - zdravniški 
tajnosti, zakonski, notarski, davčni...), nekateri doku- 
menti pa lahko pridejo v arhiv le v anonimni obliki 
(npr.: podatki zakonskih posvetovalnic, o mladolet- 
nikih, zasvojencih). Deželni arhivski zakoni so veči- 
noma usklajeni z zveznim, čeprav so ponekod manjša 
odstopanje glede časovne omejitve dostopnosti doku- 
mentov. 

Avtor navaja ludi primer dostopnosti gradiva 
Nemške nacionalsocialistične stranke, katere gradivo 
so julija 1945 leta zasegle ameriške enote. Gradivo je 
bilo po večkratnih nemških zahtevah šele lela 1994 
vinjeno v Zvezni arhiv (Bundesarchiv). 

4. JOŽE ŽONTAR, Gli archivi sloveni: ieri, 
oggi e domani, (Slovenski arhivi: včeraj, danes, jutri), 
str. 399-414. 

Objavljeni prispevek je avtor predstavil 7. aprila 
leta 1997 na predavanju na Šoli za arhivistiko, pa- 
leografijo in diplomaliko v Državnem arhivu v Trstu. 
V njem je predstavil zgodovinski oris zakonskih 
sprememb na področju arhivske dejavnosti 1er zgo- 
dovinski razvoj, delovanje in organiziranost arhivov v 
Sloveniji. 

5. OTELLO PEDINI, La circolazione dei beni 
archivistici nel diritto nazionale e nel diritto 
comunitario, (Pretok arhivskega gradiva v državnem 
pravu in v pravu evropske skupnosti), str. 415-424. 

Članek je posvečen problemom izposoje arhiv- 
skega gradiva znotraj   Italije  in  v  okviru evropske 
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skupnosti. Avlor je predstavil zakonske temelje, ki 
določajo pogoje gibanja arhivskega gradiva, in opisal 
legalno pot izposoje gradiva za kulturne prireditve 
oziroma razstave. Poseben poudarek je namenjen 
izposoji in pretoku arhivskega gradiva v okviru meja 
evropske skupnosti. Glede na italijansko arhivsko 
zakonodajo mora gradivo, ki je namenjeno izposoji in 
prehodu državne meje. spremljati posebno izvozno 
dovoljenje, oziroma licenca o prostem gibanju gra- 
diva. Poseben problem je tudi rcstitucija gradiva, ki je 
bilo nezakonito odpeljano iz državnega ozemlja ene 
izmed članic evropske skupnosti. Zahtevek po vrnitvi 
gradiva mora vsebovati opis želenega dokumenta in 
dokaz, da gre za kulturno dobrino. 

6. GIANFRANCO TORTORELLI, Lo studio e 
la valorizza/ione di-•• archivi editoriali in Italia, 
(Studij in valorizacija izdajateljskih arhivov v Italiji), 
str. 425-433. 

Za razliko od Francije, ZDA in Avstralije, držav, v 
katerih so že zgodaj začeli raziskovali izdajateljske 
dejavnosti, so v Italiji šele v zadnjem času začeli bolj 
sistematično raziskovati razvoj izdajateljskih arhivov. 
Zaradi nezanimanja je bil tako velik del gradiva, ob 
pomoči katerega bi lahko osvetlili na primer način 
življenja tiskarjev in razvoj tiskarn, izgubljen. 

Gradivo od 17. do 19. stoletja je različno hranjeno. 
Tako je ponekod v državnih arhivih (npr. v Benetkah, 
Firencah, v arhivih v Emigliji - Romagni, medtem ko 
je na južnem delu Italije le malo tega gradiva v ar- 
hivih), ali pa v privatnih arhivih in knjižnicah (Firen- 
ce, Bologna). Nekatere izdajateljske hiše pa v sklopu 
svoje dejavnosti hranijo svoje arhivsko gradivo. 

V rubriku "Kronike" je pet prispevkov: 
1. Incontro di studio: "Progettiamo e realiz- 

ziamo il passato. Il lago, (¡nido Pompili • il con- 
sorzio di bonifica", (Studijski posvet: "Načrlujnio in 
uresničimo preteklost. Jezero, Guido Pompilj in zdru- 
ženje za i/.suševanje"), (Panicele, 27. september 
1996), (F. Trevisani), str. 434-435. 

Avtorica je osvetlila teme, ki so jih predstavili 
predavatelji na posvetovanju v Panicalu, posvečenemu 
Trasimenskemu jezeru ob stoti obletnici začetka 
izgradnje odločnice, kije rešila jezero pred izsušilvijo. 

2. Seminario di studio: "Fonti fiscali e sto- 
riografia. L'archivio degli estimi trevigiani tra 
inventariazione e ricerea", (Študijski seminar: 
"Davčni l'ondi in zgodovinopisje"), (Treviso, 20. 
maree 1997). (E. Orlando), str. 436-441. 

Avtor je predstavil referate, ki so jih imeli na 
posvetovanju v Trevisu marca leta 1997. Posvetovanje 
je bilo posvečeno ureditvi in inventarizaciji gradiva 
županstva - "podeslarije" v Trevisu. Gradivo je iz časa 
od 15. stoletja dalje in je bilo v bombardiranju leta 
1944 močno poškodovano. 

3. Politica e amministazione periferica nello 
Stato pontificio tra Medioevo ed età moderna, (Po- 
litika in uprava v papeški državi med srednjim vekom 
in moderno dobo), (P. Monacchia), str. 442-449. 

Predstavljeni so referati s posvetovanja v Perugi o 
politiki in upravi na različnih območjih nekdanje pa- 
peške države. 

4. XXVII convegno dell'Associazione degli ar- 
chivisti austriaci, (27. posvetovanje Zveze avstrijskih 
arhivistov), (Schladming, 20.-22. oktober 1997), (U. 
Cova), str. 450-452. 

Avtor je podal poročilo o 27. posvetovanju 
Društva avstrijskih arhivistov. Na posvetovanju so 
sodelovali tudi predstavniki sosednjih držav (Nemčije, 
Slovaške, Češke, Slovenije - dr. Peter Pavel Klasinc. 
Madžarske. Hrvaške in Italije). Prvi dan je bil 
posvečen delovanju občinskih arhivov, drugi dan pa 
informatiki. 

5. Convegno: "La riproduzione dei documenti 
d'archivio. Fotografia chimica e fotografia 
digitale", (Posvetovanje: "Reprodukcija arhivskih 
dokumentov. Fotografija in digitalna fotografija"). 
(Rim, 11. december 1997). (F. (¡emini), str. 453- 
455. 

Zaradi aktualnosti problema je bil odziv na to 
posvetovanje izjemno velik. Posebej so obravnavali 
problem varnostnih fotoreprodukcij v italijanskih 
državnih arhivih. Prvo in hkrati najpomembnejše 
vprašanje je bilo. ali izbrati mikrofilm ali digitalno 
reprodukcijo ali obe. 

V   rubriki   "Obvestila   in   komentarji"   je   pet 
prispevkov: 

1. In vista della revisione delle norme ISAI), 
(Prenova standardov ISAD), (A. Mule), str. 456-462. 

Za zadnji datum oddaje pripomb za spremembe 
Standardov ISAD. ki so bili sprejeti v letu 1993, je bil 
v Italiji določen 15. september 1998. O spremembah 
standardov naj bi na mednarodni ravni razpravljali na 
14. zasedanju CIF, ki bo leta 2000 v Sevilli. Italijani 
so svoje pripombe sicer že predložili leta 1997 na 
evropski arhivski konferenci v Barceloni. 

2. Nuova sede succursale per l'Archivio di Stato 
di Roma. (Novi sedež podružnice Državnega arhiva v 
Rimu), (M. L. San Martini), str. 463-462. 

Novi sedež podružnice Državnega arhiva v Rimu 
je na vhodu na avtocesto za Aquilo, na ulici Galla 
Placidia 93/a. Na novi lokaciji so vsi fondi od leta 
1871 dalje, nekateri centralni (vojska, sodstvo, banč- 
ništvo) in fondi iz drugih delov papeške države ter 
gradivo nekaterih javnih in privatnih ustvarjalcev. 
Podružnični arhiv hrani 130 fondov s 100 tisoč eno- 
tami oz. 18 tisoč metri gradiva. Oktobra 1997 so 
odprli tudi čitalnico za 25 obiskovalcev. Arhiv je za 
zdaj za obiskovalce odprt v sredo in petek, kmalu pa 
bo odprt štirikrat na teden. Na koncu prispevka je 
dodan seznam fondov, ki jih hranijo v podružnični 
enoti. 

3. Una fonte inedita per la storia del Regno di 
Napoli in età angioina: le carte di Leon Cadier, 
(Neznano gradivo za zgodovino Neapeljskega kra- 
ljestva v obdobju Anžuvincev: gradivo Leona Ca- 
dierja), (S. Morelli), str. 471-474. 

Gradivo, ki je shranjeno v Narodni knjižnici v 
Parizu, je večini raziskovalcem anžujskega obdobja 
neapeljskega kraljestva neznano, Léon Cadier (1862- 
1889) je bil v prejšnjem stoletju eden najpo- 
membnejših tujih obiskovalcev Državnega arhiva v 
Neaplju. Ukvarjal se je predvsem s francosko admi- 
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nistracijo v Sicilskem kraljestvu konec 13. stoletja. Po 
njegovi smrti je zbrano gradivo prešlo v Narodno 
knjižnico. V požaru leta 1943 je bilo gradivo anžujske 
pisarne uničeno. Neapeljski arhivisti so pod vodstvom 
Riccarda Filangierija sicer začeli shematično zbirati 
podatke o prepisih lega gradiva doma in v tujini. 
vendar niso raziskovali v pariški nacionalni knjižnici. 
Material, ki ga je Cadier zbral 0 anžujski upravi ima 
signature 10830, 10831 in 10832. V prvem deluje 
zbrano gradivo za čas od leta 1272 do leta 1294, v 
drugem pa od leta 1294 do leta 1338. Tretji del, tako 
imenovani volumen - snopič NAP (270 x 210 mm, 
N24 sirani) - vsebuje prepise dokumentov predvsem v 
obdobju Karla II. 

4. L'uso delle trappole entomologiche nei de- 
positi d'archivio, (Uporaba pasli za žuželke v arhiv- 
skih skladiščih), (G. Marinucci - E. Ruschioni - E. 
Veca), str. 475-482. 

Avtorji so opisali poskusni postopek uničevanja 
žuželk, ki so ga opravili v Državnem arhivu v Rimu 
od aprila 1996 do novembra 1997. Hoteli so preveriti 
učinkovitost samolepljivih pasti v arhivih. Preverjali 
S() tip pasli in njegovo uspešnost, najboljše mesto za 
nastavljanje in Slevilo pasli, ki naj bi jih namestili v 
neki prostor. Sproti so preverjali učinkovitost po- 
stavljanja le-leh. Viseči samolepilni (rakovi ob oknih 
v obdobju med majem in septembrom so"ujeli" vse 
vrstc žuželk, ki so bile navzoče v raziskovanih pro- 
storih, detektorske pasli blizu gradiva pa so pokazale 
natančnejšo lokacijo same okužbe. Ta način uiiičc- 
vanja žuželk predlagajo kol splošno uporaben način za 
Zatiranje žuželk v arhivih in knjižnicah. 

5. Istruzione technice relative alle operazioni di 
spolveratura di materiale librario e archivistico. 
( tehnični napotki za izvajanje razpraševaiija knjiž- 
nega in arhivskega gradiva), (G. Arruzzolo - G. 
Marinucci - M. L. Riccardi - R. Rotili -E. 
Ruschioni -1'. Valenti - K. Veca), str. 483-491. 

V prispevku so avtorji osvetlili pomen razpra- 
sevanja gradiva zaradi različnih biokemičnih proce- 
sov, ki ga dolgoročno lahko poškodujejo. Razpraše- 
vanje naj bi potekalo spomladi ob navzočnosti 
restavratorja, ki vidi tudi morebitne poškodbe na 
gradivu. V nadaljevanju sta opisana ročni in meha- 
nični način razpraševanja. 

V rubriki "Dokumentacija" je en prispevek: 
'• • codice internazionale di deontologia cicali 

archivisti, (Mednarodni predpisi, ki urejajo arhivsko 
dejavnost), sir. 492-496. 

Objavljeni mednarodni kodeks je bil sprejet na 
zboru generalne skupščine CIE, 6. septembra 1996 v 
Pekingu. Objavljeni italijanski prevod je delo Marca 
Carassija. 

Metka Nusdorfer Vuksanović 

Der Archivar, Mitteilungsblatt für 
deutsches Archivwesen, letnik 51, leto 
1998, zvezki 1-4 

Der Archivar, letnik 51, zvezek 1 

Ta zvezek se začenja s poročilom o prireditvah, ki 
so potekale v okviru 68. nemškega arhivskega dne leta 
1997 v mestu Ulm. Spisal ga je Dielhcr Degreif. 
Osrednja tema zborovanja je bila "Od vodnika k 
internetu - obdelava arhivskega gradiva pred novimi 
izzivi". Več kot 800 arhivarjev iz. Nemčije, pa ludi iz 
13 evropskih držav se je srečevalo od 23. do 26. 
septembra v kongresnem centru Ulm na letnem stro- 
kovnem kongresu, največjem tovrstnem v Evropi. Že 
pred uradnim začetkom kongresa so 23. septembra 
potekali razgovori z gosti iz tujine. 24. septembra 
dopoldne je bilo uradno odprtje 68. nemškega arhiv- 
skega line. Po uvodnih zahvalah prizadevnim, ki so 
omogočili in pripravili kongres, je gospa Nowakova iz 
slovaškega arhivskega društva tujim gostom namenila 
pozdravne besede in poudarila velik pomen tesnega 
sodelovanja med društvi. Pozdravnim besedam je sle- 
dilo odmevno začetno predavanje "Delo z. viri o dik- 
taturi SED dinotile socialistične partije) kot zahteva 
demokratičnega diskurza", ki ga je predstavil Joachim 
Gauck. 

Prvo skupno delovno zasedanje pod vodstvom dr. 
D. Dcgreifa je kritično osvetlilo možnosti in meje 
interneta. Sledilo je popoldansko srečanje udeležencev 
v okviru različnih sekcijskih zasedanj. Prvo sekcijo, 
posvečeno arhivskim pripomočkom, ki je osvetljevala 
delo arhivarjev in pričakovanja uporabnikov, je vodila 
dr. •. Graßmann iz Lilbecka. Dr. V. Trugenberger iz 
Sigmaringcna je svoj prispevek pripravil na temo: 
"Provenience in pertinence - od antiteze k sintezi prek 
novih možnosti pristopov k arhivskemu gradivu v 
dobi elektronske obdelave podatkov". Pripomočki so 
pomemben vmesni del med dvema Funkcijskima ob- 
močjema arhiva, med čitalnico kot mestom uporabe 
arhivskega gradiva in skladiščem. S konkretnim pri- 
merom je dr. U. Simon iz. I.iibecka podkrepil svoje 
prepričanje, ila izdelava vodnika nikakor ni delo 
enega samega človeka. Pri tehtanju, ali dajali prednost 
konvencionalnim vodnikom ali elektronski banki po- 
datkov, je dr. M. Rasch menil, da naj arhivarji ne bi 
lakoj sprejeli vsake modne novosti. Seveda pa da- 
našnja doba zahteva nove kvalifikacije arhivarjev, 
predvsem na področju •••. Drugo sekcijo - "Komu- 
nikacija v inlernelu" je vodil dr. W. Reininghaus iz 
Ministra. Štirje prispevki v okviru lega zasedanja so 
pokrili vse zvezno območje, kjer v arhivih uporabljajo 
medmrežne programe. Člani sekcije so predlagali 
nadaljevanje te diskusije na prihodnjem arhivskem 
dnevu v Münstru. "Varovanje digitalnih informacij" je 
bila poglavitna tema tretje sekcije pod vodstvom dr. 
II. Schmitta iz Mainza. Gre za osrednji problem, kako 
prevzemali, obvladovali in obdelovali elektronske 
podalke v arhivih. Celita sekcija pod vodstvom pro- 
fesorja R. GroBa iz Chemitza je obravnavala temo 
"Učinkovitost skozi sodelovanje". V prispevkih na to 
temo so bile v središču pozornosti raznovrstne mož- 
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nosti sodelovanja arhivov vseh panog s knjižnicami, 
muzeji, izobraževalnimi ustanovami, zgodovinskimi 
društvi in drugimi nosilci na kulturnem področju v 
širšem smislu. 

Splošno poročilo se nadaljuje z navedbo programa 
naslednjega dne, 25. septembra. Ta dan so potekala 
zasedanja posameznih strokovnih skupin znotraj 
društva nemških arhivarjev, tem zasedanjem pa je 
nato sledila druga skupna delovna seja na temo 
"Množični akti v sodobni zgodovini". 

V zvezku so nadalje objavljena poročila 0 obrav- 
navnih temah vseh osmih strokovnih skupin nemškega 
arhivskega društva, ki so zasedale v okviru delovnih 
sej na 68. nemškem arhivskem dnevu. 

"Varovanje informacij kot temeljno načelo demo- 
kratičnega delovanja (ravnanja)" je naslov obširnega 
prispevka, ki ga lahko preberemo v nadaljevanju. 
Spisal gaje Roland Müller in govori o nalogah, mož- 
nostih in mejah arhivov. Wolfgang Kramer v nada- 
ljevanju zvezka s sodelavci s področja različnih delov- 
nih skupin arhivske službe (v arhivih deželne zveze, 
zveznih arhivih, arhivih Katoliške cerkve, arhivih 
Evangeličanske cerkve, komunalnih arhivih, parla- 
mentarnih arhivih in arhivih strank in zvez, gospo- 
darskih in znanstvenih arhivih) predstavi položaj di- 
plomiranih arhivark in arhivarjev v Nemčiji. Joachim 
Sturm objavlja nekoliko predelano različico svojega 
prispevka, ki gaje predstavil leta 1996 v Frciburgu na 
jugozahodno nemškem arhivskem dnevu, z naslovom: 
"Okrožni arhivar med arhivsko ortodoksnostjo in 
pluralističnimi zahtevami". Prispevke končuje Hans 
Ammerich, z zapisom svojega predavanja iz leta 1996 
v okviru strokovne skupine 3 društva nemških arhi- 
varjev na 67. nemškem arhivskem dnevu v Darm- 
stadlu. Naslov predavanja se glasil: "Škofijsko-zgo- 
dovinska društva in škofijski arhivi". 

Arhivskim poročilom in zasedanjem so namenjene 
nadaljnje strani časopisa. Najprej so obljavljena tri 
poročila z mednarodnega področja. Frank M. Bischoff 
poroča o mednarodnem arhivskem simpoziju v Maas- 
Irichtu z aktualno temo: Arhivi v internem, Wolfhard 
Valil piše o letnem srečanju sfragističnega odbora 
mednarodnega arhivskega sveta 1997 v Vatikanu in 
Dieter Schlenker o obdelavi arhiva mednarodne Cari- 
tas v Rimu. Z nemškega območja nam Martin Stingi 
predstavi državni arhiv Freiburg i. Br., ki je v letu 
1997 praznoval 50-lctnico svojega delovanja, Franz- 
Josef Ziwes nas seznani, da splošni deželni arhiv 
Karlsruhe kot eden prvih državnih arhivov v Nemčiji 
na kratko ponuja pregled nad celoto svojega gradiva 
na internetu, Barbara Schaller poroča o slavnostnem 
kolokviju oktobra 1997 v počastitev 10-lelnice obstoja 

'saškega državnega arhiva Cheniitz. Sledi zanimiv 
prispevek Bettine Wischhofcr, ki nam predstavi no- 
vogradnjo skladišča deželnega cerkvenega arhiva v 
Kasslu. Ta rubrika se nadaljuje s poročili o arhivskih 
dnevih in zasedanjih v letu 1997 v Nemčiji. Gerd 
Giese poroča o sedmem deželnem arhivskem dnevu 
dežele Mecklenburg-Vorpommern v mestu Wismar, 
Adelheid Rahmeii-Weyer • 31. renskem arhivskem 
dnevu, ki je potekal 19. in 20. junija 1997 v mestu 
papirja: Belgisch Gladbachu, Uwe Schapcr o letnem 

zasedanju folotehničnega odbora v Ludwigsburgu, 
Volker Trugenberger o delovnem zasedanju arhivskih 
pedagogov in sodelavcev zgodovinskega šolskega 
dela v državnem arhivu Sigmaringen, Gabriele 
Mühlnickel-Heybach podaja izčrpno poročilo o štirih 
srečanjih (od 32. do 35.) delovnih skupin baden- 
vviirtlemberških okrožnih arhivov v Tiibingenu, na 
gradu Filseck (Uhingen). Ravensburgu in Villingen- 
Schwenningenu, Dagmar Jank pa poročanja z nem- 
škega območja zaokroži s poročilom o vprašanju 
stikov z javnostjo pri bibliotekarskem izobraževanju. 
To je bila tudi osrednja tema, ki so jo obravnavali 
docenti bibliotekarskih izobraževalnih mest v juniju 
1997 na strokovni visoki šoli v Potsdamu. S fran- 
coskega območja sledila dve poročili, in sicer Peter 
Honigmann piše o pariški kartoteki Židov, Wolfgang 
Hans Stein pa o francoskem nacionalnem arhivu v 
Umbruchu. To rubriko poročil končuje Wolfram 
Werner s kanadskega območja, in sicer s poročanjem 
o prispevkih v časopisu Archivaría, ki ga izdaja 
Association of Canadian Archivists. 

Naslednje strani časopisa so namenjene pred- 
stavitvam oziroma ocenam novih publikacij. Predstav- 
ljenih je skupaj 28 novih knjig in zvezkov periodike. 

V rubriki Osebna obvestila so objavljene zame- 
njave osebja v arhivih zveze in dežel Nemčije, pa tudi 
podelitev različnih priznanj ter navedba obletnic oseb- 
nih jubilejev zaposlenih v arhivih. Rubriko osebnih 
obvestil zaokrožala posmrtnici, posvečeni Siegriefu 
Faucku (1925-1997), vodji mestnega arhiva Ludwigs- 
hafen a. Rh., in prelatu Ewaldu Wallerju (1901-1997). 
direktorju zgodovinskega arhiva nadškofije Köln v 
letih 1967-1977. 

