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Sestdeset Iet hiSe pisanih spominov
Jubilej proslavili na predveCer mednarodnega arhivskega dne
Zgodovinski arhiv Celie,
ki v pribliZno 1.550 zbirkah

>Galerije in muzeji so bili v preteklosti
pri" pridobiuanju grodtva uedno vezani na selektivno odbiranje, velikokrat
so bili tudi del ideoloikih prajektov in
podobnih razmer. V arltivilt laltko najdemo tudf" usodo mo"lega iloueka, a je
res, do jo je treba znati odkriti,< meni
direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr.
Borut Batagelj.

hrani kakih osem kilometrov gradiva, letos praznuje
$estdeset let od ustanovitve.
Ni egovo obmoCj e pristojnosti sega vse od Rinke do So-

tle, vkljuCuje tudi Zasavie

in

Posavje. Med stenami

tega arhiva se skrivajo dokumenti s podroCii uprave,

pravosodja, gospodarstva,

civilne druZbe,
zdravstva

...

Solstva,
NajstarejSe

gradivo, ki ga hrani arhiv,
je zbirka privilegijev ZiCke

kaituzije, ki izvirajo iz sre-

pravice na konkretnih podrodjih. Najvedkrat gre za
gradbeno podrodje, i5dejo

dine 13. stoletja.

Zgodovinski arhiv Celje
je bil ustanovljen leta to5o
z odlokom obdinskega ljud-

na primer dokumente, ki
jih uveljavijo pri pridobivanju uporabnih ali gradbe-

skega odbora. Leto kasneje je

odlok potrdila tudi SkupSdina ljudske republike Slovenije, kar predstavlja zadetek
i nstitucionalnega delovanja
arhivske javne sluZbe. Arhivsko gradivo so sicer Ze proti
koncu 19. stoletja zbirali zgodovinska dru5tva in nekateri

muzeji, je pojasnil direktor
celjskega zgodovinskega ar-

hiva dr. Borut Batagelj. >Za
najstare;' 5o celj sko muzej sko

ustanovo velja predhodnik
Pokrajinskega muzeja Celj e.
Ta je zbiral tudi listine in takSno spisovno gradivo, ki je

Zgodovinski arhiv Geljb se z osmimi kilometri gradiva uvr56a na tretje mesto med tovrstnimi ustanovami
po driavi, je povedal direktor dr. Borut Batagelj.

nih dovoljenj ali za energetske obnove ...<

Usoda malega

tloveka
kasneje pre5lo k nam. To pomeni, da hranimo tudi zelo
staro gradivo.<

Driavljane zanima
upravno gradivo
Po besedah Batagelja se

arhivi v zadnjih letih trudijo pokazati kot dim bolj
odprte in dostopne usta-

nove, deprav so zaradi po-

litiziranja dolodenih vsebin
vdasih prikazani drugade.
Direktor ZAC poudarja, da
Zeli ta ustanova danes ljudem gradivo ponujati na
drugaden nadin, kot je bila

in splo5na javnost. Slednja
se 5e posebej zanima za

skupini

upravno gradivo. >Velike
kolidine gradiva prevzemamo od pravosodnih in
upravnih organov. Zato pri
nas posledidno skokovito
nara5da Stevilo vlog drZavljanov oziroma obdanov,

uporabnikov - raziskovalci

ki skuSa|o uveljavljati svoje

navada prej. Nanjo se obraCata predvsem dve

,l

Najstarej5e gradivo,

ki

ga

hrani arhiv, je zbirka privilegijev Zidke kartuzije, ki izvirajo iz sredine 13. stoletja.
Arhiv hrani 5e precej drugih
dragocenih dokumentov

posamezne zapu5dine dolodenih gospo5din, za urbarje

in podobno.
Batagelj je sicer kot izjemno bogastvo izpostavil

predvsem dokumente v
kontinuirani obliki, ki jih je
arhiv dobil v prvi in drugi
polovici 19. stoletja. Kljudno se mu zdi, da lahko iz tak5nega gradiva prepoznamo
tok dasa, delovanja posameznega organa, hkrati pa tudi
usode ljudi, ki so vezane na

gradivo.
TINA STRMCNIK
Foto: arhiv NT (SHERPA)

preteklosti, gre na primer za
V jubilejnem letu, ko Zgodovinski arhiv Celie kot rdedo nit vseh svoiih dogodkov za 5ir5o jarrnost izpostavlja

sodelovanie, je tako nararmal tudi osrednjo prireditev v
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V jrrblleJnurr lt'trr, ko Zgodovinski arhiv
Celje k<lt rde_

j;;.;

- voi i r, rt ogod kov za
dir$o
izpostavlja
sooctovanje, ie tako naravnal tudi osrednjo priieditev'v
p.odastitev obletnice. V p,rogramu
aogoAlil tiie bil ume_
Scen med mogocen simnoicelysti
Srari grad
in nretl Zele'znidko pr.ogo, ki pieast'vl;a ,i_Urf
moder-
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nizaciie mesta, sta modi zdruZila ,t"iri""'fn"
stroj in
Plesni forum Celje. V
vktjudili
9.og1luri9;;;?;Bim
tudi muzejsko lokomotiv6 no.rig. prd ;ri];'p.iredirve
se
je pole.gdirektorja arhiva Borutl
il&;lfifidpisal
ustvarialec Borut Kramer. prireditev "so'sl'oLmovatitudi
Se
Kamilo Lorenci, Maja Sumei, Stane Spegelin
ganizatorji so dogodek namensko prif;#ii; arugi. Or_
predveder
mednarodnega arhivskega ane, ti ga'1. juniya
prarrrulelo

vsi arhivi po svetu.

