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Hranivsalrdanie usode
Nocoj, na predveder
med narodnega arh ivskega
dne, glasbeno-plesni
spektakel ob 60-letnici
celjskega arhiva
ROZMARI PETEK
"Nodemo klasitne prireditve, slavnostne akademije s podelitvijo diplom.
Praznovati Zelimo na malce drugaCen

naiin,

z metaforami," nocoj5nji

glasbeno-plesni spektakel, s katerim

bodo na predveter mednarodnega
arhivskega dne v Celju zaznamovali

It 60-letnico
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Zgodovinskega arhiva Celje,
opisuje direktor arhiva dr. Borut Batagelj. S prireditvijo Zelijo poudari-
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zgodovinskega arhiva v
lokalnem okolju in to bodo, kot kaZe,
naredili precej odmevno, saj bo spektakel glasbeno obarvala skupina The
Stroj, plesni del pa je zaupan Plesnemu forumu Celje, ki letos zaznamuje le dvajset let manj kot arhiv. Tudi
obiskovalcem bo po ideji reiiserjev (v
tej vlogi se je poleg Boruta Batagelja
zna5el 5e Borut Kramer) podana vloga
- ti bodo tvorili "nakljudno urejajodo
mnoZico dokumentarnega gradiva'.
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V vsakodnevni uporabi
Celjski arhiv sicer pod svojo streho
skriva za osem kilometrov arhivskega gradiva, zbranega v 1550 fondih in
zbirkah, kar ga uvr5ia na tretje mesto
med arhivi v Sloveniji. Kot je izpostavil Batagelj, so arhivi za razliko od

Razstarra Arhivi - zakladnice spomina Foto: loZe KRANIEC

Tako ni malo tistih, ki i5dejo gradbena dovoljenja za hiSe. "Mi prevzemamo
velike kolitine gradiva od pravosodnih in upravnih organov, zato pri nas
zelo skokovito nara5dajo vloge obtan-

med najzanimivej5imi pa darovnica
celjskega grofa Hermana II. Frideriku Schrotu, ki sicer s celjskim Zupanom Bojanom Srotom, razen priimka,
nima prav nid skupnega.

ki posku5ajo uveljavljati svoje

Poleg omenjene darovnice izstopa oporoka Alme Karlin. Pa celjska me5tanska knjiga. Vsak, ki je Zivel
v mestu Celje, 5e ni nujno bil tudi

ov,

pravice na konkretnih podrotjihJ'

"Sroti" privilegirani
Kot dodaja Batagelj, posku5ajo arhivi
postati tim bolj odprti in dostopni
javnosti, ieprav jih nekatere politidne
situacije posku5ajo prikazati ravno nasprotno. OpaZa pa, da njihove prostore

vedno manjkrat obi5iejo raziskovalci,
ki otitno vire raje poiSiejo s pomoijo
svetovnega spleta. Se vedno pa precej

zanimanja ljubiteljev zgodovine poZanjejo v dneh, ko na ogled postavijo
najdragocenej5e originale iz svojih depojev, kar bodo ponovno storili ravno

jutri. Med njimi je gotovo najstarej5i
dokument iz
so zapisani

13.

stoletja, na katerem

privilegiji Zidke kartuzije,

pOgOStO
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nega, vsakdanjega tloveka. Obenem '
pararnoarhivi "-malemu" ilovekuse
iiiejO gfAdbenA
danes pridejo zelo prav.
muzelevtisti, kihranijo
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novruporaDnrKt uud]e, Kr ?-'*E::idovoljenjazahiie
rscelo maukajote arhivske dokumente,

s

katerimi

si lahko uredijo sedanje Zivljenje.

me5tan. Za tak privilegij je moral

biti

dovolj ugleden. Med zanimivej5imi
dokumenti so zvitek molitev v etiopskem jeziku, noZ, ki je bil v spisu
umora med mladostnikoma hranjen
kot dokazni material, skice umora
i.ene, za katerega je moZ posku5al

okriviti delavce, ki so gradili Tovarno nogavic Polzela, menda prva planinska knjiga, ki je bila nameStena
ob vznoZju Logarske doline pri gos-

tilniiarju

... Vizualno izstopajo tudi
slikovite spominske knjige upokojen-

polkorrnika Milana Majcna z zadetka 20. stoletja, v katere si je zapisoval
ega

osebne zgodbe (med drugim celo,
kako je odvajal blato) kot tudi zgodbe
tasa, v katerem je Zivel.
Dokumenti iz cikla Arhivi - zakladnice spomina bodo na ogled le do
14. junija. Na ta dan ob 11. uri pripravljajo tudi zadnji vodeni ogled po razstavi, nato pa bo njihova zbirka nekaj
dasa romala po Sloveniji.