Zvezek se izteče z rubriko Razno, v kateri so ob- 
javljeni novi naslovi in klicne številke, razni drugi 
kratki prispevki z. različnih področij, pa tudi pregled 
prireditev, zanimivih za arhivsko stroko, od maja 
1996 do julija 1999. 

Der Archivar, letnik 51, zvezek 2 

Pričujoči zvezek začenja Clemens Rehuí z. objavo 
zanimivega, nekoliko predelanega prispevka, ki ga je 
predstavil februarja leta 1997 v Stultgart-Holienheimu 
v okviru zasedanja osme strokovne skupine društva 
nemških arhivarjev in v katerem govori o stikih z jav- 
nostjo v arhivih kot strokovni nalogi. Trije avtorji na- 
slednjega objavljenega prispevka podajajo podrobna 
navodila za predstavitev državnih arhivov in arhivskih 
uprav na svetovni spletni mreži. Sledi prispevek Rai- 
nerja Weicheita z naslovom "... nič ni nemogoče..." v 
katerem ta predstavi mlado društvo "Zgodovinarke in 
zgodovinarji na licu mesta", ustanovljeno leta 1993. 
Michael Wischnalh predstavi uvod k objavljenim 
priporočilom o vrednotenju in obdelavi gradiva bol- 
nišnic, ki so od julija 1997 dostopna tudi na internetu, 
na naslovu: hltp:/www.uni.luebingen.de/UAT/. Objavi 
zakonskih določil in upravnih predpisov za državno 
arhivsko gradivo in varovanje arhivskega gradiva v 
Zvezni republiki Nemčiji so namenjene nadaljnje 
strani časopisa. 

Sledi stalna rubrika, v kateri se lahko seznanimo z 
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različnimi arhivskimi poročili o različnih temah in 
zasedanjih, najprej z mednarodnega področja. Detlef 
Humbert tako predstavi poročilo o letnem zasedanju 
1997 IASA-deželnc skupine Nemčije/Nemške Švice v 
Baslu, Wilfried Reininghaus pa poroča z zasedanja ob 
50-letnici obstoja danskih gospodarskih arhivov v 
Arhusu. Z nemškega območja najprej Adolf lì. Hof- 
meister poroča, da je državni arhiv Bremen prevzel 
gradivo enega največjih ladjedelniških podjetij: 
Bremer Vulkan. Nadalje nas Wolfgang Läufer seznani 
0 novem domovanju deželnega arhiva Saarbrücken, 
Antjekathrin Graßmann o prireditvah ob 700-lelnici 
arhiva Lübeck, Toni Dederich poroča, da je zgo- 
dovinski arhiv kölnske nadškofije prevzel od köln- 
skega mestnega muzeja zbirko pečatov Wilhelme 
Ewalda kot depozit, Klaus-] Lorenzen-Schmidt • lem, 
daje filmski arhiv HAPAG zdaj popolnoma dostopen, 
Gerald Wiemers nas seznani, da je univerzitetni arhiv 
mesta Leipzig v novi hiši, Carmen Schäfer in Isa 
Schirrmeister predstavita arhiv univerze Otto-von- 
Guericke iz Magdeburga, nadalje Christoph Engelhard 
poroča o šestem allgauerskem arhivskem dnevu v 
Memmingenu, Angelika Sauer • 30. seji delovne 
Skupnosti poklicnih arhivarjev Baden-Württemberg v 
mestu Karlsruhe in Ingrun Osterfinke o šestem za- 
sedanju južnonemških evangeličanskih cerkvenih 
arhivov v Horgeismaru. Sledi poročilo iz Hrvaške, v 
katerem Vida Pavliček poroča o spremembah v 
arhivistiki na Hrvaškem zaradi novega arhivskega 
Zakona. Poročila končuje Jože Žontar iz Slovenije, ki 
bralce seznani s potjo, kije privedla do novega zakona 
° arhivskem gradivu in arhivih na območju Slovenije. 

V tokratnem zvezku je predstavljenih oziroma 
"cenjenih 23 izdanih publikacij in po naslovih na- 
vedenih še preostalih 70 del. Sledi prispevek s pod- 
r°4Ja osebnih obvestil, dve posmrtnici, prva je po- 
svečena mestnemu arhivarju v mestu Saarbrücken 
"itzu Jacobyju (1941-1997), druga pa Wolfgangu 
Schnüererju (1938-1977) iz osrednjega državnega 
arhiva Stuttgart. Na koncu je še stalna rubrika Razno, 
ki prinaša kratke prispevke z različnih področij, med 
llri|gini tudi poročilo o arhivsko znanstvenem kolok- 
V|.iu na arhivski šoli v Marburgu. Tudi drugi zvezek se 
končuje s pregledom prireditev v letih od 1996 do 
1999. 

Der Archivar, letnik 51, zvezek 3 

» tem zvezku so najprej predstavljeni arhivi v 
Mtlnstru, in sicer Peter Veddler piše o nordrhein- 
^-'stfalskem  državnem   arhivu   Münster,   Katharina 

'eiimnn o westfalskem arhivskem uradu Münster 
M '' Koswitha Link nam predstavi mestni arhiv 
Münster, Peter Löffler škofijski arhiv Münster, 
Reinhard van Spankeren arhiv diakonskega dela 
_vestfaljje v Münstru in Rohtraut Müller-König kon- 
cu.ie ni/ predstavitev s prikazom razvoja univerzi- 
tetnega arhiva Münster. Sledi prispevek z naslovom: 
Arhivsko vrednotenje - jedro naloge kot premago- 

vanje krize". Avtor članka Matthias Buchholz podaja 
'""ah/o, ki temelji na raziskavi o izkušnjah in pro- 

lemih vrednotenja arhivskega gradiva v okviru prak- 

tičnega arhivskega varovanja v porenskih komunalnih 
arhivih, kije potekala v letu 1999. Naslov naslednjega 
prispevka Arhivi v Severnem Porcnju-Wcstfaliji na 
internem. V njem Wilfried Reininghaus in Frank M. 
Bischoff poročata o projektu, ki gaje podprla nemška 
raziskovalna skupnost. Zopet Frank M. Bischoff. to- 
krat skupaj s soavtorjem Hansom-Jiirgenom Hotman- 
nom v nadaljevanju piše o odškodnini - obdelavi 
odškodninskih aktov v državnem arhivu Münster. 
Erich Meuthen objavlja uvodni referat, ki ga je 
predstavil na zasedanju univerzitetnih in visokošolskih 
arhivarjev februarja 1998. leta v Düsseldorfu in go- 
vori o položaju arhivov na visokih šolah dežele Se- 
verno Porenje-Westfalija. Prispevki h kulturi spomina 
je naslov pregleda arhivalij in gradiva zbirk nordr- 
heim-westfalskih nacističnih spominskih mest. ki gaje 
spisala Angela Genger. 

Naslednje strani časopisa polnijo poročila o 
arhivskih zasedanjih in zborovanjih, in sicer najprej z. 
mednarodnega področja. Dielher Degreif tako poroča 
o generalni skupščini francoske zveze arhivarjev 
(AAF) iz. leta 1998. Z nemškega prostora nas najprej 
Margareta Bull-Reichcnmiller seznani s pismi Clare 
Zetkin v osrednjem državnem arhivu Stuttgart, Otto 
H. Becker z novimi viri za zgodovino glasbe v 
državnem arhivu Sigmaringen (pisma pianistke Clare 
Schumann in komponistov Franca Liszta, Louisa 
Spohra. Wilhelma Bernharde Moliqueja in Giacoma 
Meycrgccra), Katharina Tiemann poroča • 50. west- 
falskem arhivskem dnevu, ki je potekal v kraju Bad 
Salzuflen, Volker Graupner o letnem zasedanju odbo- 
ra za restavracijo v mestu Weimar ter Sabine Happ o 
zasedanju arhivarjev univerz in visokih šol dežele 
Severno Porenje-Westfalija. V nadaljevanju lahko 
preberemo poročilo Hansa-Joachima Behra. ki se na- 
naša na Namibijo in govori o zbirki Sam-Cohen- 
biblioleke v kraju Svvakopmund. Obširno poročilo o 
arhivih in arhivski organizaciji v Rusiji, ki ga je spisal 
na podlagi časopisa: Otecestvennye arilivy, objavlja v 
nadaljevanju Hermann Schreyer, in to poročilo tudi 
končuje pričujočo rubriko. 

Predstavitve oziroma ocene knjig in serijskih 
publikacij tokrat obravnavajo 28 del, tem pa sledi 
navedba izdanih katalogov k arhivskim razstavam v 
Nemčiji po letu 1997. Kolje že ustaljeno, se z rubriko 
Osebna obvestila. Razno in s pregledom prireditev od 
septembra 1994 do julija 1999 končajo prispevki v 
tretjem zvezku. 

Der Archivar, letnik 51, zvezek 4 

Prvi prispevek lega zvezka je napisal Nils BrUbach 
in nosi naslov: Johannes Papritz (1898-1992) in razvoj 
arhivske znanosti po letu 1945. Članek je posvečen 
ustanovnemu očetu arhivske šole v Marburgu in 
avtorju leta 1976 izdane arhivistike v štirih zvezkih 
Johannesu Papritzu. Naslednji prispevek je napisala 
Angela Ullmann in govori o ustanovitvi, nalogah in 
ciljih 1er dejavnosti odbora za elektronsko obdelavo 
podatkov arhivskosvetovalne konference nemške 
zveze in dežel v letih od 1972 do 1994. Mechthild 
Black-Veldtrup  objavlja  članek  na  temo  obdelave 
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podatkov, ki je ne samo v nemškem svetu arhivov od 
razširitve intérnela spet tema, ki zahteva diskusijo. V 
preobratu so tudi medijski arhivi oziroma arhivi tiska, 
kot jih opisuje in v naslednjnein prispevku piše o njih 
Dieter Gessner. Charles-Claude Biedermann pa piše o 
mednarodnem iskanju pogrešanih oseb, kije na poti k 
multimedialni instituciji. Sledi objava zakonskih 
določil in upravnih predpisov za državno arhivisko 
gradivo in arhivsko varovanje v Zvezni republiki 
Nemčiji. 

Rubriko arhivska poročila in zborovanja z medna- 
rodnega območja začenja Michael Wettengel. V 
svojem članku poroča o zasedanju v juniju 1998. leta 
v Public Record Office v Veliki Britaniji, posvečenem 
viziji arhivov v novem tisočletju. V naslednjem po- 
ročilu Wilfried Schöntag govori o XXXIII. med- 
narodni konferenci arhivov, kije bila septembra 1998. 
leta v Stockholmu. Z nemškega območja najprej 
Albrecht Ernst piše o osrednjem državnem arhivu 
Stuttgart - ta je prešel pod novo vodstvo; nadalje 
Mathias Beer podrobno predstavi arhiv instituta za 
donavsko-švabsko zgodovino in deželoznanstvo, 
Wolfgang Henninger nas seznani z regionalnim kul- 
turnim projektom v Vzhodno Frizijski deželi in z. 
državnim arhivom v Aurichu in Miinstru. Wolfgang 
Laufer predstavi zgodovino 50. let deželnega arhiva 
Saarbrücken, Antjekathrin Gralìmann piše o vrnitvi 
liibeških arhivalij iz Armenije, Jörg Schadt nas 
seznani z zapuščino Moritza Ledererja v mestnem 
arhivu Mannheim, Gerald Wiemers piše delu ar- 
hivarjev univerz in visokih šol v Dresdnu, Holgcr 
Wilken o arhivu Rauhen hiše v Hamburg-Hornu, 
Bernd Kasten poroča o 8. deželnem arhivskem dnevu 
društva nemških arhivarjev v Mecklenburg-Vor- 
pommernu, Johann Peter Wurm o 14. šlesvvig- 
holsteinskcm arhivskem dnevu v Ltibecku, Barbara 
Hoen  je   napisala   obširno   poročilo   o   58.   jugo- 

zahodnonemškem arhivskem dnevu v Ladcnburgu, 
Volker Wahl • 47. tiirinškem arhivskem dnevu 1998 v 
mestu Gotha, Laurentius Koch o delovni skupnosti 
redovnih arhivov, Eckhard Lange o pomladanskem 
zasedanju medijskih arhivov v Würzburgu, Udo 
Schäfer in Nicole BickholT nam poročata o drugem 
zasedanju delovnega okrožja v državnem arhivu 
Ludwigsburg, na katerem so govorili o arhiviranju 
dokumentov na digitalnih sistemih, Gudrun Fiedler 
piše o 25. seji odbora za elektronsko obdelavo 
podatkov, kije potekala aprila 1998 v mestu Schwerin 
in kar pet avtorjev je podpisanih pod zadnjim 
prispevkom z nemškega območja, ki govori o vlogi 
arhivov v informatizacijskem sistemu (inline. Rubrika 
poročil končuje poročilo s francoskega območja, ki ga 
je spisal Reimund Haas. Omenjeno poročilo govori o 
novem predsedniku in novem prostoru za cerkvene 
arhive v Franciji. 

Poročila in ocene novih knjižnih izdaj zajemajo 27 
del. Sledi seznam objavljenih repertorijev v Zvezni 
republiki Nemčiji od leta 1996 ter tudi seznam 
objavljenih del, predstavljenih samo z naslovi. 

V rubriki Osebne vesti lahko poleg novih ime- 
novanj in zamenjav arhivskih delavcev v različnih 
arhivih preberemo tudi posmrtnici, posvečeni Jiirgenu 
Mittriickerju (1940-1998) in Rolandu Seeberg-Elver- 
feldtu (1909-1993). 

Zadnja rubrika Razno nas, kot je to že ustaljeno, 
seznani z novimi naslovi in telefonskimi številkami, 
obenem pa prinaša tudi več krajših prispevkov z 
različno vsebino, seznam prireditev do oktobra 1999, 
zanimivih za arhivsko dejavnost, ter se končuje z 
obvestili Društva nemških arhivarjev in programom 
70. nemškega arhivskega dne 1999 v Weimarju. 

Sonja Anžič 
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Razstave 

Janez Puh, Johann Puch - človek, ki je 
svet obrnil na glavo 

Zgodovinski arhiv na Ptuju je v tednu Evropske 
kulturne dediščine predstavil katalog in odprl razstavo 
o Janezu Puhu. Johannu Puchu, kot naši skupni evrop- 
ski dediščini. Razstava je posvečena 85. obletnici 
smrti našega velikega rojaka. 

Jane/. Puh se je rodil leta 1862 v Oblačeku pri 
Juršincih kot drugi izmed štirih otrok malemu kmetu 
Francu Puhu in materi Neži, roj. Cizerl. Tam je ob- 
iskoval enorazredno osnovno šolo, se v Rotmanu pri 
Juršincih izučil za ključavničarja, leta 1877 dobil 
spričevalo o triletni učni dobi, vajeniška leta preživel 
v Radgoni, si pridobil dodatno znanje v Nemčiji in 
lato med služenjem vojaškega roka v Gradcu v letih 
od 1882 do 1885. Še istega leta seje za stalno naselil 
v Gradcu in začel popravljati kolesa. Po dolgi in za- 
htevni polije leta 188• uredil svojo lastno delavnico, 
se poročil in začel pot podjetnika. Že leta 1899 mu je 
"spelo zgraditi tovarno za izdelavo koles, deset let po 
tem, koje izdelal svoje prvo kolo. Leta 1899je skon- 
struiral svoj prvi bencinski motor v tako imenovani 
bokser izvedbi". Gre verjetno za prvi znani tovrstni 

motor na svetu. Janezu Puhu je uspelo patentirati pri- 
bližno 30 izumov. Večino patentov, izboljšav in iz- 
umov je mojster izvedel v tisočih izdelkih sam in 
«evilni so preživeli njegov čas. S konstruiranjem 
avtomobilov in letalskih motorjev se je ukvarjal v 
drugi polovici svojega življenja. Tik pred začetkom 
prve svetovne vojne se je na poti v Zagreb ustavil 
doma na Sakušaku in pojedel svoje priljubljene giba- 
joče. Konjske dirke v Zagrebu so velikemu ljubitelju 
k°nj 19. julija 1914 zatisnile oči. 

S katalogom in z razstavo smo zaznamovali 85. 
obletnico smrti, 110. obletnico prvega Puhovega ko- 
lesa in 100. obletnico prvega Puhovega avtomobila. V 
lc,u 1999 je bila tudi 100. obletnica nastanka njegove 
'"varne v Gradcu. 

Katalog je velikega formata, obsega 128 strani, 
lo0 barvnih fotografij, šest uvodnih prispevkov v 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, 15 krajših 
sll4jk°vnih prispevkov s povzetki v nemščini in an- 
gleščini. V katalogu je seznam več kot 300 ekspo- 
natov. 

Katalog je bil predstavljen 25. septembra 1999 v 
desini hiši na Ptuju, na sprejemu pri županu mestne 
občine Ptuj Miroslavu Luciju," dr. med. 

Razstava o Janezu Puhu, Johannu Puchu, človeku, 
kl je svet obrnil na glavo, je postavljena skladno z 
na/«ri Janeza Puha. človeka, ki je nenehno razmišljal 
111 'skal druge, boljše rešitve. Ogromen prazen prostor 
POSlovne stavbe Domino smo po zamisli oblikovalca 

spremenili v možnost, da Puhove stvaritve lebdijo v 
zraku, in sicer na oblakih, tudi zato, ker je bil Janez 
Puh doma i/. Oblačeka pri Juršincih. V umetno obli- 
kovanem prostoru narobe obrnjenega stožca je vec kot 
300 eksponatov Puhove dediščine, tako 33 oldtimcr- 
jev - koles, molociklov, motorjev in mopedov iz ob- 
dobja od leta 1906 do 80. let 20. stol., 20 vitrin arhiv- 
skega gradiva iz domačih in tujih arhivov, muzejski 
eksponati in približno 60 povečanih fotografij. 

Gradivo na razstavi je razporejeno v treh tematskih 
sklopih, in sicer: 

I. Janez Puh - človek, kije svet obrnil na glavo 
Prvi tematski sklop obravnava obdobje, v katerem 

seje Janez. Puh rodil na Sakušaku, oz. Oblačeku, hodil 
v šolo v Juršince, se izučil v Rotmanu in na Ptuju ter v 
Radgoni preživel vajeniško dobo. Ta tematski sklop 
ponazarjajo kmečka izba in šolski razred iz konca 
prejšnjega stoletja 1er originalno arhivsko gradivo, od 
rojstne matične knjige do razglednic in osebnih foto- 
grafij. 

II. Janez Puh, Johann Puch - izumitelj, tovarnar, ki 
je avto izdelal zalo, da dež ne bi zmočil njegove žene 

S fotografijami prve Puhove delavnice za poprav- 
ljanje koles v Gradcu, prek prvih izdelkov kolesa z 
enako velikima kolesoma pa vse do originalnih molo- 
ciklov in seveda motorjev je predstavljen drugi te- 
matski sklop. V njem ne zasledimo avtomobilov iz. 
Puhove tovarne, ker tudi v slovenskem prostoru niso 
na ogled, zato pa so na razstavi fotografije avtomo- 
bilov, posnele po večini iz arhivskega gradiva. V vitri- 
nah lahko sledimo Puhovcmu boju za svoje lastne 
prostore v Gradcu, reklamnim materialom za Puhove 
izdelke in tekmovalnim uspehom. 

III. Jane/. Puh, Johann Puch - vizionar, ki še vedno 
vrti svet 

Janez. Puh vrti svet s svojimi izumi, več kot 30 jih 
je, našli so pol za svojo uresničitev v njegovem času 
in še danes veljajo. Predstavljeni so tudi Tomosovi 
izdelki, ki so sprva naslajali po licenci tovarne Steyr- 
Daimler-Puch. Glede na prispevke v katalogu in na 
razstavi pa so Puhovi patemi in izdelki izziv tudi za 
tretje tisočletje. 

Odprtje razstave je bilo 25. septembra 1999. Slo- 
vesnosti ob odprtju so se udeležili številni gostje. 
oldtimerji in Puhovi občudovalci. Slavnostni nagovor 
Puhove rojakinje dr. Majde Kaučič Basa nas je 
opomnil, da preradi pozabljamo naše ljudi, ki delajo 
drugje, in da premalo skrbimo za svojo lastno iden- 
titeto. 

Pri projektu so sodelovali številni lastniki staro- 
dobnikov, največ so jih prispevali Muzej motociklov 
Vransko, Tehniški muzej Slovenije in Vekoslav 
Pislak. Gradivo so prispevali arhivi doma in v tujini, 
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muzeji in številni posamezniki. Vsi, ki so prispevali 
gradivo za razstavo, ter vsi sponzorji in sodelavci so 
navedeni v katalogu. 

Na razstavi so na voljo monografija o Janezu 
Puhu. razstavni katalog, plakat, letak, zloženke v slo- 
venščini, nemščini in angleščini, vrečke z motivi Pu- 
hove ustvarjalnosti in majice za leto 2000. 

Projekt so finančno omogočili Ministrstvo za kul- 
turo RS, Mestna občina Ptuj, Poslovni center Domino 
Pluj, Elektro Senear d.d. Ptuj, Perutnina Ptuj in 35 
drugih sponzorjev. Vsem iskrena hvala. Hvala ludi 
sodelavcem v Zgodovinskem arhivu na Ptuju in moji 
družini. 

Razstavni katalog smo simbolično predstavili 16. 
oktobra 1999 v rojstni občini Janeza Puha v Juršincih 
ob odprtju muzeja etnološke in tehnične dediščine. 
Delček bogate dejavnosti Janeza Puha je bil prikazan 
od 18. do 27. oktobra v Mariboru, na razstavi Teh- 
niška dediščina v Mariboru in okolici, pripravljeni v 
prostorih Zveze inženirjev in tehnikov v Mariboru. 

Kristina Šamperl l'un • 

Med nebom in zemljo, razstava fotografij 
Johanna Freunda, Pokrajinski arhiv v Novi 
Gorici 

Novembra lani je minilo 80 let od podpisa pre- 
mirja in s tem konca prve svetovne vojne. Obletnico 
so spremljale številne prireditve tako pri nas, kol tudi 
v tujini. Mednje se uvršča tudi razstava Pokrajinskega 
arhiva v Novi Gorici z naslovom Med nebom in 
zemljo, ki jo je pripravila arhivska svetovalka Vlasta 
Tul. 

Naslov razstave je najbrž dovolj zgovoren. Avtor 
fotografij je bil namreč letalski fotograf na soški 
fronti, zato se na posnetkih pojavljajo po večini letala, 
piloti, letališča in različni spremljajoči dogodki, pove- 
zani s soškim bojiščem in njegovo neposredno zaledje 
vietili 1916 in 1917. 

Johann Freund, po narodnosti Nemec, se je rodil 
20. aprila 1886 v Fekctiču v Bački, umrl pa je 19. 
marca 1976 v Nemčiji. Po končani osnovni šoli v do- 
mačem kraju in meščanski v Starem Bečeju je v 
Szarvašu na Madžarskem končal še učiteljišče, in se je 
tam izučil tudi fotografskih veščin. Med letoma 1906 
in 1922je poučeval v Crvenki v Bački, vmes paje bil 
leta 1916 vpoklican v vojsko. Najprej je bil dodeljen 
na srbsko fronto, leta 1916 pa kot fotograf v letalsko 
enolo šl. 2, ki je bila od srede lela 1915 do konca 
vojne nastanjena na italijanskem bojišču in je najdlje 
delovala na letališčih v Ajdovščini in na Ajševici. 

Freundovo zapuščino, ki zajema 117 fotografij, je 
Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici pred leti podaril 
njegov sin, dr. Ladislav Freund iz Splita. Fotografije 
je bilo zelo težko identificirati, saj so bile večinoma 

brez vsakršnih podatkov. Avtorica si je pomagala z 
dosegljivo literaturo, s primerjavo s podobnimi mo- 
tivi, ki jih hranita arhiv ter muzeja v Novi Gorici in 
Gorici, v največjo pomoč paje bil gospod Jože Silič iz 
Šempetra pri Gorici, letalec in član Društva soška 
fronta ter odličen poznavalec letalstva. Za nekatere 
primere pa je bilo treba poiskati ustrezni položaj kar 
na terenu. 

Razstava je bila oblikovana v dveh različicah s 
sicer enakim pristopom, vendar z. različnimi poudarki 
glede na možnosti in kraj postavitve. Razdeljena je na 
več tematskih sklopov, ki obsegajo predstavitve prvih 
letal in opazovalnih balonov, letališča v Ajdovščini in 
na Ajševici, vojaških položajev, orožja in posledic ob- 
streljevanj (ruševine), vojaških kuhinj, pasjega prate- 
ža, vojnih ujetnikov, ranjencev, mrličev 1er pogrebov 
padlih pilotov in pokopališč. Na koncu je prikazano 
tudi letališče v bližini Bleda, kamor je bila pred pre- 
bojem pri Kobaridu premeščena Freundova enola. 

Obsežnejša razstava, s poudarkom na posnetkih z 
ajdovskega letališča in okolice, je bila postavljena v 
Lavričevi knjižnici v Ajdovščini v prvi polovici 
decembra lani. V preddverju Pokrajinskega arhiva pa 
je še vedno mogoče videti ožji izbor fotografij, na ka- 
terih pa je pozornost namenjena bolj posnetkom z 
goriškega območja. Se posebej zanimivi so zračni 
posnetki letališča na Ajševici, strelskih jarkov na Sa- 
botinu in porušenega solkanskega mostu. 

Razstava je zasnovana v črno-beli tehniki. Črno- 
belc reprodukcije večjega formata, ki jih od črne 
podlage loči bel rob, je izdelal priznani novogoriški 
fotograf Matjaž Prešeren. Tudi zgibanka, ki spremlja 
razstavo, sledi temu slogu in ponuja temeljne podatke 
o Johannu Freundu in njegovih fotografijah ter pri- 
kazuje nekaj značilnih posnetkov. 

Obe postavitvi sla naleteli na izjemen odmev med 
laično in strokovno javnostjo na širšem goriškem ob- 
močju. 

Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne v 
Prvačini, na njem propeler letala - spomenik. Danes je 
le še nekaj skromnih ostankov nekdaj velikega 
pokopališča, kamor so pokopavali tudi ranjence, 
preminule v bližnji bolnišnici. Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, zbirka fotografij, Johann Freund 1/25 
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Ponesrečen pristanek letala tipa Aviatik št. 24.19 na 
letališču na Ajševici. Z repa letala visi razpoznavni 
•rak vodje poleta Franza Wognarja. Letala so težko 
ohranjala ravnotežje in tudi smer pri vzletanju in 
Pristajanju, zato je predvsem ob pristankih pogosto 
Pohajalo do nesreč. Pristanek, kot ga prikazuje 
fotografija, so imenovali kar trd pristanek letala. 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, zbirka fotografij, 
Johann Freund 1/36 

Letališče v Ajdovščini verjelno pozimi leta 1916/17. 
Pred večjim hangarjem na osrednjem delu posnetka 
sloji pel oboroženih letal lipa Brandemburg, ki jih 
tehnično osebje pripravlja na akcijo. Ajdovsko 
letališče je začelo delovati med prvo svetovno vojno. 
Na njem in hkrati na letališču na Ajševici sla bili med 
prvimi nameščeni letalska enota 19 in enota 2. v kateri 
je bil nameščen Johann Freund. Pokrajinski arhiv v 
Novi Gorici, zbirka fotografij. Johann Freund H/12 

Metka Nusdorfer Vuksanov'tć 
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Osebne vesti 

Dr. Vlado Valenčič (1903-1999) 

Le dva ledna po 96. rojstnem dnevu, smo 10. 
decembra 1999 na ljubljanskih Žalah pospremili na 
zadnji poti dr. Vlada Valenčiča, arhivista, častnega 
člana Arhivskega društva Slovenije, zgodovinarja in 
ekonomista, ki je skoraj 25 let življenja posvetil 
Mestnemu oziroma Zgodovinskemu arhivu Ljubljana. 

Dr. Vlado Valenčič seje rodil 26. novembra 1903 
V Trnovem pri Ilirski Bistrici. Obiskoval je tamkajšnjo 
ljudsko šolo. Po realni gimnaziji v Opatiji in klasični v 
Ljubljani je v šolskem letu 1921/22 na dunajski uni- 
verzi vpisal študij narodnega gospodarstva in ga 
pozneje nadaljeval na univerzi v Frankfurtu na Maini. 
Študij je z zagovorom doktorske teze o slovenskem 
zadružništvu končal leta 1926 na Pravni in državno- 
znanstveni fakulteti v ZUrichu in si pridobil znan- 
stveni naziv s področja narodnega gospodarstva. 

Vse do I. septembra 1950 so bile njegove službe 
povezane z zadružništvom, najprej pri Zadružni zvezi, 
nato pri Zadružni gospodarski banki v Ljubljani, pred 
drugo svetovno vojno pa še v Hranilnici Dravske 
banovine, ki se je med vojno preimenovala v Hra- 
nilnico Ljubljanske pokrajine. V tem času je urejal 
glasili Narodni gospodar in Orač ter zanju prispeval 
več zgodovinskih člankov s tematiko zadružništva in 
kmetijstva. Prve mesece po končani vojni je izgubil 
službo, za katero si je, kol je sam povedal, prizadeval 
kar dve leti. Zaposlitve, ki jih je dobil po letu 1947, 
mu kot znanstveniku nikakor niso ustrezale in si je 
prizadeval, kol je sam rekel "... dobiti službo ... nekje 
... za špansko steno, v miru." (Spominski zbornik 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1999, sir. 
46). Na tako zaposlitev ga je lela 1950 opozoril dr. 
Josip Mal, ko gaje napotil k dr. Jožetu Šornu, kije bil 
vodja Mestnega arhiva ljubljanskega. Dejavnost 
arhiva je bila hisloriografsko usmerjena, kar je dr. 
Som utemeljeval s pomanjkanjem arhivistično šola- 
nega kadra in s prizadevanjem, da se ne bi izgubil 
znanslveno-raziskovalni potencial fakultetno izobra- 
ženih sodelavcev arhiva. Dr. Valenčič je bil kot na- 
ročen za Somov koncept arhivskega dela, ki je iskal 
strokovnjake, ki so obvladali zlasti ekonomske in 
pravne smeri zgodovinskega preučevanja. Že kot 
priznan znanstvenik je bil dr. Valenčič 1. septembra 
1950 z dekretom tedanje ljubljanske oblasti nameščen 
v službo v Mestnem arhivu Ljubljana; opravljal jo je 
vse do februarja 1975, čeprav seje upokojil že konec 
januarja 1974. 

Arhivistično delovno področje dr. Vlada Valenčiča 
so bili fondi z območja Ljubljane, hkrati pa ludi 
posredovanje arhivskega gradiva za raziskovalne 
namene. Arhivislična obdelava ljubljanskega arhiv- 
skega gradiva se je idealno ujemala z raziskovalno 
nalogo "... delati na ljubljanski zgodovini." (Spo- 
minski zbornik, sir. 46). To  je bilo še zlaslo po- 

membno, ko je novi ravnatelj arhiva dr. Sergij Vilfan 
v petdesetih letih začel organizirali pripravo mono- 
grafije o zgodovini Ljubljane. Dotedanje znanstveno 
delo dr. Valenčiča, ki je obsegalo preučevanje slo- 
venske gospodarske, zadružne, obrtne, agrarne in 
demografske zgodovine, se je v arhivu v veliki meri 
osredotočilo na enaka področja v okviru Ljubljane in 
še na nekatera druga slovenska območja. Pripravil je 
temeljne raziskave za sintetično izdelavo ljubljanske 
zgodovinske monografije, vendar ta na žalost še danes 
ni napisana. To je dr. Valenčiča žalostilo vse do smrti. 

Neprecenljive so Valenčičeve študije o strukturi in 
gospodarski moči ljubljanskega prebivalstva od 16. 
stoletja dalje, ljubljanskih hišah in njihovih pre- 
bivalcih v stari Ljubljani, ljubljanskih uličnih imenih, 
razvoju ljubljanske obrti, trgovine in industrije, 
gradbenem, stavbnem in urbanističnem razvoju slo- 
venskega glavnega mesta, pa tudi o agrarnem razvoju 
Ljubljane, zlasti njenih predmestij. Posegel je tudi v 
preučevanje mestne upravne preteklosti. Nekatera 
poglavja z naštetih področij je obdelal tudi za območje 
Kranja, Kamnika, Slovenskih goric. Ilirske Bistrice in 
njene okolice. Primorske, Dolenjske ild. 

Kljub temu, da je bilo raziskovalno področje dr. 
Valenčiča predvsem ljubljanska gospodarska zgodo- 
vina, seje še naprej ukvarjal z. gospodarsko zgodovino 
slovenskega ozemlja. Zlasti je treba omenili gesla, ki 
jih je obdelal za prvi zvezek leksikona Gospodarska in 
družbena zgodovina Slovencev. 

Opozoriti je treba (udi na to, da so vsa Valenčičeva 
dela nastala na podlagi preučevanja arhivskega gra- 
diva, zlasti ljubljanskega, ki ga je izvrstno poznal. 
Tudi zalo so njegove študije vzor za prave zgo- 
dovinske raziskave, ki pogosto presegajo krajevno- 
zgodovinski značaj, določen z njihovimi naslovi. 

Lela 1972 se je Mestni, pozneje preimenovn v 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, kadrovsko temeljilo 
spremenil in pomladil. Dr. Valenčič je tisla leta poslal 
vodja delovne enote arhiva Mestni arhiv Ljubljana. 
Kljub obilici dela z uporabniki arhivskega gradiva in 
svojimi raziskovanji pa je bil vedno dobrohoten 
svetovalec tedanjim arhivskim začetnikom. 

Vsak, ki se je srečal z. dr. Valenčičem v arhivski 
čitalnici, prizna, daje s svojim obsežnim znanjem zelo 
rad pomagal, kar zlasti velja za študente. 

Dr. Vlado Valenčič se je lahko vse do svoje smrti 
pohvalil z izjemno duševno vitalnostjo. Zato ni ne- 
navadno, da se je z raziskovanjem slovenske, posebno 
še ljubljanske gospodarske preteklosti, ukvarjal tudi 
potem, ko seje leta 1974 oziroma 1975 upokojil. Bil 
je reden obiskovalec čitalnic Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana in Arhiva Republike Slovenije. V leni 
obdobju je pripravil še nekaj samostojnih knjig. 
Omenili velja zlasti zgodovino ljubljanskih uličnih 
imen, ki je izšla lela 1989, in knjigo Židje o 
preteklosti   Ljubljane,   ki  je   izšla   leta   1992.   Kar 
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•številne pa so ludi njegove raziskave, ki so nastale po 
upokojitvi in so objavljene v Kroniki, časopisu za 
slovensko krajevno zgodovino. Zgodovinskem časo- 
pisu 1er razstavnih katalogih. 

O bibliografiji znanstvenih ilei dr. Vlada Valen- 
čiča, ki so izšla do leta 1982, se lahko poučimo v 
reviji Arhivi, glasilu Arhivskega društva Slovenije, 
letnik VI. i/, leta 1983, na straneh od 179 do 181. 
Opus njegovih raziskav pa želim dopolniti z okvirnim 
pregledom študij, ki so bile objavljene v naslednjih 
letih. 

Zadnja študija izpod peresa dr. Vlada Valenčiča 
nosi naslov "Prebivalstvo po župnijah na Kranjskem v 
letih 1778 in okrog 1780". Objavljena je v Zgodo- 
vinskem časopisu leta 1996, koje bil dr. Valenčič že v 
93. letu starosti. Vsi, ki smo ga poznali in se z njim 
•udi srečavali, smo bili mnenja, da bi lahko pripravil 
še marsikatero raziskavo, saj je kljub visoki starosti 
izžareval veliko duševno svežino. To dokazuje tudi 
razgovor, ki sem ga za pripravo zbornika ob 100- 
Ictniei Zgodovinskega arhiva Ljubljana z njim opravil 
Zadnje dneve leta 1998. Svoje bogate spomine na 
arhivsko obdobje bi napisal eelo sam, pa so mu preveč 
opešale oči, zalo sva se domenila za razgovor. Prav 
opešan vid je bil največji vzrok, da dr. Valenčič tudi 
Po letu 1996 ni pripravil še kakšne študije. 

S smrtjo dr. Vlada Valenčiča je slovenska arhi- 
vistika, zlasti pa zgodovinopisje izgubilo prodornega 
in eksaktnega raziskovalea slovenske in zlasti lju- 
bljanske preteklosti. Po njegovih študijah bodo sedanji 
ln prihodnji slovenski zgodovinarji segali še zelo 
Pogosto. 

Izbor pomembnejših del dr. Vlada Valenčiča za 
obdobje 1983-1999 

Sergij Vilfan s sodelavcema Božom Otorepcem in 
Vladom Valenčičem: Ljubljanski trgovski knjigi iz 
prve polovice 16. stoletja. Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa ZRC SAZU, Viri za zgodovino Slovecev št. 8, 
Ljubljana 1986, 233 str. 

Delniške družbe na Kranjskem, Zbornik ob devet- 
desetletnici arhiva. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gra- 
divo in razprave šl. 8, Ljubljana 1988, str. 50-76. 

Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, Zgodovinski 
arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave št. 9, Ljubljana 
1989, 260 str. 

Steklarni v Zagorju. Kronika, časopis za slovensko 
krajevno zgodovino, štev. 1-2, letnik 37, Ljubljana 
1989, str. 186-191. 

Izseljevanje Slovencev v druge dežele habsburške 
monarhije. Zgodovinski časopis, št. I, letnik 44, 
Ljubljana 1990, str. 49-71. 

Začetki organizacije našega mlekarstva. Kronika, 
časopis za slovensko krajevno zgodovino, šl. 1-2, 
letnik 38, Ljubljana 1990, str. 30-43. 

Židje v preteklosti Ljubljane, Ljubljana 1992, 113 
str. 

Ljubljanska industrija med obema svetovnima 
vojnama, razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 
Ljubljanska industrija v letih 1918-1941 (kalalo»), 
Ljubljana 1992, str. 5-34. 

Iz kreditnega gospodarstva ob koncu srednjega 
veka. Zgodovinski časopis, št. 1, letnik 47, Ljubljana 
1993, str. 5-24. 

Trgovina na Kranjskem v 18. stoletju. Zgodo- 
vinski časopis, št. 2, letnik 48, Ljubljana 1994, sir. 
217-230. 

Statistični prikaz zemljiških gospostev na Kranj- 
skem ob koncu 18. stoletja. Zgodovinski časopis, št. 3, 
letnik 49, Ljubljana 1995, str. 399-409. 

Prebivalstvo po župnijah na Kranjskem v letih 
1778 in okrog 1780, Zgodovinski časopis, št. 1, letnik 
50, Ljubljana 1996, str. 53-63. 

Janez Kopač 
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Nove pridobitve arhivov 

Nove pridobitve ARHIVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE v letu 1998 

Gospodarska zbornica Slovenije, izročila Gospodarska 
zbornica Slovenije, 

1960-1989,900 škatel, 90 tm 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, izročitelj 
je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

1975-1990, 542 škatel, 54,2 tm 
Republiški odbor ZZB NOV Slovenije, izročitelj Zve- 
za združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije, 
Izvršni odbor, 

1980-1990, 308 škatel in 10 knjig, 35 tm 
Skupščina SRS, izročil Državni zbor RS, 

1970-1985, 39 škatel, 4, 3 tm 
Ministrstvo za zdravstvo RS s predhodniki, izročilo 
Ministrstvo za zdravstvo, 

1918-1962, 140 škatel, 16 tm 
Urad za prostorsko planiranje RS, izročitelj Urad za 
prostorsko planiranje, 

1981-1989, 16lm, 250 map 
Republiška komisija za urejanje zemljišč, ARS kupil 
od fizične osebe, 

1949-1952, 3 škatle, 0,3 tm 
Republiška skupnost za ceste, izročitelj Direkcija RS 
za ceste, 

1940-1990, 318 škatel, 18,5 tm 
Republiški   upravni  organi  za  izvajanje  kazenskih 
sankcij; izročitelj  Uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij v RS, 

1941-1968, 120 škatel, 136,9 tm 
Služba družbenega knjigovodstva, 

1976-1993, 16,1 tm 
Republiški    komite    za    mednarodno    sodelovanje, 
izročilo Ministrstvo za zunanje zadeve, 

1974-1991, 110 škatel, 11,1 tm 
Agencija  za sanacijo  bank   in   hranilnic,   izročitelj 
Agencija za sanacijio bank in hranilnic, 

1993-1997, 214 škate 123,1 tm 
Republiška volilna komisija, izročitelj Državni zbor 
RS, 

1963-1978. 45 vrečk, 3,5 tm 
Republiški   odbor   Sindikala   delavcev   znanosti   in 
visokega šolstva,  izročitelj Zveza svobodnih sindi- 
katov Slovenije, 

1974-1978, 3 škatle, 0,3 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev vzgoje in izo- 
braževanja in  znanosti,  izročitelj  Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije, 

1979-1990. 7 škatel, 0,7 tm 

Republiški odbor sindikata delavcev lesne industrije 
in gozdarstva, izročitelj zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, 

1974-1990, 30 škatel, 3 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev energetike in 
premogovništva Slovenije, izročitelj Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije, 

1974-1990, 40 škatel, 4 tm 
Republiški   odbor  Sindikata  delavcev   tekstilne   in 
usnjarske industrije, izročitelj Zveza svobodnih sindi- 
katov Slovenije, 

1978-1990. 37 škatel, 3,7 tm 
Republiški odbor Sindikata kemične industrije Slo- 
venije,  izročitelj  zveza  svobodnih  sindikatov  Slo- 
venije, 

1978-1990. 22 škatel, 2,2 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev  kovinske in- 
dustrije Slovenije, izročitelj Zveza svobodnih sindi- 
katov Slovenije, 

1978-1990. 38 škatel. 3,8 tm 
Republiški odbor Sindikata gradbenih delavcev Slove- 
nije, izročitelj Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

Ì970-1990. 44 škatel. 4,4 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev zdravstva in so- 
cialnega  varstva,  izročitelj Zveza svobodnih  sindi- 
katov Slovenije. 

1980-1990, 1 ft škatel, 1,6 tm 
Republiški  odbor  Sindikata  delavcev   kulture  Slo- 
venije,  izročitelj  Zveza  svobodnih  sindikatov  Slo- 
venije, 

1980-1990. 13 škatel, 1.3 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev pravosodja in 
družbenopolitičnih dejavnosti, izročitelj Zveza svo- 
bodnih sindikatov Slovenije, 

1974-1982. 13 škatel, 1,3 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev bank, SDK in 
zavarovalstva Slovenije, izročitelj Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije, 

1974-1982. 4 škatle, 0,4 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev stanovanjskega 
in  komunalnega   gospodarstva   Slovenije,  izročitelj 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

1974-1990, 18 škatel, 1,8 tm 
Republiški odbor Sindikala papirne, grafične, založ- 
niške in časopisne informativne dejavnosti, izročitelj 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 

1978-1990, 22 škatel. 2,2 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev prometa in zveze 
Slovenije,    izročitelj    Zveza    svobodnih    sindikatov 
Slovenije. 

1970-1989,47 škatel, 4,7 tm 
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Republiški odbor Sindikata obrtnih delavcev Slo- 
venije, izročilelj Zve/.a svobodnih Sindikatov Slo- 
venije, 

1974-1990,25 Skatel, 2,5 tm 
Republiški  odbor  Sindikata  delavcev   gostinstva  in 
turizma, izročilelj Zveza svobodnih sindikatov Slo- 
venije. 

1874-1990. 12 Skatel, 1,2 tm 
Republiški odbor Sindikata delavcev trgovine izroči- 
lelj Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije. 
1974-1990. 29 Skatel, 2,9 lin 
Republiški odbor Sindikata delavcev kmetijstva, živil- 
ske in tobačne industrije, izročilelj Zveza svobodnih 
•Sindikatov Slovenije, 

1974-1990. 23 skatel. 2,3 tm 
Vesna  film   1957-1988.  izročilelj   Slovenski   filmski 
sklad, 

21 Skatel, 2,1 tm 
Zbirka kart in zemljevidov, 

1988, 80 kosov 
Zbirka razglednic, 

200 kosov, odkup in najdene v depoju 
Zbirka fotografij: izročitelji Branko Pirih - 4000 
k»sov; Tatjana Jakac 355 kaset z 11.400 DIAS-i; Ivan 
Nemanič - 5 fotografij; Tone Prelili - 26 fotografij, 
Slovenijales 1960-1990 - 4000 negativov; SFA - ; 
Peter Strnad - 81 fotografij; Mara Godina - 107 
fotografij; Velkavrh Ciril - 87 fotografij; najdeno 30 
fotografij ob smrti kralja Aleksandra; skupaj 355 
fotografij, 4000 negativov in 309 kaset z 11.400 DIS 
Zbirka filmov, 1905-1998, izročitelji: Slovenska 
izseljenska matica - 25 filmov, 38 kolutov; Stane 
Lenardič - 3 filmi. 5 kolutov; Poslonjska jama - 10 
filmov, 10 kolutov; Jadran film Zagreb - 11 filmov 
Vibe film, 36 kolutov; Gorenjski muzej Kranj - 89 
filmov, 89 kolutov; Timaro Prouctions - 1 film. 5 
kolutov; Šahovska zveza Slovenije - 1 film, 1 kolut; E 
Motion - 14 filmov. 255 kolutov; Tehniški muzej 
Slovenije - 26 filmov, 32 kolutov; Elan - 97 filmov, 
97 kolutov; Bindweed Soundvision - 4 filmi, 72 
kolutov; Viha film - 1 film, 18 kolutov; Bojan 
Makoter - 51 filmov, 51 kolutov; Casablanca - 1 film, 
M kolutov; Jakac Tatjana - 79 filmov, 142 kolutov; 
Povh Dušan - 26 filmov. 61 kolutov; Notranjski muzej 
Postojna - 2 filma, 2 koluta; Zgodovinski arhiv 
•-jubljana - 1 film, 1 kolut; Uroš Smasek - 6 filmov, 8 
kolutov; Selič Rau Marta - 3 filmi. 3 koluti; Turk 
Franc - l film. 1 kolut; Zgodovinski arhiv Ptuj - 2 
filma, 2 koluta; Pokrajinski arhiv Koper - 1 film. 1 
kolut; Boštjan Hladnik- 4 filmi, 9 kolutov; AGRFT - 
26 filmov 51 kolutov; Roman Končar - 1 film, 5 
kolutov; Franci Slak - 4 filmi. 72 kolutov; Bmiki - 1 
[Hm, 18 kolutov; Mokotor Bojan - 51 kolutov; RTV 
•Slovenija - 26 filmov. 52 kolutov; Gimnazija Maribor 
- 3 filmi 
Zbirka videokaset. 1986. 98 kosov: izročitelji: Slo- 
mška izšeljeniška matica - 2 VHS kasete; 21 na- 
slovov na videokasetah s posnetki TV Slovenije; 
c,ospodarska zbornica 12 U-MATIC-ov in 28 VHS 
k.aset; Zgodovinski arhiv Ljubljana - 1 kos U-MATIC; 
Franc Kopic 2 filma na S-VHS; Tone Frclih - 1 film 
Agencija   RS   za   revidiranje   lastninskega   preobli- 

kovanja podjetij, izročilelj Agencija Rs za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij, 

1993-1996, 384 mikrofilmskih zvitkov 
Združenje borcev in udeležencev NOB (Ignaca Gre- 
gorčiča), gradivo, ki je nastalo ob pripravi mono- 
grafije Centralna Tehnika KPS, 

1941-1945, 5 tm 
Interna klinika, izročilelj •• Interna klinika, 

1974, 50 skatel, 6tm 
Vlada RS, izročilelj Vlada RS, 

1972-1990, 2016 Skatel, 201,6 lm 
SOVA s predhodniki, izročilelj SOVA, 

1945-1955, 742 mikrofilmskih kolutov 
Osebni fond Vide Tomšič, 

0,2 tm 
Rodbinski fond Pirkovič (Franc in Vilma), 

1927-1966, 39 škalel. 4 tm 
Zveza proslovoljcev-borcev za severno slovensko me- 
jo 1918-1919, 

1997-1998. 1 škalla, 0,1 Im 
Slavistično društvo Slovenije, 

od 1919 dalje, 5 tm 
Osebni fond Trun Jurij. 

1950. 1 knjiga. 0,1 tm 
Osebni fond Zwitter Fran, 

1900-1987, 12 skatel, 1,2 t m 
Osebni fond Čremošnik Gregor, 

1924-1951, 1 tm 
Osebni fond Tomšič Franc, 

1867-1937,4 škatle, 0,4 tm 
Rodbinski fond Vrečko, 
1903-1973, 19 Skatel, 1,9 tm 
Zbirka Slak Franci, 

20 stol., 8 škalel, 0.8 im 
Odkup filmov po zakonu v letu 1998: 
Outsider, 1996 

2994 m 
Ko zaprem oči, 1993 

2699 m 
Križišče, 1998 

103 m 
Adrian, 1998 

447 m 
Carepdiem, 1998 

437 m 
Deklica s frnikulami, 1998 

1076 m 
Socializacija bika, 1998 

2232 m 

Nove pridobitve ZGODOVINSKEGA ARHIVA V 
CELJU v letu 1998 

Upravna enota Brežice - (gradivo Skupščine občine 
Brežice), 

1962-1985. 17 tm 
Upravna enota  Krško -  (gradivo Skupščine občine 
Krško), 

1962-1985, 19lm 
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Upravna enota Sevnica - (gradivo Skupščine občine 
Sevnica), 

1962-1985, 15 tm 
GP Rudar Trbovlje, 

1957-1997,5tm 
Kreator Celje, 

1961-1997,3 tm 
Hmezad Žalec, 

1991-1996,3 tm 
Fiori Štore, 

1991-1998, 1 tm 
Finomehanika Celje, 

1972-1998, 3tm 
Medobčinski inšpektorat Krško, Brežice, Sevnica, 

1976-1985, 9 tm 
Okrajno sodišče Krško, 

1906-1942, 2 tm 

Nove pridobitve POKRAJINSKEGA ARHIVA 
KOPER v letu 1998 

Od Arhiva RS prevzeli gradivo, ki ga je leta 1961 
Italija vrnila na podlagi določil Mirovne pogodbe: 
Okrajni komisariat Devin, 

1815-1846, 10f,0,5tm 
Okrajni komisariat Sežana, 

1822-1850, 13 f, 0,8 tm 
Okrajni urad Komen, 

1854-1867, 6 f, 0,5 tm 
Okrajni komisariat Motovun, 

1851-1854, 1 mapa, 0,0 tm 
Okrajni urad Senožeče, 

1854-1865,2f3 k, 0,3 tm 
Okrajno glavarstvo Sežana, 

1782-1918, 526 f 80 k, 64 tm 
Civilni komisariat Sežana, 

1918-1923, 80 f 15 k, 9 tm 
Občina Dutovljc, 

1942-1945,5 f3 k, 0,5 tm 
Občina Povir, 

1910-1927,5 f 2 k, 1 tm 
Občina Sežana, 

1895-1948, 227 f 66 k, 36 tm 
Občina Toma j, 

1942-1943, 1 f3k,0,2tm 
Okrajno sodišče Ilirska Bistrica, 

1850-1934, 102 f 66 š, 35 tm 
Graščina Završnik, 

1774-1816, lf.Otm 

Od Upravne enote Sežana prevzeli fonde: 

Okrajni LO Sežana, 
1953-1955, 1 š, 0,1 tm 

Občinski ljudski odbor Sežana, 
1955-1069, 160 š, 1,6 tm 

Občinski ljudski odbor Hrpelje, 
1957-1963, 2 š, 0,2 tm 

Občinski ljudski odbor Divača, 
1955-1959, 1 š,0,l tm 

Občinski ljudski odbor Komen, 
1955-1959, 4 š, 0,4 tm 

Krajevni odbor ZZB NOV Sežana, 
1955-1982, 52 š, 5,2 tm 

Krajevni odbor ZZB NOV Divača, 
1950-1958, 2 š, 0,2 tm 

Krajevni odbor ZZB NOV Hrpelje-Kozina, 
1954-1963, 7 š, 0,7 tm 

Krajevni odbor ZZB NOV Komen. 
1957-1958, I š, 0,1 tm 

Restavracija Tine na klancu. Seča, 
1975-1996, 1,5 tm 

KIO Smarje-Kovinska indostrija, 
1958-1995, 32 f, 2,9 tm 

Zbirka razglednic, (Falera d.o.o.), 
1900-1950, 267 kosov 

V Državnem arhivu Washington .smo fotokopirali oz.. 
mikrofilmali gradivo: 

Zavezniška vojaška uprava za Cono A Julijske krajine 
(Records of the Allied Operational and Occupational 
Headquarters W.W.II), 

1945-1947,2,6lm 
Obveščevalna služba ZDA - Oddelek za Jugoslavijo in 
Slovenijo (State  Department  -  Office of Strategic 
Service), 

1941-1948, 1,3 tm 
CIA  -  področje jugovzhodne  Iivrope  -  študije  in 
poročila, 

1946-1984, 0,2 tm 
State Department - Ministrstvo za vojaške zadeve - 
Jugoslavija, 

1910-1958, 168 mikrofilmov (cca. 168.000 posnet- 
kov) 

D.O.O. Falera, Razglednice območja, ki ga pokriva 
PAK, 

cca. 1900 do cca. 1950, 276 kosov - odkup. 

Nove pridobitve POKRAJINSKF.GA ARHIVA V 
NOVI GORICI v letu 1998 

Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina, 
1969-1996, 4 š, 0,4 tm 

Imetnik: Poslovni sistem kmetijstvo Vipava, Agroind 
Vipava 
fond: Kmetijski kombinat Vipava 
ustvarjalci: Kmetijske zadruge zgornje in spodnje vi- 
pavske doline. Kmetijski kombinat Vipava: 52 ustvar- 
jalcev 

čas: 1947-84, obseg: 46 š, 7 k., 4,7 tm 
Slovenska čebelarska zadruga v Gorici, izročitelj: Go- 
riški muzej, 

1921-1933, 2 š, 0,2 tm 
Hranilnica in posojilnica na Colu, izročitelj: Agroind 
Vipava, 

1904-1922, 5 k, 0,1 tm 
Gostinstvo in turizem Tolmin, 

1964-1991,2,8tni 
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Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica, 
1955-1997,  3 š,   196 plakatov,   1   mapa skic.   12 
videokaset, 0,4 tm 

Krajevna skupnost Drežnica, 
1974-1995, 1 g, 0,1 tm 

Krajevna skupnost Bovec, 
1968-1995, 65, 0,6 tm 

Kmetijsko društvo Vipava. 
1900-1949,6 š, 2 k, 0,8 tm 

Dekliška čebelica v Vipavi, 
. 1905-1915, 1 k 
Županska zveza za vipavski sodni okraj, 

1915-1925, 1 k 
Okrajna zveza Partizan Gorica, 

1946-1962, 2 š. 0.2 tm 
Občinska   zveza   telesnokultumih   organizacij   Nova 
dorica. 

1962-1964, 1 m 
Okrajni ljudski odbor Tolmin, 

1945-1954,0,05 tm 
Občinski ljudski odbor Bovec, 

1954-1961, 1 g, 0,1 tm 
Občinski ljudski odbor Grahovo, 

1952-1955, I S. 0,1 tm 
Občinski ljudski odbor Kobarid, 

1954-1961, 5 k, 0,1 tm 
Skupščina občine Tolmin. 

1954-1980, 57 5, 6 k, 6 tm 
Krajevni ljudski odbor Hudajužna, 

1950-1951, 1 k 
Krajevni ljudski odbor Sveta Lucija, 

1951, 1 k 
Krajevni ljudski odbor Podbrdo, 

1945-1946, 2 k 
IJruštvo glasbenih pedagogov Primorske, 

1968-1993,0,05 tm 
Pihalni orkesterAjdovščina, 

1967-1974, 1 tm 
Glasbena mladina Ajdovščina, 
, 1976-1981, I tm 

samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavno- 
sti občine Tolmin, 

1967-1981, 10 5, 1 tm 
Nogometni klub Nova Gorica, 

1977-1991. ltm 
Otroški vrtec Kobarid, 

1968-1969, ltm 
Okrajni komite KPS Tolmin, 

1946, i tm 
Občinski komite ZKS Nova Gorica. 

1987-1988. 1 tm 
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, 

1948-1998. 0.7 tm 
Občinski odbor SZDL Bovec, 

1959-1962,1 tm 
Razglednice krajev. 

1898-1997. 180 kos, odkup ali darilo 
b°tografije, 

1Q15-1986, 369 kos, prevzem s spisovnim gradi- 
Vl>ni, darilo ali reprodukcija 

u•žina Kikelj iz Podbrda, 
1876-1945. 1 tm 

Jože Ivane, 
1948. 1 tm 

Jožef Petrovič, 
1979. 1 tm 

Marjan Stres, 
1918-1954, 0,2 tm 

Varia - različni dokumenti iz osebnih zapuščin, 
1908-1955 1 tm 

Franc Hvala-Peter, 
1 (m 

Družina Moser, 
1847-1858,0,1 tm 

Nove pridobitve POKRAJINSKEGA ARHIVA 
MARIBOR v letu 1998 

Agro Lenart v stečaju, 
1959-1992, 32 tm 

Krajevna skupnost Reka - Pohorje, 
1980-1997, 0,5 tm, dopolnitev 

Grafično založniško podjetje Mariborski tisk v ste- 
čaju, 

1963-1992, 60 tm 
Konstruktor Kovinar d.o.o. v stečaju 
Občina Gornja Radgona, 

1962-1974, 15 tm, dopolnitev 
Jeklotehna v stečaju, 

1950-1996, 187tm 
Zavod za urbanizem Maribor, 

1966-1989, 170 tm 
Osnovna Sola Kamilica, 

1941-1980,5 tm, dopolnitev 
Krajevna skupnost Limbuš, 

1975-1993.2tm 
Občina Maribor - Tabor. 

1955-1966, 15 tm 
Občina Maribor - Tezno, 

1955-1966, 14 tm 
Krajevna skupnost Mose Pijade, 

1974-1997,5tm 
Srednja trgovska Sola Maribor, 

I960-1990, 4 tm, dopolnitev 
Rancarija Maribor - Zavod  za evropsko turistično 
prireditev, 

1967-1968,0.5tiii 
Skupščina občine Maribor. 

1967-1975, llOtm 
Trgovsko podjetje Kroj Vuzenica v stečaju, 

1950-1996, 11 tm 
Skupščina občine Maribor - Center - Kreditni sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš, 

1958-1965.2,5 trn 
Stanovanjski servis Maribor, 

1954-1965, 1,2 tm 
Skupščina občine Maribor - Center - Uprava za no- 
tranje zadeve, 

1966, 1 tm 
Občina Maribor - Uprava nepremičnin, 

1964-1965, I tm 
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Skupščina občine Maribor - Skupnost za cene, 
1981-1983,3 tm 

Zavod za cene, 
1963-1968,2lm 

Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja 
Maribor, 

1963-1966, 1,5 lin 
Tovarna investicijske opreme in kovanih izdelkov p.o. 
v stečaju Ruše, 

1969-1992, 7 tm, dopolnitev 
Skupščina občine Maribor - Tezno, 

1962-1966. 0,5 tm, dopolnitev 
Mestni svet Maribor, 

1955-1966,0,5 tm, dopolnitev 
Občinski ljudski odbor Maribor-Tczno, 

1955, 0,5 tm, dopolnitev 
Občinski ljudski odbor Ruše, 

1955-1959, 0,5 tm, dopolnitev 
Občinski ljudski odbor Šentilj, 

1951-1956, 0,5 lin, dopolnitev 
Skupščina občine Maribor - Center, 

1962-1966, 0,5 tm, dopolnitev 
Občinski ljudski odbor Maribor-Košaki, 

1955, 0,5 tm, dopolnitev 
Skupščina občine Maribor-Tabor, 

1962-1966, 0,5 tm, dopolnitev 
Mariborski tisk v stečaju, 

1936-1997, 1 tm, dopolnitev 
Hidromonlaža Maribor, 

1952-1997, 3 tm, dopolnitev 
Zveza socialistične mladine Slovenije Maribor, 

1 tm, dopolnitev 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Maribor, 

1 tm, dopolnitev 
Dijaški dom Lizike Jančar, 

1945-1990, 19 tm 
Komunalna direkcija Maribor - Sklad stavbnih zem- 
ljišč, 

1971-1993, 10 tm 
Zlata Vokač, 

1976-1996, 0,6 tm 
Otroški dom Maribor, 

1955-1956.5tin 
Center za finančno svetovanje, management consul- 
ting v stečaju, 

1995-1996,0,1 tm 
Mariborska kresija, 

1800-1868, 10 lm 
Okrajno glavarstvo Maribor, 

1851-1868,0,5 tm 
Gospoščina Šentilj (?), 

1768,0,1 tm 
Gospoščina Spodnji Maribor, 

1770-1803, 0,6 tm, dopolnitev 
Gospoščina Svečina, 

1753-1850,0,7 tm 
Gospoščina Vetrinjski dvor, 

1796-1804, 0,2 tm, dopolnitev 
Gospoščina Strass, 

1770-1821.0.6tm 
Gospoščina Marenberg, 

1768-1843, 1.21111 

Gospoščina Slovenj Gradec, 
1507-1849. 0.6 lin 

Mestna občina Maribor, 
1528-1941, 1,4 lin, dopolnitev 

Gospoščina Slatenberg, 
1545-1880, 0,3 tm, dopolnitev 

Varia. (Štajerski deželni arhiv Gradec), 
0,4 tm 

Gospoščina Slivnica. 
1791,0.1 tm 

Gospoščina Melje, 
1784-1814,0,1 tm 

Gospoščina Rače, 
1782-1788,0,1 tm 

Gospoščina Zgornji Cmurek. 
1791-1794, 3tm, dopolnitev 

Gospoščina Radvanje, 
1645-1847,0,1 tm 

Gospoščina Puhenštajn, 
1235.0,1 lm, dopolnitev 

Okrajni urad Lenari, 
1830-1868.5 1111 

Janko Globočnik. notarski namestnik, 
1920-1921,0,1 tm 

Rudolf Kramer, notarski namestnik, 
1921-1928.0.211• 

Gospoščina in grad Fala, 
1463-1933,0,1 tm 

Stanovanjska zadruga Maribor, 
1974-1991,25lm 

Splošno gospodarsko podjetje Konstruktor mizarstvo 
v stečaju, 

1971-1998, 24 lm 
Pototeka - razglednice, 

515 kom 
Zemljevidi, 

38 kom 
Listine Žičke karlu/.ije, 

(fotokopije, 11 listov) 
Varia. 

14 dokumentov 
Jeklolehna v slečaju, 

1996,0,1 tm, dopolnitev 
Komunalna direkcija Maribor, 

1971-1993,0,1 tm 
Heribert Samuda. posamezni dokumenti, 

0,1 tm, dopolnitev 
Štefan Perša, 

1911-1980, razsulo gradivo, neurejeno 
Mariborski tisk v slečaju, 

1997,0,1 lin 
Družina Vokač, 

1941-1945.0,1 tm 
razglednice, Falera d.o.o., 

493 kom, odkup 
Franc Vogelnik, 

38 zemljevidov, odkup 
Kristina Rojs, 

odkup Zgodbe sv. pisma 
Ungar Franc, listine Zičke kartuzije, 

11 listov, dar 
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Jožica Šilih, 
21 knjig različne provenience, dar 

Novak Aleksander, 
2 zemljevida s seznamom ulic, dar 

Nove pridibitve ZGODOVINSKEGA ARHIVA V 
PTUJU v letu 1998 

Zveza kulturnih organizacij Ptuj, 
1938-1990, 7 tm 

HZG Ptuj v stečaju, 
1995-96, 2,7 tm 

Občinska gasilska zveza Ptuj, 
1935-1996,8,5 tm 

Pozama skupnost Ptuj, 
1971-1989, 1,1 tm 

Zbirka Vrabl Jože, 
1954-1970, cca. 2000 fotonegativov 

EME Dolane v stečaju, 
1991-1997,5tm 

Skupnost borcev inženirske brigade 7. korpusa NOV 
•Slovenije, 

1945 
Zbirka Jože Vrabl (novinar), 

1954-1970, cea. 2000 fotonegalivov, darilo dedičev 
Skupnost borcev Inženirske brigade 7. korpusa NOV 
Slovenije, 1945 - predal Marinšek Dušan, Ljubljana, 

300 fotografij, 1 videokaseta, darilo 

Nove pridobitve ZGODOVINSKEGA ARHIVA 
LJUBLJANA v letu 1998 

Krajevna skupnost Zgornja Šiška, 
1959-1990, 26 škatel. 2,6 m 

Občinski ljudski odbor Ribnica - Skupščina občine 
Ribnica (RIB-24/5), 

1957-1987,352 škatel, 14 fasciklov, 9 kartotek, 40 tm 
Kulturna skupnost občine Ribnica, 

1971-1990, 5 škatel, 0,5 tm 
Občinska raziskovalna skupnost občine Ribnica, 

1977-1990, 1 škatla, 0,1 lin 
temeljna izobraževalna skupnost občine Ribnica, 

1973-1990, 12 škatel, 1,2 tm 
Skupne  strokovne  službe  samoupravnih   interesnih 
Skupnosti družbenih dejavnosti občine Ribnica, 

1973-1990, 7 škatel, 0,7 tm 
T elesnokulturna skupnost občine Ribnica, 

1973-1990, 3 škatle, 0,3 tm 
Skupnost otroškega varstva občine Ribnica, 

1974-1991, 10 škatel, 1,0 tm 
Skupnost socialnega varstva občine Ribnica, 

1975-1991, 4 škatle, 0,4 tm 
-dravsivena skupnost občine Ribnica, 
1976-1985, 1 škatla, 0,1 tm 

Samoupravna   interesna   skupnost   za   zaposlovanje 
«beine Ribnica, 

1974-1990, 1 škatla 0,1 tm 

Samoupravna  interesna  skupnost   za  varstvo   pred 
požarom v občini, 

1978-1980. 1 škatla. 0,1 tm 
Delovna skupnost samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje občine Ribnica, 

1980-1990, 4 škatle, 0,4 tm 
Samoupravna   interesna   skupnost   za  ceste  občine 
Ribnica, 

1983-1990, 5 škatel, 0,5 tm 
Samoupravna komunalna interesna skupnost občine 
Ribnica, 

1974-1990, II škatel, 1,1 tm 
Skupne strokovne službe samoupravne stanovanjske 
in komunalne skupnosti občine Ribnica. 

1980-1985, 2 škatli, 0.2 tm 
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Ribnica, 

1974-1992, 17 škatel, 1,7 tm 
Samoupravna   interesna   skupnost   za  vodopreskrbo 
občin Kočevje in Ribnica, 

1984, 1 škatla. 0,1 tm 
Sklad stavbnih zemljišč občine Ribnica. 

1986-1990. 1 škatla, 0.1 tm 
Samoupravna   interesna   skupnost   za   pospeševanje 
kmetijstva v občini Ribnica, 

1967-1980, 1 škatla, 0,1 tm 
Občinska   energetska   skupnost   za   območje   občin 
Ribnica. Kočevje in Grosuplje, 

1978-1988, 1 škatla, 0,1 tm 
Zveza kulturnih organizacij občine Ribnica, 

1978-1988, 1 škatla, 0,1 tm 
Okrožno sodišče v Ljubljani. Notariat Ribnica, 

1865-1925: 28 knjig, 50 škatel, 5.7 tm 
Okrožno sodišče v Ljubljani, Notariat Kočevje, 

1856-1919, 33 knjig. 23 fasciklov, 7,5 tm 
Okrožno sodišče V Ljubljani, Notariat Velike Lašče, 

1915-1920, 1 škatla, 0,1 tm 
Okrožno sodišče v Ljubljani, Notariat Logatec, 

1912-1914, 1 škatla, 0,1 tm 
Okrožno sodišče V Ljubljani, Notariat Stična. 

1883-1902, 19 knjig, 9 fasciklov, 2,7 tm 
Okrožno sodišče v Ljubljani, Notariat Višnja Gora, 

1901-1915, 16 knjig, 6 fasciklov, 3,3 tm 
Okrožno sodišče v Ljubljani, Notariat Litija, 

1857-1941, 29 knjig, 26 fasciklov, 5,4 tm 
LIKO, Lesna industrija Vrhnika, 

1963-1992, 30 š, 3 tm 
Ulok Kamnik. 

1945-1991, 18š, 1 slika, 1,9 tm 
Astra Veletrgovina Ljubljana, 

1960-1994, 53 š, 5,3 tm 
INKOP Kočevje, 

1953-1996, 40 š, 4 tm 
Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, 

1959-1990, 189 š, 1 f, 1 priznanje, 19,1 tm 
Del fonda Pivovarna Union Ljubljana, 

1867-1950, 50 š, 5 tm 
Osnovna šola Krašnja (DOM 56), 

1938-1955, 1 š 
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik (LJU 399), 
1838-1875. 1 knjiga 
Kulturno umetniško društvo Smlednik 

(1977-1979, 2. prevzem - 1 mapa) 
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Društvo slovenskih vojnih dobrovoljcev i/, vojn 1912- 
1918, Ljubljana 

(1971-1988) 
Fototeka- POZ II, 

44 kosov 
Fototeka- NEG III, 

33 kosov 
Razstave, 

0,1 m 
Plakati in letaki, 

98 kosov 
Načrti, 

2 kosa 
Občinska konferenca SZDL Novo mesto, (izročitelj 
Društva prijateljev mladine Novo mesto), 

1963-1991; 1,0 trn 
Okrajno   sodišče   Novo   mesto,   (izročitelj   Okrajno 
sodišče Novo mesto), 

1876-1930; 149 knjig; 13,75 trn 
Notariat   Trebnje,   (izročitelj   Okrožno   sodišče   Lju- 
bljana), 

1875-1921; 18 š. 7 f.; 2,5 lm 
Notariat   Žužemberk,   (izročitelj   Okrožno   sodišče 
Ljubljana), 

1873-1925; 16 š. 9 •.; 2,5 lm 
Notariat  Novo  mesto,  (izročitelj   Okrožno  sodišče 
Ljubljana), 

1860-1925; 1868-1925; 35 k., 30 f.; 8,6 tin 
Notariat    Črnomelj,    (izročitelj    Okrožno    sodišče 
Ljubljana), 

1872-1914; 29 š, 6 f.; 3,5 trn 
Sodnik za prekrške Novo mesto, (izročitelj Sodnik za 
prekrške Novo mesto), 

1991; 3š., 0,3 trn 
GIP podjetje Pionir Novo mesto, (izročitelj GIP Pionir 
v stečaju), 

1948-1995; 12,8 trn 
Bell Črnomelj v stečaju, (izročitelj Belt Črnomelj v 
stečaju), 

1961-1990; 20 š., 601'. 
Osnovna   šola   Podzemelj;   (izročila   osnovna   šola 
Podzemelj), 

1918-1989; 0,8 trn 
Okrajni zavod za zdravstveno zavarovanje Novo me- 
sto; (izrcičil Zavod za zdrvastveno zavarovanje Slo- 
venije, področna enota Novo mesto), 

1889-1945; 6 š„ 2 k.; 0,6 tm 
Dolenjske železnice, (izročil Karel Rusija), 

1885-1947; 1 š.; 0,1 tm 
Imetnik:  Arhiv  Republike Slovenije,  fond:  Občina 
Smlednik, 

1900-1939, 1 škatla. 0.1 tm 
Imetnik: Upravna enota Tržič, fond: Samoupravne in- 
teresne skupnosti občine Tržič, 

1976-1989, 17 škatel, 1,7 tm 
Imetnik:   Plamen   Kropa   v   stečaju,   fond:   Plamen 
Kropa. 

1895-1998, 350 faseiklov. 40 tm 
Imetnik: Plamen Kropa v stečaju, fond: Stavbna za- 
druga Kropa, 

1898-1962, 3 škatle. 1 fascikel, 0.4 tm 

Skupščina občine Skofja Loka, (izročitelj: Upravna 
enota Skolja Loka), 

1969-1983, 3 knjige, 1 škatla, 0,3 tm 
Skupščina  občine  Skolja   Loka,  redna  registratura 
(izročitelj: Upravna enota Skofja Loka), 

1981, 63 škatel, 7,0 tm 
Skupščina občine Skofja Loka, sejno gradivo izvrš- 
nega sveta, skupščine, predsedstva, komiteja, (izro- 
čitelj: Upravna enota Skolja Loka), 

1978-1994. 72 škatel, 8,0 tm 
Matični urad Gorenja vas, (izročitelj: Upravna enota 
Skolja Loka), 

1945-1982, 2 škatli, 0,2 tm 
Rudnik urana Zirovski vrh, 

1977-1993, 19 škatel, 2,1 tm 
Gimnazija Skolja Loka, 

1954-1983, 8 škatel, 0,9 tm 
Fotokopije gradiva iz miinehenskih arhivov, 

1306-1506, 1 škatla, 0,1 tm 
Notariat Idrija, notar Hermann Hoeehtl, 

? -?, 0,4 tm 
Denis Primožič Idrija, 

1943-1977,0,1 tm 
Anton Schoenwaelder Idrija, 

1845-1898,0,1 tm 
Božidar Jakae, Ljubljana, 

1945-1989; ok. 11.400 diapozitivov 
Fototeka-razglednice, Falera d.o.o., Ljubljana, 

1896-1952,281 ks; odkup 
Fototcka-fotografije, Vida Bahar, Ljubljana, 

1929, 3 kos; darilo 
Načrti, Mira Pokom, Ljubljana, 

1931, 2 kos; darilo 
Fototeka-razglednice, Ministrstvo za kulturo/Uprava 
RS za kult. dediščine - založnik, 

1998, 12 kos, darilo 
Fototeka-fotografije-reprodukcije,     France     Stukl, 
Skofja Loka,  (narejene  v ZAL  po  njegovih  orig. 
fotografijah v albumu), 

1998, 37 kos; darilo 
Nekaj   družinskih   dokumentov   Fiehtenau   in   grad 
Struga, načrt salezijanskega zavoda v Ljubljani, za- 
piski o dogajanju na Strugi 

leta 1942, uradniški koledarček 
Miloš Jakopec, fotokopije steklarne Inis 
Imetnik: Matevž. Oman, Kranj, fond: Zveza Združenj 
borcev NOV Slražišče, 

brez datuma. I mapa, darilo 
Imetnik: Venčeslav Krč, Jezersko, fond:  Kmetijska 
zadruga Jezersko, 

1941-1952, 11 škatel, 1 fascikel, 1,2 tm, darilo 
Imetnik: Matevž Oman, Kranj, fond: Dom na Joštu, 

1949-1993, 8 škatel, 0,8 tm, darilo 
Imetnik:  Tomaž  in  Alojz  Budkovič,  Kranj,  fond: 
Trgovina Budkovič Bohinjska Bistriea, 

1. pol. 20. stol., 30 škatel, 9 faseiklov, 4 tm, darilo 
Imetnik:   Matevž  Oman,   Kranj,   fond:   Društvo pri- 
jateljev Jošta Stražišče, 

1978-1993. 5 škatel, 0,5 tm. darilo 
Imetnik: Ivko Bergant, Tržič, fond: Občinski strelski 
odbor Tržič, 

1954-1965, 2 škatli, 0.2 tm, darilo 
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Imetnik: Ivko Berganl, Tržič, fond: Strelska družina 
Stefe Anton Kostja Tržič, 

1949-1977, 4 škatle, 1 knjiga, 0,5 tm, darilo 
Imetnik: dr. Jože Žontar, Kranj, fond: Dr. Josip Žonlar 
Kranj, 

1914-1982, 57 škalel, 1 zvitek, 5.8 tm, darilo 
imetnik:   Kotar,  Ljubljana, /hirka:   Razglednice  in 
voščilnice, 

1898-1940, 61 kosov, nakup 
Gradivo krajevnega šolskega odbora Škofja Loka in 
pridobitev novih šolskih prostorov, (izročitelj: Roman 
Sabolek, Škofja Loka) 

1792-1940. 1 mapa 
TVD Partizan Škofja Loka, (izročitelj Andrej Franko), 

1931-1997, 1 škatla, 0,1 tm 
Turistično   društvo   Škofja   Loka,   (izročitelj:   Ciril 
Ulčar, Ljubljana), 

1953-1969,3 škatle, 0,3 tm 
Zdravnik   Anton   Arko,   (izročitelj:   Raslo   Švajger, 
Ljubljana), 

1846-1908, 1 mapa 

Pesem o Skofji Loki, s.d., (izročitelj:  Boris Pešelj, 
Škofja Loka), 

1 mapa 
Računi elektrarne Škofja Loka in okoliea. (izročitelj: 
Silvo Margue. Škofja Loka), 

1920-1921, I mapa 
Fotokopije   Orlovskega   odseka   Reteče,   (izročitelj: 
Štefan Pavli, Reteče), 

1927-1928, 1 mapa 
Načrt   za   gradnjo   carinskega   oddelka   v   Zireh, 
(izročitelj: Ciril Ulčar, Ljubljana), 

1936, Í mapa 
Anton Sehoenvvaelder Idrija, odkup od Cirila Ulčarja, 
Ljubljana, 

1848-1898,0,1 tm 
Denis  Primožič  Idrija, darilo  Denisa  Primožiča i/. 
Idrije 

1943-1977,0,1 tm 
plakali, 1 razglas, darilo Jožeta Rupnika iz Idrije 
spričevala, 1 odpustniea, 1 avstrijska vojaška karta, 
darilo Srečka Družinca iz. Idrije 
RŽS - plačilne liste, 1 časopis, darilo Dragana Jurića 
iz Idrije 
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Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1998 

Dušan BAHUN 

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov v gradivu Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1998, ka- 
talog k razstavi 

Žarko BIZJAK 

Odnosi med arhivi in javnopravnimi osebami, So- 
dobni arhivi, št. 20, Maribor 1998, str. 141-148 

Elementi standardov ISAAR(CPF) in ISAD(g) za baze 
podatkov o arhivskem gradivu. Sodobni arhivi, št. 
20, Maribor 1998, str. 333-341 

Standardi za popisovanje sodnih fondov. Arhivi in 
računalništvo, zbornik referatov 18. Posvetovanja 
Arhivskega društva Slovenije, Gozd Martuljek 
1998, str. 39-40 

Zdenka BONIN 

Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti, Po- 
krajinski arhiv Koper 1998, katalog k razstavi, 
soavtorica Mirjana Konleslabile Rovis) 

Rassegna degli Archivi di stato, letnik L VI, Rim 1996, 
zv. 1-3, Arhivi XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 
134-138 

Zrcalo dragocenih dokumentov. Primorske novice, št. 
78, 6. IO. 1998, str. 15 

Regesti (14), Dušan Kos, Kdor z. mestom ne trpi, naj 
se z njim ne krepi. Ljubljana 1998 

Nataša BUDNA KODHIC 

1918, Prva svetovna vojna iz. župnijskih kronik. Leto 
Loški razgledi 45, Školja Loka 1998 

Cirkus v Ljubljani do prve svetovne vojne, Ljubljana 
1998, razstavni katalog 

Bojan CVELFAR 

Gospodarska podoba Celja pred 1. svetovno vojno. 
Od Maribora do Trsta/1850-1914/, Zbornik refe- 
ratov, Maribor 1997, str. 127-144 

Posameznosti iz vsakdanjega življenja v Celju pred 
prvo svetovno vojno, Odsevi preteklosti 2, Iz. zgo- 
dovine Celja 1848-1918, Celje 1998 

v: 

v: 

Naša luč. 

Naša luč. 

Naša  luč. 

Bratovščina svetega Rešnjcga telesa v ljubljanski stol- 
nici, v: Naša luč, 4/1998, str. 8 

Bratovščina Matere božje sedem žalosti v Celju, v: 
Naša luč, 5/1998, str. 8 

Bratovščina sv. Jurija v notranjeavstrijskih deželah, v: 
Naša luč, 6/1998. str. 8 

Bratovščina sv.   Krištofa  v   Ljubljani, 
7/1998, str. 8 

Bratovščina sv. Hieronima v Vidmu, 
7/1998, str. 8 

Bratovščina sv.  Cecilija v  Kamniku, v: 
8/1998, str. 8 

Cerkvena uprava in Slovenci, v: Drevesa, Ljubljana 
1998, letnik 5, št. 1-2, str. 28-33 

Cerkvena uprava in .Slovenci, v: Slovenija 1848-1998: 
Iskanje lastne poti. Zbornik referatov mednarod- 
nega znanstvenega simpozija, Maribor, 16. - 17. 
april 1998, Maribor 1998, str. 198-215 

Jože Mlinaric, Marenberški dominikanski samostan 
1251-1782, Celje 1997, v: Zgodovina v šoli, letnik 
7, 1998, št. 2, str. 57-58, ocena 

Apostolski vizitaciji ljubljanske škofije 1607/08 in 
1620/21, v: Hrenov simpozij v Rimu (Simoziji v 
Rimu 15), Celje 1998, str. 119-138 

Versko življenje v Ljubljani od srede 19. stoletja do 
prve svetovne vojne, v: Od Maribora do Trsta, 
Zbornik mednarodnega simpozija Slovenska mesta 
od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne, 
Maribor, 8. - 10. maja 1997, Maribor 1998, str. 
323-333 

Svetne in redovne kleriške skupnosti v srednjem veku 
na Slovenskem, v: Srednjeveška glasba na Slo- 
venskem in njene evropske vzporednice. Medna- 
rodni simozij, Ljubljana, 19. - 29. junija 1997, 
Ljubljana 1998, str. 29-37 

Srebrnič Josip, v: LS 12/1998, str. 246 
Stobej Jurij, v: LS 12/1998, str. 324 
Stiski samostan, v: ES 12/1998, str. 320-321 
Bratovščina sv. Uršule za srečno smrt, v: Naša luč. 

10/1998, str. 8 
Resnici na ljubo. Izjave ljubljanskih škofov o med- 

narodnih dogodkih, Ljubljana, 1998 
Slovenska škofovska konferenca, v: ES 12/1998, str. 

12 

Ljuba DORN IK ŠUBELJ 

France M. DOLINAH 

Goriška nadškofija, v: Naša luč, 1/1998, str. 8 
Somboteljska škofija, v: Naša luč, 2/1998, str. 8 
Bratovščine, v: Naša luč, 3/1998, str. 8 

Poročilo OZNE o agenlurah na območju Slovenije 
(historična dokumentacija), v: Prispevki za novej- 
šo zgodovino. Inštitut za novejšo zgodovino, letnik 
38, Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 178-197 
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Vladimir DROBNJAK 

Integralni informacijski Sistem V Arhivu Makedonije, 
Zbornik referatov 18. posvetovanja Arhivskega 
društva Slovenije. Arhivi in računalništvo. Gozd 
Martuljek 1998, str. 51-54 

Natalija GLAŽAR 

Javnopravni - zasebno pravni interesi v arhivu, v: 
Arhivi, letnik 21, Ljubljana 1998, št. 1-2, sir. 19-25 

Arhivi v dobi informacijske tehnologije, v: Zbornik 
releratov 18. posvetovanja Arhivskega društva 
Slovenije, Arhivi in računalništvo. Gozd Martuljek 
1998, str. 55-59 

Metka GOMBAČ 

Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor in njegovo 
delovanje V /vezi s problematiko meje med Italijo 
•n Jugoslavijo 1945-1947, v: Kronika - časopis za 
slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 1997, 
•etnik 45, št. 3, str. 74-81 

Mednarodna konferenca Pariška mirovna pogodba, 
nova jugoslovansko-italijanska meja in priključitev 
Primorske k Sloveniji, Koper, Nova Gorica , 25.- 
27. septembra 1997, v: Kronika - časopis za slo- 
vensko krajevno zgodovino, Ljubljana 1997, letnik 
45, št. 3, str. 100-103 

Marko Tavčar, Egon Pelikan, Nevenka Troha, Kores- 
pondenca Virgila Ščeka 1918-1947, v: Kronika - 
časopis za slovensko krajevno zgodovino, Lju- 
bljana 1998. letnik 46. št. 1-2, str. 182-183 

Vesna GOTOVINA 

Izobraževanje delavcev, ki delajo z. dokumentarnim 
gradivom, v: Sodobni arhivi 20, Radenci 1998, str. 
95-99 

Nekaj izkušenj pri delu z. novim računalniškim pro- 
gramom INFO-ARH na gradivu republiških uprav- 
nih organov po letu 1945, v: Zbornik referatov 18. 
Posvetovanja Arhivskega društva Slovenije, Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana, Arhivi in raču- 
nalništvo, Gozd Martuljek 1998, str. 80-81 

«svetovanje arhivskega društva Hrvaške. Opatija, 14. 
- 17. oktobra 1998, v: Arhivi 21, Ljubljana 1998. 
št- 1-2, sir. 97-98 

Marija HERNJA MASTEN 

Prizadevanja za izdajo faksimila ptujskega statuta so 
'rajala 90 let / 90 Jahre andauernde Bemühungen 
um clic Faksimileausgabe des Stadtrectes von Ptuj, 
Statui mesta Ptuj 1376. študijska izdaja, str. 7-20 

Janez Puli (1862-1914), Janez Puh. človek-izumitelj- 
tavamar-vizionar, Ljubljana 1998 str. 25-26 

0 sledeh napredka v Puhovcm času. Arhivsko gra- 
<llv<> o tehničnih novitetah 19. sloletja v Zgodo- 
vinskem arhivu Ptuj (ZAP). Janez Puh, človck- 
izuiniielj-iovamar-vizionar. Ljubljana 1998. str. 
H7-91    ' 

Ravnatelj prof. Anton Klasinc je ustvaril zbirko listin , 
Anton Klasinc, zbornik, Ptuj 1998. str. 46-59 

Kronika Mestne župnije Ptuj 1732, Ptujska župnijska 
cerkev sv. Jurija, Ptuj 1998, str. 113-137 

Bogaboječa, možu pokorna, preudarna, pametna, izo- 
bražena, a nešolana ženska, O izobraževanju in 
vzgoji žensk od srednjega veka do Marije Terezije 
na Slovenskem. Izobraževanje in zaposlovanje 
žensk nekoč in danes. Zbornik. Ptuj 1998. str. 26-46 

90-letnica Septembrskih dogodkov. Na Ptuju 12. sep- 
tembra 1998, refektorij minoritskega samostana, 
Ptuj 1998, katalog k razstavi, soavtorica Irena 
Mavric 

Mednarodna pomoč AD BIH, Obvestila ARS, Lju- 
bljana 1998 

Bojan HIMMELREICH 

Celje v letih prve svetovne vojne 1914-1918, Odsevi 
preteklosti 2, Iz zgodovine Celja 1848-1918, Celje 
1998, str. 87-126 

Prva svetovna vojna  v dokumentih  Zgodovinskega 
arhiva Celje, Zgodovinski arhiv Celje 1998, 20. 
str., razstavni katalog 

Mira HODNIK 

V Idrijo sc je pripeljal prvi rudniški avtomobil.... 
Kronika - časopis za slovensko krajevno zgodo- 
vino, letnik 46, št. 3, Ljubljana 1998, str. 77-88 

Puchi so že dobri, le ceste so slabe, Janez Puh, človek- 
izumitclj-lovarnar-vizionar. Gradivo in razprave 3, 
Zgodovinski arhiv Ptuj 1998, str. 83-86 

Razstava "Sto let Zgodovinskega arhiva Ljubljana", 
Arhivi XXI. Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 145-147 

Sokolsko društvo Dolenji Logatec 1908-1941, Men- 
torstvo pri raziskovalni nalogi zgodovinskega 
krožka OŠ "8 talcev" Logatec, 1998 

Mateja JERAJ 

Arhivsko gradivo republiške organizacije Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije 1945- 
1990, v: Arhivi, letnik 21, Ljubljana 1998, št. 1-2, 
str. 67-72 

Daniela JURIČIĆ CARGO 

O odnosih kranjske dežele do habsburške Istre v 
kranjskih virih 16. stoletja, v: Annales, Anali za 
istrske in mediteranske študije, zv. 14, Koper 
1998, str. 167-178 

Urbar samostana Svetoga Petra u Šumi iz 1714. 
godine, v: Vjesnik Istarskog arhiva, zv. 4-5 (1994- 
1995), Pazin 1998, str. 177-190 

NadaJURKOVIČ 

Mestna župnija in šolsivo. Zbornik Ptujska župnijska 
cerkev sv. Jurija, Ptuj 1998, str. 159-165 

Podoba Janeza Puha skozi zapuščinske spise. Mono- 
grafija Janez. Puh - Johann Puch, človek, izumitelj. 
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tovarnar, vizionar, Ljubljana 1998, str. 47-48 
Odkritje   Miklošičevega   spomenika   v   Ljutomcrju, 

Zgodovinski listi, glasilo Zgodovinskega društva 
Ljutomer, letnik 7, leto 1998, št. 1, str. 66-69 

Mitteilungen   des   Stcicrmärkischen   Landesarchivs, 
Folge 47, Graz 1997, Arhivi XXI, Ljubljana 1998. 
št. 1-2, str. 131-132 

Vladimir KOLOSA 

Common Archival Heritage in the Light of Historical 
Succession by the Republic of Slovenia, v: The 
Common Archival Heritage of States and Nations 
of Central and Eastern Europe. Materials of the 
International Conference, Golawice, October 22- 
24, 1997, edited by Wfadyslaw Slopniak, War- 
szawa 1998, str. 36-47 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS 

Proti toku, ob 50-letnici smrti Virgilija Sčcka, Pri- 
morske novice, 3. in 10. julij 1998 

Virgilij Seek, Poslanec v rimskem parlamentu, Popis 
fonda. Pokrajinski arhiv Koper, 1998, 123 str. 

Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti. Pokra- 
jinski arhiv Koper 1998, katalog k razstavi, so- 
avtorica Zdenka Bonin 

Arhivsko gradivo o bratovščinah v Pokrajinskem 
arhivu koper. Arhivi XXI, Ljubljana 1998," št. 1-2, 
str. 65-66 

Janez. KOPAČ 

Matevž KOSIR 

Na grmado z veščami!. Gorenjski muzej Kranj, Kranj 
1998. 85 str. 

Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju s 
posebnim oziroma na prostozidarski loži "Zdru- 
žena srca" v Mariboru in ložo "Dobrodelnost in 
stanovitnost" v Ljubljani, v: Kronika. Ljubljana 
1998. letnik 46, št. 1-2, str. 41-65 

Branko KOZINA 

Republiški upravni organi v letih 1963-1974, v: 
Arhivi XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 7-17 

Duša KRNEL UMEK 

Razvoj etnične podobe Istre, Vprašanje oblikovanja 
slovenskega etničnega prostora in državnega pro- 
stora s posebnim poudarkom na slovensko hrvaški 
meji v Istri, Zbornik referatov okrogle mize. 
Portorož. 21. februar 1998, Ljubljana 1998, str. 
23-26 

Arhivsko gradivo Okrajnega sodišča Koper od 1814 
do 1922 v okviru upravno-politične in sodne ure- 
ditve Primorja, Sodobni arhivi '98, XX. Posve- 
tovanje o strokovnih in tehničnih vprašanjih v 
arhivih, Maribor 1998, str. 59-77 

Svetovljansko in domačijsko. Istrske teme 1/1998, št. 
3, str. 6 

Okraj in občina Koper od 1814 do 1965, Glas 2/1998, 
št. 13, str. 3 

Razstavi in katalogu na pot, 100 let Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana, Ljubljana 1998, razstavni katalog 

Na prelomu tisočletja, 100 let Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, Ljubljana 1998, razstavni katalog, str. 
7-25 

100 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Arhivi in 
računalništvo. Zbornik referatov 18. posvetovanja 
Arhivskega društva Slovenije, Gozd Martuljek 
1998, str. 6-13 

Uvodna beseda, predgovor v publikaciji Izbrane 
listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320- 
1782), Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana 20, Ljubljana 1998, str. 5 

Uvodna razmišljanja, predgovor v publikaciji Lju- 
bljanski sodniki in župani, 1. zvezek, .Sodniki 
1269-1504, Gradivo in razprave Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana 20, Ljubljana 1998, str. 3-4 

Sto let Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Osem kilo- 
metrov preteklosti, Janez Kopač, intervju za Sno- 
vanja, prilogo Gorenjskega glasa. Gorenjski glas, 
Kranj 1998, št. 51, str. 26-27 

Marija KOS 

Dr. France Prešeren v dokumentih Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana, Kranjčan, 1998/17, št. 19, str. 9 

100-lctnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana in 25- 
lctnica Enote za Gorenjsko Kranj, Kranjčan, 
1998/17, št. 19, str. 10-11 

Ivan EOVKENCIC 

Pozabljeni Slovenec dr. Franc Jurtela, Septembrski 
dogodki 1908, zbornik Zgodovinsko društvo Ptuj, 
Ptuj 1998, str. 87-91 

Vitomarci v arhivskih dokumentih, 700-lctnica prve 
omembe kraja Vitomarci: 1297-1997, Krajevna 
skupnost Sv. Andraž 1997, 1997, str. 8-10 

Kdo si Janez Puh, Johann Puch, Janez Puh - človek, 
izumitelj, industrijalec. Zgodovinski arhiv Ptuj, 
Ptuj 1997, 12. str., soavtorica Kristina Šamperl 
Purg 

Meta MATIJEVIČ 

Meščanska garda v Novem mestu. Rast, Novo mesto 
1998, št. 3, str. 252-264 

Godba meščanske garde v Novem mestu. Rast, Novo 
mesto 1998, št. 5, str. 471 

Napad kmetov na francoske vojake v Novem mestu 
leta 1809, Kronika, letnik 46, Ljubljana 1998, sir. 
42 

Jelka MELIK 

Odvetništvo v Sloveniji 1918-1941, v: Arhivi XXI, 
Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 32-34 
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Milk« MIKOLA 

Povojne nasilne razlastitve premoženja v Sloveniji, 
Zbornik Temna stran meseca, Ljubljana 1998, sir. 
53-64 

Razvoj industrije na območju Celja od začetkov do 
prve svetovne vojne. Odsevi preteklosti 2, I/, zgo- 
dovine Celja 1848-1918, Celje 1998, sir. 155-185 

Mija MRAVLJA 

Arhivčkovi v krogu samih šlirilisočakov - Strokovna 
ekskurzija Arhivskega društva Slovenije od 29. 
maja dO 2. junija 1998, Obvestila ARS, Ì998/XIV, 
št. 2. str. 97-102 

Tjaša MRGOLE JUKIČ 

v šolo grem, pa pika. Izobraževanje in zaposlovanje 
žensk nekoč in danes. Zgodovinski arhiv Ptuj, 
1998 

Metka NUSDORFER VUKSANOVIĆ 

Pavel Plcsničar, Ajdovščina, Pogled v njeno pre- 
teklost, komentirana objava zgodovine Ajdovščine 
in Šturij, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova 
Gorica 1997, Arhivi XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2, 
str. 130, poročilo 

Brane OBLAK 

Služba družbenega knjigovodstva Ptuj, Zaključni ra- 
čuni 1953-1986, Ptuj 1998, 

zgoščenka - inventar 
1 ndobitve gradiva v času službovanja prof. Antona 

Klasinca v Ptujskem arhivu. Zbornik Anton Kla- 
sinc,Ptuj 1998, str. 60-75. 

Aleksandra PAVŠIČ MILOST 

Petdeset let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdov- 
ščina, Primorska srečanja, revija za družboslovje 
i" kulturo, št. 204/1998, str. 315-316, poročilo 

Barbara PEŠAK MIKEC 

Obrt na Slovenskem in njeno arhivsko gradivo, Zbor- 
nik obrt v našem kraju. Strokovni seminar za men- 
torje zgodovinskih krožkov. Zveza prijateljev Mla- 
dine Slovenije, Ljubljana 1998 

Uh v arhivu Mesta Ljubljane od preloma stoletja do 
konca 2. svetovne vojne. Janez. Puh, človek-izu- 
niitelj-tovarnar-vizionar. Gradivo in razprave 3, 
zgodovinski arhiv Pluj 1998 

e|rkus v Ljubljani do 1. svetovne vojne. Razstava 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Arhivi XXI, 
Ljubljana 1998, št. 1-2, poročilo 

L'rkus v Ljubljani do L svetovne vojne. Razstava 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Obvestila ARS. 
Ljubljana 1998. poročilo 

Janez PIRC 

Obisk Državnega centralnega rudarskega arhiva v 
Banski Šliavnici na Slovaškem. 7. - II. 1998. 
Arhivi XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2 

Olga PIVK 

Splošni mednarodni standardi za arhivsko pipisovanje. 
Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvar- 
jalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih 
osebah in družinah, Ljubljana 1998, 73 strani, 
prevod 

Darija PLEVEL 

Baza podatkov o arhivskem gradivu, v: Zbornik re- 
feratov posvetovanja INDO'98, Informatika v dr- 
žavnih organih. Portorož 1998, str. 195 

Alberto PUCER 

Piran - arhitekturni biser našega primorja. Slovstveni 
in  kulturnozgodovinski vodnik po Sloveniji, 6, 
Notranjska,   Kras in južna Primorska,  Ljubljana 
1998. str. 199-206, soavtor 

120 let piranskega arhiva. Rodna gruda, marec 1998, 
št. 3. str. 16 

120 let piranskega arhiva. Annales 10/97, str. 348 
L'arhivio di Pirano si presenta. Lasa pur dir, ('.dizione 

speciale, Pirano 1997(1998), str. 122-124 
Čas romarskih shodov. Primorske novice, 14.8.1998, 

št. 63, str. 16 
Božidar Jakac  in  njegova Istra,  Brazde s trmuna. 

Lopar 1998, št. 3,'str. 39-40 
Blaženi Elio, Istran: koledar za navadno leto  1999, 

KPD Jadran Dekani, december 1998, str. 78 
Krkavški vikariat v 17.-18.stoletju, Istran: koledar za 

navadno leto 1999, KPD Jadran Dekani, december 
1998, str. 79-85 

Regesti (6), Dušan Kos, Kdor z. mestom ne trpi, naj se 
z njim ne krepi, Ljubljana 1998 

O nekaterih praznikih v Piranu. Istran:  koledar za 
navadno leto 1999, KPD Jadran Dekani, december 
1998, str. 87-89 

Branko RADULOVIČ 

Neznosen hrup in vonj po bencinskih hlapih v 
dvajsetih letih lega stoletja, v: Janez Puh, Človck- 
izumitelj-tovarnar-vizionar. Zgodovinski arhiv na 
Ptuju, Ptuj 1998, Gradivo in razprave, zvezek 3, 
str.'93-102 

Marta RAIJ SKLIC 

Motorizirana prevozna sredstva v očeh njihovega 
sodobnika filma, v: Janez. Puh - izumitelj-tovarnar 
-vizionar. Gradivo in razprave. Zgodovinski arhiv 
na Ptuju, 1998, zvezek 3, str. 103-104 

Špice ali osti ali osati ali nekaj novega o filmu, 
njegovi uporabi, filmski špici .... v: Zobrnik re- 
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lcratov 18. posvetovanja Arhivskega društva 
Slovenije, Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Arhivi 
in računalništvo. Gozd Martuljek 1998, str. 94-100 

Tatjana REZEC STIBILJ 

Radiotelevizija Slovenija, v: Slovenski film in nje- 
govo varovanje. Arhiv Republike Slovenije, Lju- 
bljana 1998, str. 84-86 

Jurij KOSA 

Na solkanskem polju je raslo mesto, 50 let Nove 
Gorice, 50 (naj(starejših posamičnih javnih stavb v 
mestu Nova Gorica, zgrajenih od leta 1948 dalje. 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 
1998, 67 str., katalog k razstavi, soavtor 

Planinsko društvo Podnanos - 15 let, jubilejna publi- 
kacija. Planinski vestnik, 1998, št. 7-8, str. 351- 
352 

Prof. Ivan Rudolf - narodni huditelj, Maistrov borec, 
tigrovee, organizator prekoniorcev v Afriki, Vi- 
pavski glas, december 1998, št. 47, str. 25-27 

Marjan ROŽAC 

Regesti (10), Dušan Kos, Kdor z. mestom ne trpi, naj 
se z njim ne krepi, Ljubljana 1998 

Aleksandra SERŠE 

The History of Adult Education in Slovenia during the 
Period 1750-1850: An Epoch of Slovenian Craft 
School Movement as Mirrored in the Lives of 
Prominent Reformers, v: Zbornik / Personality and 
Biography in the History of Adult Education, vol. 
II: Biographies of Aduli Educators from Five 
Continents, 38 Peter Lang, Frankfurt am Main 
1998, str. 785-798 

Izobraževanje odraslih v obdobju po drugi svetovni 
vojni, v: Zbornik / Prispevki k zgodovini 
izobraževanja odraslih (1945-1990), 2. del. Zbirka 
zgodovina izobraževanja odraslih, 5. zvezek (po- 
ročilo o raziskavi), Kranj: Moderna organizacija 
1998, str. 22-97 

Avtomobilizem na Kranjskem in Janez Puh. izumitelj 
in industrijalec slovenskega rodu v luči arhivskega 
gradiva Arhiva Republiko Slovenije, v: Janez Puh, 
Clovek-izuniilelj-lovarnar-vizionar, Zgodovinski 
arhiv na Ptuju, Gradivo in razprave, zvezek 3, Ptuj 
1998, str. 73-81 

"Ženske naj bodo doma, naj bodo dobre gospodinje in 
matere", v: Zbornik, Izobraževanje in zaposlova- 
nje žensk nekoč in danes. Ptuj 1998, str. 47-71 

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. 4. zve- 
zek, Ljubljana 1998 

Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih 
organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici 
devetnajstega stoletja, v: Arhivi, letnik 21, št. 1-2, 
Ljubljana 1998, str."26 

Zorka SKRABI. 

Jubilej Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Rast, Novo 
mesto 1998, št. 5, str. 464-470 

Gorazd STARIMA 

Celje in krimska vojna. Iz zgodovine Celja  1848- 
1919, Celje 1998. str. 73-87 

Dime/, in njegovi, O Kranjskih Janezih, ki so služili 
cesarja   najraje   kar   v   domačih   gozdovih,   ali: 
Oporečniki   po   kranjsko.   Zgodovinski   časopis 
1997/4, Ljubljana 1998, str. 483-516 

Jože SUHADOLNIK 

Knjigi na pot, Gorazd Humar, Zmajski most. Nova 
Gorica 1998. str. 4-5 

Kristina ŠAMPERL PURG 

Uvodnik. Janez Puh. človek-izuniitelj-tovarnar-vizio- 
nar, Ljubljana 1998, str. 3 

Janez Puh - raznolika in večplastna osebnost, Janez. 
Puh, človek-izumitelj-lovarnar-vizionar, Ljubljana 
1998, str. 19-20 

Zakaj je ostal Janez Puh Slovencem toliko časa ne- 
opazen in nezanimiv, Janez. Puh. človek-izuniitelj- 
tovarnar-vizionar. Ljubljana 1998, sir. 27-37 

Janez Puh danes - kot razlog za proslave, raziskave, 
navdih, zbiranje, Janez. Puh. človek-izumitelj- 
tovarnar-vizionar, Ljubljana 1998, str. 179-183 

Bibliografija o Janezu Puhu, Janez. Puh. človek- 
izumitelj-tovarnar-vizionar, Ljubljana 1998, str. 
230-233 

Izbor fotografij, Janez Puh, človek-izuniitclj-tovarnar- 
vizionar, Ljubljana 1998, str. 211 

Septembrski dogodki v luči časopisa Štajerc in nekaj 
izhodišč za opredelitev leta 1908 kot prelomnega v 
slovenski zgodovini. Zbornik - Septembrski do- 
godki 1908, Zgodovinsko društvo Ptuj 1998, stran 
69-80 

Biografija prof. Antona Klasinca, Zbornik - Anton 
Klasinc, Ptuj 1998, str. 9-45 

Kipar Janko Petek, V pričakovanju. Galerija Sv. Jurij, 
23. maj 1998, Ptuj 1998, zloženka 

Klasinc Anton, ob 90-letnici rojstva. Arhivski utrinki, 
življenje in delo, Ptuj 5.6.1998, zloženka 

Janez Puh Johann Puch - človek-izumitelj-tovarnar 
1862-1914 Sakušak-Zagreb, 

Maribor. 22. avgust 1998, Ptuj 1998. 6 strani, 
zloženka 

Cerkev Sv. Leopold, Nova vas pri Ptuju, Ptuj 1998, 10 
strani, zloženka 

Veliki izumitelj, avstroogrski državljan - Slovenec 
Janez Puh - človek za 3. tisočletje. Velika nagrada 
Perutnine Ptuj, jubilejni 5. grand prix Puch, Ptuj. 
2. maj 1998 

Janez. Puh - Johann Puch, Bilten - 10. mednarodni 
Rally starodobnih motornih vozil, 23. 8. 1998 

Napovedmi razstava o Janezu Puhu, izumitelju in 
industrijalcu slovenskega rodu, Kronika, časopis 
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za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 1998, 
stran 174-175 

Odprtje siare samostanske knjižnice in predstavitev 
prispevkov za kroniko - 13. aprila 1998 V Piranu, 
Arhivi XXI. Ljubljana  1998. številka  1-2. stran 
121 

Jane/. Puh - človek, izumitelj, tovarnar. Arhivi XXI, 
Ljubljana 1998. številka 1-2, stran 147 

Mentorju   prof.   Klasincu,   "nesojenemu   arhivskemu 
svetniku" ob 90. obletnici rojstva. Arhivi  XXI, 
Ljubljana 1998. številka 1-2, stran 152 

Arhivistu in mentorju prof. Antonu Klasincu ob 90- 
letnici rojstva, SAC (slovenski arhivski časopis), 
Maribor ¡998, letnik 5, šl. 3-4, stran 19-20 

Utrinki  z znanstvenega simpozija ob   1150-letnici 
posvetitve mestne cerkve na Ptuju. 

Ptujčan, Glasilo mestne občine Ptuj, 29. maj 1998, št. 
4, stran 3 

Drugi   mednarodni   simpozij   o   ptujskem   mestnem 
pravu v srednjeevropskem prostoru, 

Ptujčan, Glasilo mestne občine Ptuj, 29. november, št. 
11, stran 3 

Poimenovanje ulice po Janezu Puhu, Ptujčan, 29. julij 
1998, stran 9 

Motorno kolo iz. leta 1910, Ljutomer - prvo srečanje 
Puhovih vozil. Tednik, četrtek, 23. julij,   1998, 
stran 28 

Učna ura o Janezu Puhu, Tednik. 8. januar 1998, št. 1, 
stran 7 

Kaj je novega pri projektu Janez Puh, Tednik,  12. 
marec 1998, št. 10, stran 8 

Kolo, motor in seveda dirke. Tednik. 14. maj 1998, št. 
19. stran 5 

Kar se Janezek nauči ... , Tednik, 4. junij 1998, št. 22, 
stran 4 

Arhivistika po Klasincu, Tednik, 18. junij 1998, št. 24, 
stran 5 

Po Puhovih poteh. Tednik, 18. junij 1998, šl. 24, stran 
9 

Septembrski dogodki v luči časopisa Slajerc, Tednik, 
10. september 1998, št. 36. stran 6 

Monografija postaja resničnost. Tednik. 26. november 
1998, št. 47, stran 5 

Janez Puh. Delo. 18. 12. 1998. Kažipot danes, stran 15 
Izšla je Monografija o Janezu Puhu. Predstavitev 18. 

decembra. Tednik, 17. december 1998, stran 4 
Izšla je knjiga, ki je vredna Janeza Puha. MOTOR - 

CLASIC, letnik 4, štev. 1, 29. marec 
1999, stran od 25 do 27 
Obvestila. Arhiva RS, Ljubljana dec. 1998. Arhivi v 

luči Monografije o Janezu Puhu. str. 24-27 
Projekt o Janezu Puhu, Ptujčan. 22. julij 1999. str. 21 
Patenti Janeza Puha na steklu. Tednik. 29. julij 1999. 

str. 18 

•Indita ŠEGA 

Delovni red Krennerjeve suknarne. Loški razgledi 44, 
Školja Loka 1997, sir. 46-68 

Tatjana SKNK 

Sto let dela z arhivskimi dokumenti, 1(K) let Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1998. str. 
31-47, razstavni katalog 

France ŠTUKL 

Škofjeloška zemljiška knjiga. Gorenjski glas, št. 5, 3. 
7. 1998, str. 27 

Dr. Janez Veider (1896-1964),  Vodnik po loškem 
ozemlju 7, Crngrob, Školja Loka 1998. str. 11-12 

Crngrob  in  vasi  na jugozahodnem  delu  Sorskega 
polja. Vodnik po loškem ozemlju 7, Školja Loka 

1••8. str. 147-162 
Iz zgodovine cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki, Loški 

razgledi 44. Škoija Loka 1997, str. 46-68 
Cehovska tradicija, Loški razgledi 44, Školja Loka 

1997. str. 333 
Dr. Branko Berčič, častni član Muzejskega društva, 

Loški razgledi 44. Školja Loka 1997. str. 333 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enola v Škofji Loki, 

Loški razgledi 44, Školja Loka 1997. str. 334-338 

Brank» ŠUŠTAR 

Slovenski šolski muzej je stolelnik, Mohorjev koledar 
1999, Celje 1998, str. 186-190 

Stoletne arhivske in muzejske korenine v Ljubljani: 
Zgodovinski arhiv Ljubljana in Slovenski šolski 
muzej 18•8-1••8. Kronika, časopis za slovensko 
krajevno zgodovino 46. Ljubljana 1••8, št. 3, str. 
123-129 

Zbirke Slovenskega šolskega muzeja v zadnjih letih: 
Arhivska zbirka. Šolska kronika 7/XXXI, Lju- 
bljana 1998, str. 34-36 

Šcstdcsetlelni jubilej prof. Tatjane Hojan. Šolska 
kronika 7/XXXI, Ljubljana 1998, str. 246-249 

Ob razstavi Od mature do mature. Šolska kronika 
7/XXXI, Ljubljana 1998, str. 271-274 

Šolstvo na razstavi "Homo sum..." Ivan Hribar in 
njegova Ljubljana, Šolska kronika 7/XXXI, Lju- 
bljana 1998. str. 274-277 

100 let Slovenskega šolskega muzeja. Šolski razgledi. 
Ljubljana 1998, št. 16, str. II (soavtorica Lučka 
Lešnik) 

Milica TREBŠE ŠTOLFA 

"Zaživim med prijatelji". Milan Štefancc. Rodna 
gruila. Slovenska izseljenska matica Ljubljana, 
Letnik XLV, Ljubljana 1998. št. 1, str. 43-45 

Slovenski Nagelj v Torontu cveti in dehti že štiri 
desetletja, Slovenski izseljenski koledar 1999, 
Slovenska izseljenska matica. Ljubljana 1998. str. 
97-106 

Dve domovini/Two Homelands, Razprave o iz.se- 
Ijenstvu, Zv. št. 7, ISI ZRC SAZU Ljubljana 1996. 
Arhivi XX, Ljubljana 1997, št. 1-2. str. 284-285 

Tradicionalni koledar za izseljence. Primorska sre- 
čanja št. 202/98, Nova Gorica 1998. str. 186-187 

Dve domovini/Two Homelands zv. št. 8, ZRC SAZU 
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Ljubljana 1997, Primorska srečanja št. 204/98, 
Nova Gorica 1998, str. 357-358 

Evidentiranje arhivskega gradiva v National Archives 
and Record Administration (NARA) v Washing- 
tonu, D.C., 1.-13. junij 1998, Arhivi XXI, Lju- 
bljana 1998. št. 1-2, str. 118-121 

Drago TRPIN 

Božo Otorepec, Dragan Matic, I/brane listine Zgo- 
dovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Lju- 
bljana 1998, v: Arhivi, letnik 21, Ljubljana 1998, 
št. 1-2, str. 123-124, ocena 

Lojz TRŠAN 

Prikazi totalitarizma v slovenskem dokumentarnem fil- 
mu, v: Temna stran meseca, Ljubljana 1998, str. 7-8 

Trideset let slovenskega filmskega arhiva, v: Sl- 
ovenski film in njegovo varovanje, Ljubljana 
1998, str. 9-22 

Trideset let slovenskega filmskega arhiva, v: Arhivi 
XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2, str. 106-108 

Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri 
Arhivu Republike Slovenije, ka/ala, Ljubljana 
1998, str. 463-551. soavtor V. Sunčič 

Smlednik v času Jakoba Aljaža, Smlednik 1998,4 strani 

Vlasta TUL 

50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, 
Ajdovščina 1998, 67 str. 

Med nebom in zemljo, razstava fotografij Johanna 
Freuda, posvečena 80-letnici konca prve svetovne 
vojne. Nova Gorica, Ajdovščina 1998, zgibanka 

Računalnik kot pripomoček pri pripravi vodnika po 
arhivskih fondih in  zbirkah. Arhivi in računal- 
ništvo,   18.  posvetovanje ADS, Gozd Martuljek 
1998, str. 64-67 

Ob stoletnem jubileju slovenskega šolskega muzeja. 
Annales, Series historia et sociologia, let. 12, št. 
12, 1998, str. 191-195 

Šolska  kronika.  Zbornik  za  zgodovino  šolstva  in 
vzgoje,   Ljubljana   1997.   št.   6-XXX,   Kronika. 
časopis za krajevno zgodovino. Ljubljana 1998. št. 
46. str. 179-180 (ocena) 

Vjesnik državnog arhiva u Rijeci, zvezek XXXIX, 
Reka 1997, Arhivi XXI, Ljubljana 1998, št. 1-2, 
str. 132-133, poročilo 

Ivanka URŠIČ 

Na solkanskem polju je raslo mesto, 50 let Nove 
Gorice, 50 (naj)starejših posamičnih javnih stavb v 
mestu Nova Gorica, zgrajenih od leta 1948 dalje. 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 
1998, katalog k razstavi, 67 str., soavtor 

Andrej ZADNIKAR 

Vodni znak. v: Arhivi. 
1-2, str. 59-63 

elenik 21, Ljubljana 1998, št. 

Osebni fond Pranza Stuchlika, kaplana ljubljanske 
komende Nemškega viteškega reda, v: Arhivi, 
letnik 21, Ljubljana 1998, št. 1-2, 1998, str. 64 

Načrti ljubljanske komende Nemškega viteškega reda 
v zbirki načrtov Arhiva Republike Slovneije, Acta 
historiae artis slovenica, 1998, št. 3, str. 157-159 

Maruša ZAGRADNIK 

Gospodarska ohromitev Slovenskega Primorja v času 
okupacijskih con (1945-1954), Gospodarske krize 
in Slovenci, povzetki referatov s posveta z dne 21. 
maja 1998, Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza 
ekonomistov Slovenije, Ljubljana 1998 

Ivanka ZAJC CIZELJ 

Društveno življenje v Celju ilo leta 1918, Odsevi 
preteklosti 2, Iz Zgodovine Celja 1848-1918, Celje 
1998, str. 207, 236 

Šolstvo v Celju 1848-1918, Odsevi preteklosti 2. Iz 
zgodovine Celja 1848-1918, Celje 1998, str. 275- 
306 

Zdravstvo in socialno varstvo v Celju 1848-1918, 
Odsevi preteklosti 2, Iz zgodovine Celja 1848- 
1918, Celje 1998, str. 307-322 

Okrožni urad Celje 1798-1850, Zgodovinski arhiv 
Celje, Celje 1998, Publikacije Zgodovinskega ar- 
hiva Celje, Inventar 2, 272 str. 

I led vika ZDOVC 

Zgodovinski arhiv Celje na internem. Zbornik 18. 
Posvetovanje arhivskega društva Slovenije 1998, 
str. 68-69 

Statistično poročilo Okrajnega urada Sevnica za pred- 
hodno študijo zavarovanja proti toči, Arhivi XXI, 
Ljubljana 1998, št. 1-2 

Žiga ŽELEZNIH 

Nekaj misli k valorizaciji računalniško zapisanih po- 
datkov. Sodobni arhivi XX. Maribor 1998 

Arhiviranje elektronskih zapisov v arhivih. Arhivi in 
računalništvo. Zbornik referatov 18. posvetovanja 
Arhivskega društva Slovenije, Gozd Martuljek 
1998 

Aleksander ŽIŽEK 

Bilo bi pa fino. če.... Zgodovina za vse, vse za zgo- 
dovino, leto V, Celje 1998. letnik XIV, št. 2, str. 
103-105 

Redna letna predstavitev tiskov Zgodovinskega arhiva 
Celje, Obvestila ARS, letnik XIV, Ljubljana 1998. 
št. 2. str. 32 

Jože ZONTA U 

Slowenien: Das neue Gesetz über Archivgut und 
Archive. Der Archivar 51, 2. Mai 1998. str. 290- 
296 
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Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 
18. stoletja dO leta 1848, Ljubljana 1998, 265 sir. 

Gli archivi sloveni: ieri, oggi e domani. Rassegna 
degli Arvhici di Stato 57/1997, n. 2-3. Roma 1998. 
sir. 399-414 

Slo let provenienčnega načela - petdeset lei Med- 
narodnega arhivskega svela, v: Arhivi 21, Lju- 
bljana 1998, št. 1-2, str. 1-5 

Vladimir ŽUMER 

Dzialalnošč služb archiwalnych Republiki Slowcnii, 
v: Archeion, Warszawa, 1997, XCVIII, sir. 122- 
141 

Die Archive der Republik Slowenien. The Archives of 
the Republic of Slovenia. Les Archives de la 
République de Slovénie, v: INSAR, European 
Archives News, European Commission, Brussels, 
1998, Number 4, str. 9-10 

Predgovor, v: Slovenski filmski arhiv in njegovo 
varovanje. 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri 
Arhivu Republike Slovenije: Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana 1998, str. 5-8 

Ob prvih mednarodnih arhivskih standardih, v: 
Splošni mednarodni standardi /a arhivsko popi- 
sovanje. Mednarodni standardi za arhivski /apis o 
ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, 
fizičnih osebah in družinah: Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana 1998, str. 5-9 

Standardizacija popisovanja in evidenc arhivskega 
gradiva, v: Arhivi in računalništvo, 18. posve- 
tovanje Arhivskega društva Slovenije in Zgodo- 
vinskega arhiva Ljubljana: Arhivsko društvo 
Slovenije, Gozd Martuljek 1998, sir. 24-38 

Ob stoletnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana, v: 
Arhivi, letnik 21, Ljubljana 1998. št. 1-2, str. 100- 
103 
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PETER RIBNIKAR, UDK 37.014.35(497.4)" 1601/1918" 
arhivski svetnik v pokoju. Arhiv Republike Slovenije, Zve/ilarska 1, SI-1127 Ljubljana 

ŠTUDENTSKI- IN DIJAŠKE ŠTIPENDIJSKE USTANOVE NA KRANJSKEM 

Avtor v članku prikazuje nastanek in vlogo študentskih in dijaških štipendijskih ustanov, ki so bile regi- 
strirane na Kranjskem v letih od 1601 do 1918. Nadalje podaja kronološki se/nam štipendijskih ustanov s 
podatki o ustanovnikih, številu štipendijskih mest, višini štipendije, upravičencu do prejemanja štipendije, vrsti 
šole z rokom trajanja prejemanja štipendije ter podatke o upravičencu za podeljevanje štipendije. 

Študentske štipendijske ustanove so z ustanovno listino ustanovniki ustanavljali še za svojega življenja. V 
testamentu so z. izraženo poslednjo voljo namenjali neko vsoto denarja in drugega premoženja šolanju svojih 
sorodnikov in drugim dijakom in študentom, potrebnim podpore. Sprva so sprejemali štipendije le dijaki 
srednjih šol in semenišč na Kranjskem ter študenti univerz, in visokih šol, od 19. stoletja dalje pa tudi učenci 
osnovnih, meščanskih in obrtnih šol. Večina ustanovnikov je štipendije namenjala šolanju svojih sorodnikov, če 
teh ni bilo, pa so jih prejemali drugi revni, pridni študirajoči mladeniči na Kranjskem. Ustanovne listine so 
vsebovale vsa določila o podeljevanju štipendij, predvsem podatke o številu štipendijskih mest, o višini 
štipendije, vrsti šole, času trajanju štipendiranja, podatke o upravičencih za podeljevanje štipendij, v nekaterih 
primerih pa so bile v njih tudi zahteve uslanovnika do prejemnika štipendije. 

V obdobju od 1601 do 1918 je bilo na Kranjskem ustanovljeno 221 štipendijskih oziroma dijaških štipen- 
dijskih ustanov, od teh jih je imelo 114 po eno, 49 po dve, 19 po tri, 8 po štiri, 4 po pet, 3 po šest, 2 po sedem, 2 
po deset, 3 po dvanajst, 1 po šestnajst, 1 po dvajset in 1 po štiriindvajset štipendijskih mest. 

JOŽE ŽONTAR, UDK 930.251.01(091) 
dr., redni profesor. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, in svetovalec vlade RS v pokoju. 
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

ZGODOVINOPISJE IN ARHIVISTIKA 

Z uveljavljanjem kritičnega zgodovinopisja seje v prvi polovici 19. stoletja dokončno razširilo zgodovinsko 
zanimanje tudi na področje aktovnega gradiva. Ob zgodovinskih pomožnih vedah so si arhivistiko predstavljali 
kot delovni napotek za opis arhivov. Ponekod že tik pred drugo svetovno vojno, predvsem pa po njej se je 
začelo novo obdobje arhivistike. Arhivska dejavnost se je postopno začela osvobajati združbe z zgodovinsko 
znanostjo. Usmeritev po kateri naj bi arhivistika služila bolj splošnim potrebam kot pa le potrebam zgo- 
dovinarjev, ter osredotočenje na novejše gradivo sta imela za posledico bolj metodično, izčrpno, sistematično in 
objektivno pot zbiranja, odbiranja in popisovanja arhivov. To je bil obenem tudi pogoj za razvoj arhivistike kot 
vede in za novo definiranje odnosov z zgodovinopisjem. 

PETER VODOPIVEC, UDK 330(091)" 17" 
dr., redni profesor. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, in znanstveni svetnik, 
Inštitut za novejšo zgodovino. Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana 

ŠVEDSKI MERKANTILIST J. F. KRYGER V GLASILU KRANJSKE KMETIJSKE DRUŽBE 18. 
STOLETJA 

Avtor v zapisu opozarja na članke E. Umek o kranjski kmetijski družbi 18. stoletja in njenih publikacijah. Pri 
tem se podobno kot Umekova leta 1967 ustavlja zlasti pri dveh sestavkih švedskega gospodarstvenika J. F. 
Krygcrja in spisu tajnika kmetijske družbe v Benetkah F. Grisellinija - vsi trije so izšli v 3. in 4. zvezku družbine 
publikacije "Sammlung nützlicher Unterrichte" leta 1776 oz. 1779. Po mnenju Umekove so bili za vse tri 
sestavke značilni pozno merkantilistični, delno pa tudi že fiziokratski nazori, avtor članka pa na podlagi poznejše 
razprave T. Hočevarja in natančnejših podatkov o delu in življenju J. E. Krygcrja to oceno nekoliko dopolnjuje 
in razširja. Iz novega gradiva je namreč razvidno, da je Kryger bil in ostal merkantilist. Grisellini pa sc je res 
spogledoval s fiziokratizniom. Odločitev kranjske kmetijske družbe, da podeli prvo nagrado Krygeiju. drugo oz. 
pohvalo pa Griselliniju, tako razkriva, ila so bili njeni člani in avslrijske oblasti v sedemdesetih letih 18. stoletja 
do fiziokratizma še nezaupljivi in zadržani, saj so jim bile ideje reformnega merkantilizma ali celo zgodnjega 
liberalizma bliže kot francoski fiziokrati. na katere seje skliceval Grisellini. 
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MARIJA OBLAK CARNI, 
direktorica Arhiva Republike Slovenije v pokoju, 
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

UDK341.24:930.25"1922" 

RIMSKA KONVHNCIJA IZ LETA 1922 IN UREJANJE VPRAŠANJA ARHIVOV Z ITALIJO PO PRVI 
SVETOVNI VOJNI 

"Konvencija med Avstrijo, Češkoslovaško. Italijo, Poljsko, Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, Romu- 
nijo in Madžarsko o vprašanjih, ki se nanašajo na arhive" podpisana 6. 4. 1922 v Rimu, podaja poleg inter- 
pretacije določb o arhivih i/, sanžermenske in trianonske mirovne pogodbe tudi splošna arhivska načela za po- 
moč pri njihovi izvršitvi (kako ravnali z. arhivi, ki zadevajo več držav, njihova dostopnost, kdaj in kako si države 
naslednice zagotove "skupno uporabo", obveznosti imetnikov arhivov idr.). Konvencija ni obvezovala Ic 
Avstrije in Madžarske, ampak tudi države naslednice med seboj. Jugoslavija in Italija sta na podlagi tega 
sporazuma urejali medsebojna vprašanja glede arhivov po prvi svetovni vojni. Na mešani komisiji poleti 1926 v 
Trstu sta se sporazumeli, da bosta druga drugi vrnili med vojno odnesene arhive in glede na novo mejo 
recipročno razdelili administrativne arhive. Izročitve arhivov so bile v letih 1926, 1929, 1941, 1942. Ko bo 
dostopen arhiv zunanjega ministrstva v Beogradu, bo mogoče te podatke še dopolniti. 

VASILIJ MELIK, 
dr., redni član SAZU, redni profesor v pokoju, Cankarjeva 11. SI-1000 Ljubljana 

SVETEC IN TOMAN V DUNAJSKEM PARLAMENTU 

UDK 94(497.4)" 1867/70" 

V letih 1867-1870 so se Slovenci politično razcepili. Del seje po češkem zgledu zavzemal za abstinenco v 
državnem zboru, del paje sprejemal politiko "konstruktivne opozicije", ki stajo vodila dr. Lovro Toman in Luka 
Svetec v državnem zboru. V adresni debati so Slovenci 5. junija 1867 tako kot Poljaki in Tirolci sprejeli 
dualizem. Državnemu kanclerju so sporočili svoje želje. Vsebuje jih posebna Promemoria (besedilo je tu po 
Fischili in Novicah objavljeno v slovenščini). 19. člen temeljnega zakona o splošnih pravicah državljanov je 
dobil svojo formulacijo v veliki meri po Tomanovem prizadevanju. V obrambo politike slovenskih državnih 
Poslancev je Svetec napisal več člankov v Novicah. 

VLADIMIR ŽUMER, UDK 930.251.01 
ni;ig-. direktor Arhiva Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, 
Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

STROKOVNI IN POLITIČNI VIDIKI VALORIZACIJE ARHIVSKEGA GRADIVA 

Prispevek opozarja na številna profesionalna arhivistična načela in kriterije vrednotenja, odbiranja ter 
prevzemanja arhivskega gradiva, ki morajo na objektiven in strokoven način zagotavljati ohranjanje optimalnega 
obsega arhivske kulturne dediščine ter njeno prevzemanje v arhive. Navedeno je tudi nekaj primerov političnih 
vidikov vrednotenja arhivskega gradiva. V zadnjih petdesetih letih so v mnogih državah sveta pogojevali 
prevzemanje arhivskega gradiva v arhive in s tem neposredno posegali v integriteto arhivske stroke in arhivske 
službe. S tem je bila arhivski kulturni dediščini povzročena velika škoda. 

UDK 352/353(497.4)" 1850/1900" SAŠA SERŠE, 
"'"g., višja svetovalka, arhivistica, Arhiv Republike Slovenije, 
Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

UPRAVNA RAZDELITEV NA KRANJSKEM PO LETU 1848 

Prispevek obravnava organizacijo deželne in lokalne državne ter avtonomne uprave na območju Kranjske, in 
Sicer v drugi polovici devetnajstega stoletja, ko je habsburška monarhija z reorganizacijo državne uprave dobila 
tisto upravno strukturo, ki seje ohranila do njenega razpada. To je bilo obdobje, ko so začeli na Dunaju delovati 
n«vo ustanovljena ministrstva in parlament, na deželni stopnji namestništva oziroma deželne vlade, na lokalni pa 
"kraji. Deželni avtonomni organi so bili deželni zbori in odbori, lokalni pa občine. Za to obdobje je bilo torej 
Značilno, da seje poleg državnega aparata, ki je upravljal dežele v imenu dunajske vlade in ministrstev, razvila 
Se tako imenovana deželna avtonomija. 
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VLADIMIR KOLOSA, UDK 930.25:719(100) 
mag., svetovalec vlade. Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

SKUPNA ARHIVSKA DEDIŠČINA V LUČI ZGODOVINSKEGA NASLEDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri pisanju tega članka je avlor upošteval priporočila organizatorjev Mednarodne konference dr/.av srednje in 
vzhodne Evrope in ga skladno s lemi priporočili razdelil v šest poglavij. V prvem opredeljuje teoretične in 
praktične vidike pojma "skupna arhivska dediščina", v drugem in tretjem navaja zgodovinske vzroke za njen 
nastanek, s posebnim poudarkom na Sloveniji, v četrtem opisuje dosedanje načine reševanja problematike 
skupne, za slovensko zgodovino pomembne arhivske dediščine, ki jo hranijo v tujini, v petem poglavju daje na 
podlagi slovenskih izkušenj in priporočil Mednarodnega arhivskega sveta nekaj predlogov za reševanje te 
problematike v prihodnosti, v šestem pa navaja osnovne podatke o skupni arhivski dediščini, ki jo hranijo arhivi 
v Sloveniji inje pomembna za druge države. 

STANU (¡RANDA, UDK 912.43(497-12)" 17" 
dr., docent, višji znanstveni sodelavec. Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 
Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana 

DOLENJSKA V LUČI JOŽEFINSKIH MERJENJ 

V zadnjih letih širša slovenska javnost dokaj navdušeno sprejema publikacijo Slovenija na vojaškem 
zemljevidu 1763-1787, Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebiet Der Republik Slowenien, kijo 
izdajata Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhiv Republike Slo- 
venije, transliterirajo in prevajajo uslužbenci arhiva, Vincenc Rajšp pa dela vodi in ureja posamezne zvezke, ki 
vsebujejo tako karte in komentar. Karte so nedvomno boljši del tega izjemnega podjetja jožefinske dobe, 
komentarji pa ne upravičijo pričakovanj. Dragocenost dela je predvsem v podatkih o komunikacijah, vodah, 
gradovih in trdnih stavbah. Pogrešamo podatke o obrtni dejavnosti, kije pomembna tudi za vojsko. 

Podoba Dolenjske, ki nam jo ponujajo karte in besedilo je zelo nerazveseljiva. Mnogo gozdov je v slabem 
stanju in neprehodnih. Razen ceste Ljubljana - Novo mesto - Karlovce in nekaterih odsekov povezave Novega 
mesta z Zagrebom so slabe in že ob malo daljšem deževju neprehodne. Prometno je bilo izjemno zanemarjeno 
širše kočevsko področje, ki je bilo dostopno predvsem s tovornimi in jezdnimi konji. 

JANE/. KOPAČ, UDK 930.251.01(497.4) 
arhivski svetovalec. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko, Savska cesta 8, S1-4000 Kranj 

ARHIVSKO GRADIVO IN NJEGOVI USTVARJALCI 

Arhivske ustanove si svoj pomen in ugled ustvarjajo s hrambo in posredovanjem kakovostnega arhivskega 
gradiva. Zato sta kot predhodni fazi izjemno pomembni valorizacija ustvarjalcev in kakovostno odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Prispevek opozarja na nedorečenost in nejasnost sedanje 
arhivske zakonodaje glede valorizacije ustvarjalcev, saj le-lo utegne v prihodnjih letih povzročiti veliko zmede v 
slovenski arhivski praksi. Za kvalitetno odbiranje arhivskega gradiva če je le mogoče, naj ga opravijo ustvarjalci 
sami, seveda z obveznim upoštevanjem navodila pristojnega arhiva - izjemno je pomemben organizacijski načrt. 

JELKA MELIK, ' UDK 930.253:343 
dr., višja svetovalka, arhivistka. Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska I, SI-1127 Ljubljana 

ARHIVI IN KAZENSKA SODIŠČA 

Slovenska najnovejša arhivska zakonodaja določa, daje arhivsko gradivo tisto dokumentarno gradivo, "kije 
bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo". 
Najpomembnejše gradivo je tisto, ki nosi naziv "javno arhivsko gradivo", in med njim odbrani dokumenti 
organov - državne oblasti. Arhivi so doslej daleč največ pozornosti in skrbi posvečali drugi veji oblasti, izvršno- 
upravnim organom. Sodstvo je bilo bolj ali manj zanemarjeno, vendar pa je predvsem delo kazenskih sodišč in 
tožilstev v vsaki dobi in vsaki družbi zelo pomembno. Kazensko sodstvo je namreč izvajalec kazenskega prava, 
ki kar najmočneje posega v življenje ljudi in ga usmerja. Kazensko pravo po eni strani družbo oblikuje, po drugi 
pa jo izraža. V njem odseva njena kulturna raven. 
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JEDERT VODOPIVEC, UDK025.7"04/14" 
dr., pomočnica direktorja - vodja Sektorja za restavracijo in konservacijo arhivskega gradiva. 
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

RAZVOJ STRUKTUR V SREDNJEVEŠKIH ROKOPISNIH VEZAVAH SOODVISNOST S 
KONSERVATORSKIMI POSEGI 

Pričujoči članek je izvleček i/, uvodnih in sklepnih poglavij raziskave "Razvoj struktur v srednjeveških 
rokopisnih vezavah - soodvisnost s konservatorskinii posegi". V njem so predstavljeni cilji, metoda dela, upo- 
rabljeno arhivsko in knjižnično gradivo ter smernice za konservatorsko-reslavratorske posege. Poleg navedenega 
vključuje raziskava še zgodovinski pregled razvoja knjižnih vezav, razčlenjeno analizo posameznih strukturnih 
elementov na slovenskih srednjeveških vezavah, sintezno predstavitev posameznih struktur, tehnik vezanja in 
materialov na ohranjenih srednjeveških vezavah, ki so hranjene v slovensku) javnih arhivih in knjižnicah, slovar 
specifičnih strokovnih izrazov v povezavi z vezavo kot segmentom knjige in katalog vseh analiziranih vezav, ki 
vsebuje razvid ugotovljivih podatkov, skice, grafitne odtise in fotografije. 

TATJANA STIBILJ, UDK 791.44(497.4)" 1918/-" 
višja svetovalka, arhivistka. Arhiv Republike Slovenije, 
Zvezdarska 1. SI-1127 Ljubljana 

SLOVENSKI DOKUMENTARNI FILM SKOZI POLITIKO. Z VIDIKI PROPAGANDE V LETIH 1945-1950 

Na Slovenskem so se med obema vojnama s filmskim snemanjem ukvarjali le redki posamezniki, med njimi 
najpomembneje Veličan Bester, Metod Badjura, Božidar Jakac in Josip Pogačnik. Med NOB so večino doku- 
mentarnega filmskega gradiva na Slovenskem posneli partizanski snemalci. Že pred koncem vojne so z 
ustanovitvijo Oddelka za kinematografijo v okviru Prosvetnega odseka SNOS nastali prvi organizacijski zametki 
povojne slovenske kinematografije. 

Po osvoboditvi je nagel razvoj privedel do ustanovitve državnega podjetja za proizvodnjo filmov 
"Triglavfilm". To podjetje je bilo, zadolženo za proizvodnjo umetniških, dokumentarnih in kulturnih filmov ter 
Blmskega Obzornika. Posebne napore je od filmske proizvodnje zahteval petletni plan. Vedno večje zahteve, 
zlasti po ideološki plati, je pred dokumentarni film postavljal socialistični družbeni sistem. Uvedba 
socialističnega samoupravljanja pa je privedla do širših organizacijskih sprememb na področju slovenske 
kinematografije. 

JOŽE SUIIADOLNIK, UDK 681.3.06:930.25 
arhivski svetovalec. Zgodovinski arhiv Ljubljana. 
Mestni trg 27, SI-1000 Ljubljana 

RAčUNALNIšKA PROGRAMA ZA POPISOVANJE IN SKENIRANJE GRADBENIH NAčRTOV IN 
FOTOGRAFSKEGA GRADIVA 

Avtor v članku predstavlja dva nova računalniška programa za popisovanje in skeniranje gradbenih načrtov 
in fotografskega arhivskega gradiva. Sta prva tovrstna programa (v Accessu) v Sloveniji in sla nastala v 
sodelovanju zgodovinskega arhiva Ljubljana 1er Mikrofilma d.o.o. Ljubljana. Vsebujeta mednarodne arhivske in 
muzejske standarde, elemente popisovanja ter dosedanjo arhivistično in muzealsko prakso dokumentiranja 
kulturne dediščine. Njun namen je končati sedanjo prakso neposrednega fizičnega stika z arhivskim in 
muzejskim gradivom, zato pa ponujata oziroma omogočata hiter vpogled in pregledovanje občutljivega origi- 
nalnega gradiva in podatkov ter računalniški izpis skeniranih posnetkov, namenjena sla raziskovalcem in drugim 
Porabnikom. 

Program za popisovanje in skeniranje je v dodelavi predvsem zaradi postopka nameravanega skeniranja 
mikrofilmanih načrtov in kart. 
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BRANE KNEHTL, UDK 681.3.06:930.25 
dircklor podjetja Mikrofilm Ljubljana rj.0.0., 
šmartinska 28, SI-1000 Ljubljana 

MODIFIKACIJA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA POPISOVANJE IN SKENIRANJE 
FOTOGRAFSKEGA GRADIVA 

Avtor v prispevku v šestnajstih prilogah prikaže, opiše in razloži posamezne korake odpiranja slikovnih 
aplikacij programa. 

STANKA GRKMAN, UDK 025.7 
restavratorka-konservatorka. Arhiv Republike Slovenije, 
Zvczdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

KONSERVIRANJE IN RESTA VRIRANJE MATIČNIH KNJIG ŽUPNIJE KORTE 

V letu 1998 smo začeli konservatorska dela na hudo poškodovanih matičnih knjigah v lasti župnije Korle 
nad Izolo. Knjige so bile tako poškodovane, da uporaba ni bila mogoča. Konservatorsko-restavratorski postopki 
so bili zaradi močno preperelih listov izjemno zahtevni in dolgotrajni. Za restavriranje tega gradiva smo 
postopek rcstavriranja izpopolnili S strojem za dolivanje celulozne pulpe. Natančni) je opisan konservatorsko- 
restavratorski postopek pri knjigah Status Animarmi! iz 19. stoletja in pri Krstni knjigi 1816-1855. 

IGNACIJ VOJE, UDK 930.253.4:94(453.1) 
dr., redni profesor v pokoju, Pražakova 14, SI-1000 Ljubljana 

POROČILO MARŠALA SCHULLENBURGA DOŽU BENEŠKE REPUBLIKE O TURŠKI NEVARNOSTI 

V prispevku avtor oriše uspešno vključitev Eme Uniek v pedagoški proces na Oddelku za zgodovino na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani v okviru predmeta Arhivistika in proseminarju. Ema Uniek je kot odlična 
poznavalka dunajskih arhivov in njihovih fondov nesebično dajala koristne nasvete številnim raziskovalcem 
zgodovinarjem za delo v teh arhivih. Tudi avtor prispevka je dobil od nje več zelo uporabnih Signatur za delo v 
Kricgsarchivu na Dunaju. Tako je naletel na zanimiv in doslej neznan dokument, ki prikazuje, kako SO na turško 
nevarnost gledali nekateri vojaški strokovnjaki v 18. stoletju. Predstavljeni dokument je izvleček poročila 
maršala Schullenburga beneškemu dožu. Poročilo le-to je v italijanščini, je pisano v zvezi z obrambo Istre in 
samih Benetk pred turškim napadom. V njem je prikazana življenska pot Johanna Mathie Schulleburga, rojenega 
leta 1661 v Enidu na Saškem. Ko seje Schullenburg odločil za vojaško kariero, seje bojeval na raznih bojiščih v 
Evropi. Po priporočilu princa Evgena Savojskega je leta 1715 prevzel poveljstvo nad beneško vojsko. Zaslužen 
je za obrambo otoka Krfa pred turško zasedbo, s čimer je preprečil nadaljnje prodiranje Turkov v jadranski 
prostor. Beneški republiki je ostal zvest do smrti. Umrl je leta 1747 v Veroni. V spomenici, naslovljeni na 
beneškega doza, ki jo avtor predstavi v prirejenem slovenskem prevodu, Schullenburg svetuje, da bi morali 
utrditi puljsko luko, eno najboljših obrambnih točk v Istri. S tem bi zavarovali beneško posest v Istri pred napadi 
Turkov in Avstrijcev ter preprečili napad Turkov na same Benetke. Z objavo lega dokumenta namerava avtor 
opozoriti na bogato Schullenburgovo zapuščino, ki jo hranijo v državnem arhivu v Benetkah. 
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BORIS GOLEČ, UDK 929.53(497.4)" 17" 
mag., Kolajbova 21a, SI-1000 Ljubljana 

SLOVENICA IZ PRVE POLOVICE 18. STOLETJA V METLIŠKI POROČNI MATICI IN LJUBLJANSKI 
OKLICNI KNJIGI 

Prispevek obravnava dva obsežnejša primera kontinuiranega zapisovanja v slovenščini, nastala v 18. stoletju 
v dveh kranjskih mestih, Metliki in Ljubljani. Ob sicer različni namembnosti 1er še posebej kvalitativni vsebinski 
in jezikovni vrednosti zapisov ju poleg časovne bližine in sorodnega okolja nastanka povezuje predmet zapisa: 
sklepanje zakonske zveze - oklic oziroma sama poroka - v mestni župniji. Gre za 74 slovenskih vpisov porok iz 
let 1716-1719 v metliški poročni matični knjigi ter za povsem slovensko pisano oklicno knjigo ljubljanske stolne 
župnije 1737-1759 s približno tisoč dveslo oklici. Zlasti oklicna knjiga je izjemno bogat vira za raziskovanje 
mestne toponomastike, socialne strukture poročencev, odražene v načinih njihovega naslavljanja, ter živega 
poimenovanja poklicev in poklicnih dejavnosti, pri katerih gre še v veliki meri za adaptirane nemške izraze. 
Gledano v celoti imamo pred seboj precej zvesto podobo zapisanega slovenskega mestnega govora, po- 
sredovanega iz duhovniških ust najširši javnosti. 

MATEVŽ KOŠIR, UDK 342.5 i (497.4)" 15" 
mag., svetovalec direktorja. Arhiv Republike Slovenije, 
Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

STANOVSKI POVERJENIKI IN STANOVSKI ODBOR TER INSTRUKCIJI ZA POVERJENIKE IZ LET 
1540 IN 1542 

Avtor predstavlja upravno strukturo najpomembnejših uradov kranjskih deželnih stanov. Prvič se je taka 
struktura na Kranjskem pojavila leta 1519, dokončno pa seje ustalila leta 1540. Osrednji izvršilni organ deželnih 
stanov so bili poverjeniki - "Verordnete", teh je bilo od tri do šest. Poleg njih so stanovi poznali še dvoje 
posvetovalnih organov, mali (12 deželanov) in veliki odbor - "Ausschuss" (25 deželanov). Omenjena odbora sta 
zasedala občasno, navadno po štirikrat na leto, v nujnih primerih pa tudi večkrat. V velikem in malem odboru so 
bile zastopane vse štiri stanovske kurije (prelati, gospodje, vitezi in deželnoknežja mesta), med poverjeniki pa se 
stanovi tega načela niso držali dosledno. Mali odbor so sestavljali štirje prelati, štirje gospodi, trije vitezi in en 
••• iz klopi deželnoknežjih mest; v velikem odboru je bilo pet prelatov, osem gospodov, devet vitezov in trije 
¿"lani iz klopi deželnoknežjih mest. V članku sta predstavljeni tudi prvi dve instrukciji za poverjenike iz let 1540 
in 1542. 

'UNICA BOŽIČ BUZANČIĆ, UDK 94(497.4 Metlika)" 17/18" 
94(497.5)" 17/18" 

dr., znanstvena svetovalka v pokoju. Državni arhiv Split, 
Glagoljaška 18, 21000 Split, Hrvatska 

IVAN PETAR MARCHI-MARKIĆ: NJEGOVO DELOVANJE S POSEBNIM POUDARKOM NA ODKUPU 
GROFIJE METLIKA, NJEGOVA OPOROKA IN POGODBA O ODKUPU OMENJENE GROFIJE 

Članek prinaša podatke o članih družine Marchi-Markič iz Splita predvsem o Ivanu Petru (1663-1733). 
Pripoveduje o Petrovih načrtih za osvoboditev južnih Slovanov in predvsem hrvaških krajev od Turkov, med 
drugim prinaša podatke o ustanovitvi utrdbe in vasi Maslenice na otoku Šolta. Posebej je poudarjen njegov 
Poskus odkupa grofije Metlika na Kranjskem, ki je bila takrat v lasti zagrebškega kapitlja. Priložena je 
Marchijeva oporoka in Pogodba z zagrebškim kapitljem o odkupu Metlike. 
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DRACO TRPIN, UDK 347.236(497.4-15)" 11/18" 
direktor Pokrajinskega arhiva Nova Goriea. Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 
Trg Edvarda Kardelja 3, SI-5000 Nova Gorica 

URBARJI ZA GOSPOSTVU TOLMIN 

Tolminska je verjetno prišla v posest oglejskega patriarhata v 11. stoletju. Ob koncu 14. stoletja je bila 
zastavljena Čedadu, posredno pa skupini mestnih plemičev /. nazivom konzorti. Ti so tolminsko posest obdržali 
tudi v obdobju beneške oblasti in nato pod Avstrijci, s prekinitvijo v obdobju avstrijsko-beneške vojne, vse do 
začetka 17. stoletja. Sledili so Dornbergi, Breunerji in nato dvesto let Coroniniji. 

Gospostvo je obsegalo precejšnji del Gornjega Posočja, porečja Idrijce in Bače. Okrog leta 1600 je bila 
izločena Idrija, priključene pa so bile vasi zahodno od Kobarida. Sprva se je gospostvo - gaslaldija - delilo na 
(večje) upravne enote dekani je, pozneje pa se omenjajo le (manjše) župe. ki so imele tudi samoupravno funkcijo. 

V obdobju do odprave fevdalizma sredi 19. stoletja je za potrebe uprave nastalo veliko urbarjev in urba- 
rialnih registrov. Do danes se jih je ohranilo več kot 50, največ iz obdobja grofov Coroninijev. Hranijo jih arhivi 
v Gorici, Ljubljani, Gradcu in Trstu. 

ANDREJ STUDEN, UDK 930.253.4:312(497.4 Lj.)" 1857/1931" 
dr., znanstveni sodelavce. Inštitut za novejšo zgodovino. 
Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana 

POPISI PREBIVALSTVA - NEIZMERNO VELIK ZAKLAD ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA 

Avtor v prispevku predstavlja arhivsko gradivo neprecenljive vrednosti - v izvirniku ohranjene popisnice 
prebivalstva Ljubljane za leta 1830 in z dopolnitvami do začetka 50. let, 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910. 
1921, 1928 in 1931. Gradivo hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Avtor oriše poglavitne značilnosti popisov in 
opozori na razlike med posameznimi popisi. 

IVAN NEMANIČ, UDK 93().253:778.25(Jakac B.) 
vodja Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije v pokoju. 
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, SI-1127 Ljubljana 

DIAPOZITIVI BOŽIDARJA JAKCA - NACIONALNA IN SVETOVNA KULTURNA DEDIŠČINA (1946- 
1989) 

Članek pripoveduje o zbirki diapozitivov slikarja Božidarja Jakca v Arhivu Republike Slovenije, ki jih je 
posnel v letih 1946-1989 na svojih popotovanjih doma in v tujini. Jakac je prepotoval večino evropskih držav, 
od Italije do Norveške in Sovjetske zveze, napotil se je tudi v Indijo. Dvakrat je obiskal združene države 
Amerike in se v mestih od New Yorka, Clevelanda do San Erancisca in Los Angelesa srečal s številnimi 
slovenskimi izseljenci. Jakčevi fotografski posnetki prikazujejo zlasti srečanja s številnimi umetniki - glasbeniki, 
slikarji, kiparji - 1er njihove razstave in razstave avtorja fotografij. Božidarja Jakca je pritegnilo veliko motivov 
iz narave. Posnel je mnoga mesta doma in v tujini, pomembne dogodke, znamenite osebnosti, zalo imajo njegovi 
fotografski posnetki veliko dokumentarno vrednost. 

METKA BUKOŠEK, UDK 930.253.4:352(497.4)" 18" 
arhivska svetovalka. Zgodovinski arhiv v Celju, 
Trg celjskih knezov 10, SI-3000 Celje 

FONDI OKRAJNIH GLAVARSTEV IN SRESKIH NAČELSTEV, KI JIH HRANI ZGODOVINSKI ARHIV 
CELJE 

Do leta 1848 uprava ni bila v rokah organov, ki bi jih postavljala in plačevala država. Po tem letu država 
dosledno izvede organizacijo državnega aparata in loči upravo od sodstva. Kot najnižjo stopnjo državne 
politične oblasti uvede okrajna glavarstva. Zgodovinski arhiv v Celju hrani samo tri fonde okrajnih glavarstev 
(Brežice. Celje. Laško), štirje (Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Gornji grad. Krško) pa so izgubljeni. Naj- 
bolje je ohranjen fond okrajnega glavarstva Brežice. Vsi so urejeni tematsko, v okviru tematske ureditve pa 
kronološko. Del gradiva okrajnih glavarstev hrani deželni arhiv v Gradcu. 
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HOŽO OTOREPEC, UDK 930.253.4:912(497.4 Lj.) 
dr., redni profesor in znanstveni svetnik v pokoju, 
Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi irg 4, SI-1000 Ljubljana 

NEZNANI NAČRTI LJUBLJANI- IZ LETA 1816 V DUNAJSKI ALBERTINI 

Avtor obravnava doslej neznane načrle mesta Ljubljane iz leta 1816. ki jih hrani Albertina na Dunaju. Načrti 
so delo A. Schaffenratha, Johanna Bapt. Auerbergerja in Alojza Babnika. 

HEDVIKA ZDOVC, UDK 930.251:025.85 
arhivska svetovalka. Zgodovinski arhiv v Celju, 
Trg celjskih knezov 10, SI-3000 Celje 

ODLOK DEŽELNEGA NAMESTNI.ŠTVA V GRADCU ZA OHRANITEV IN HRAMBO CEHOVSKIH 
ARHIV ALU LETA 1914 

Kako ravnati z arhivalijami cehov, regislralurnimi in arhivskimi akti, predmeti, ki so sodili k dediščini in so 
imeli veliko zgodovinsko, znanstveno in kulturno, pa tudi uporabno vrednost, je opozarjala deželna oblast že v 
19. stoletju. Kljub (emuje konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja nastalo vprašanje kako ohraniti cehovske 
arhivalije in predmete. Velik del cehovskih arhivalij so še vedno hranila zadružna predstojništva, ali pa so bile 
le-tc v rokah privatnih oseb. Po večini so bile slabo hranjene, nad njimi ni bilo ustreznega nadzora. S tem je bilo 
dragocenim arhivalijam skozi lela povzročeno veliko škode, zato je deželno namestništvo z več odloki od 
političnih oblasti nižje instance zahtevalo, naj zaščiti in varovanju arhivalij na terenu posvetijo večjo pozornost. 
Tako je deželno namestništvo tudi v odloku z dne 23. julija 1914 predlagalo, da naj novo nastale strokovne 
Zadruge predajo cehovske arhivalije v hrambo štajerskemu deželnemu arhivu v Gradcu. V primeru, da zadruge 
arhivalij niso želele predati, so od njih zahtevali, da jih hranijo v primernem stalnem, protipožarnem in suhem 
prostoru. Obenem je bilo treba izdelati inventar arhivalij in ga ob vsaki menjavi zadružnih predstojnikov 
natančno preveriti. Drugi izvod inventarja je bilo treba predložiti obrtni oblasti I. instance, inventarni prepis pa 
seje prenesel tudi v zbirko pri politični oblasti I. instance. 

IKKNA LAČEN BENEDIČIČ, UDK 930.253.4:929 Cerar D. 
kustosinja. Muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, SI-4270 Jesenice 

OSEBNI EOND DRAGA CERARJA 

Avtorica predstavlja osebni fond Draga Cerarja, ki ga hrani Muzej na Jesenicah. Cerar, Ljubljančan, ki danes 
živi na Bledu, je večino svojega življenja delal za jeseniško železarno. Se posebej je pomemben kot konstruktor 
plavžev. 

NATAŠA BUDNA KODRIČ, UDK 930.253.4:821.163.6 
arhivistka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, SI-1000 Ljubljana 

"JEPRŠKI UČITELJ" SIMONA JENKA V ARHIVSKEM GRADIVU ZGODOVINSKEGA ARHIVA 
LJUBLJANA 

V opombah Jenkovih zbranih del (DZS 1965) je navedeno, daje glavni junak njegove zgodbe jeprški učitelj 
mogoče eden izmed učiteljev smledniške ljudske šole v katero je prva leta šolanja zahajal tudi Jenko. Po gra- 
divu, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, predvsem na podlagi šolske kronike, ki seže nazaj do leta 
1821, tega ni mogoče dokazati. Morda je avtor nekatere značajske lastnosti učitelja - pijanca in loterista - res 
dobil pri kakem sodobniku, v celoti pa je zgodba verjetno le farsa, ki kaže na slabo stanje učiteljstva v tedanji 
dobi. 



POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 
2000 Maribor, Glavni 1•• 7 
telefon: (062) 228-500. 2285-024 
telefaks: (062) 222564 
E-pošta: Parhmb@ext.uni-mb.si. 
modem: 222-143 

linota za koroško območje 
2390 Ravne na Koroškem, Na gradu I 
telefon: (0602) 25-529 

Enota za pomursko območje 
9220 Lendava. Kovačeva ulica 28 
telefon: (069) 75-844 

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti 
2000 Maribor. Glavni trg 6 
telefon: (062) 28-622 
telefaks: (062) 222-564 
E-pošta: iias@,ext.uni. -mb.si 

ŠKOFIJSKI ARHIV MARIBOR 
2000 Maribor, Koroška cesta I 
telefon: (062) 27-690 
telefaks: (062) 223092 

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI 
5000 Nova Gorica. Trg Edvarda Kardelja 3 
telefon: (065) 27-737. 27-564 
Telefaks: (065) 27738 
E-pošta: pang@guest.neticom.si 

ZGODOVINSKI ARHIV V PTUJU 
2250 Ptuj, Muzejski trg I 
telefon: (062) 771-619 
telefaks: (062) 778284 

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 
1127 Ljubljana. Zvezdarska ulica I. p.p. 21 
telefon: (061)2414-200 
telefaks: (061)2414269 
E-pošta: Ars@gov.st 
E-pošta: Vladimir. Zumer@gov.si 

Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I 
1000 Ljubljana. Linhartova •• 
telefon in telefaks: (061) 322-490 

Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo II 
1000 Ljubljana. Kongresni trg I 
telefon: (061) 1256-152 

Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo III 
1000 Ljubljana, Linhartova •• 
telefon: (061) 1328-108 

Arhivski center za strokovni razvoj 
1000 Ljubljana, Zvezdarska I 
telefon: (061) 2414-200. 2414-214 
telefaks: (061) 2414269 
E-pošta: Ars@gov.si 

ZGODOVINSKI ARHIV IN MUZEJ 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
1000 Ljubljana. Kongresni trg 12 
telefon: (061) 1254-055 
telefaks: (061) 1254053 
1000 Ljubljana. Kongresni trg 12 
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