
UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM IN 
ARHIVSKIM GRADIVOM V NARODNEM 

MUZEJU SLOVENIJE – DEJSTVA IN IZKUŠNJE



ZGODOVINSKI PREGLED NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

• 1821 Kranjski deželni stanovi ustanovijo stanovski muzej

• 4. julija 1821 poda ljubljanski škof Avguštin Gruber predlog o ustanovitvi 
muzeja

• 15. oktober 1821 deželni stanovi potrdijo sklep o ustanovitvi muzeja, ki se 
je sprva imenoval Kranjski stanovski muzej (Krainisch Ständisches
Museum), od leta 1826 pa Kranjski deželni muzej (Krainisches
Landesmuseum)



• 1827 grof Franc Jožef Hohenwart (prvi upravnik muzeja) zbrane predmete 
uredi v pritličju liceja, ki je stal na sedanjem Vodnikovem trgu

• 4. 10. 1831 je po njegovi zaslugi muzej svečano odprt

• 1836 Hohenwart objavi prvi vodnik po muzejskih zbirkah

• 1888 se muzej preseli v novo muzejsko stavbo (današnji Narodni muzej)

• 1921 po razpadu Avstro-Ogrske muzej svojo dejavnost teritorialno razširi 

in se preimenuje v Narodni muzej v Ljubljani



• 1923 Etnografski oddelek se osamosvoji kot Kraljevi etnografski muzej, 
danes Slovenski etnografski muzej

• 1933 muzej odstopi večji del slikarske in kiparske zbirke Narodni galeriji

• 1944 osamosvojitev Prirodoslovnega muzeja

• 1997 se Narodni muzej preimenuje v Narodni muzej Slovenije

• 2008 muzej odpre svojo novo stavbo na Metelkovi



RAZVOJ SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA ARHIVA

• Pod okriljem (deželnega) muzeja je nastajal tudi slovenski državni arhiv – od 
ustanovitve muzeja sta v njem delovala tudi knjižnica in arhiv. 

• Sprva je arhivski fond naraščal predvsem na račun darov posameznih plemiških 
družin in zasebnikov.

• Pridobitve v sedemdesetih letih 19. stol.:
• uprava državnih domen v Gorici podari deželnemu muzeju spise nekdanjih samostanskih 

gospostev v Kostanjevici, Stični in Škofji Loki
• Kranjska industrijska družba izroči Blejski arhiv
• muzej prevzame zbirko srednjeveških listin in arhivalij ukinjenega deželnega Historičnega 

društva
• muzej pridobi zbirko starin in arhiv barona Jožefa Kalasanca Erberga iz Dola pri Ljubljani, ki sta 

zelo pomembna za razvoj arhiva
• 1873 Deželna vlada v Ljubljani izroči muzeju v hrambo vicedomski arhiv



JOSIP MAL 

• 1909 kot prostovoljec nastopi z delom v muzeju, ki je obsegalo tudi delo z 
arhivom

• Velja za prvega „državnega arhivarja“ in očeta slovenske arhivske teorije 

• Za muzej je pridobil nekaj pomembnih zbirk iz knjižnice nekdanjega 
Kranjskega deželnega odbora
• skoraj popolno zbirko stenografskih zapisov dunajskega Državnega zbora

• zbirko Državnega zbora

• zbirko Gosposke zbornice

• zbirko deželnega zbora in odbora za Kranjsko    



• Na javnih dražbah je kupoval raznoliko dediščino iz obdobja nekdanje 
Avstro–Ogrske.
• 1931 je arhiv obsegal okrog 3000 listin, 170 rokopisov ter 8277 škatel 

arhivskega gradiva

• Med letoma 1924–1945 je bil Mal z občasnimi presledki tudi ravnatelj 
deželnega muzeja, vendar nikoli ni opustil skrbi za arhivsko gradivo

• Leta 1928 je s Francetom Steletom izdal Kratka navodila za ohranitev 
arhivov in glavna načela spomeniškega varstva, kjer je podal navodila za 
ohranitev arhivov



• Od leta 1926 je arhiv v Narodnem muzeju deloval pod nazivom Državni 
arhiv v Ljubljani, a je ostal v upravnem, organizacijskem in kadrovskem 
pogledu povezan z muzejem vse do konca 2. sv. vojne

• 1945 je bil ustanovljen Osrednji državni arhiv v Ljubljani (danes Arhiv 
Republike Slovenije – ARS), ki je prevzel vso zbrano arhivsko gradivo 

• Gradivo o delovanju muzeja je ostalo v muzeju



ARHIVSKO GRADIVO NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 1822-1945 

• Obsega 70 arhivskih škatel

• Urejeno kronološko v okviru enega leta

• Hrani se v prostorih muzejske Knjižnice



Vsebuje:

• Gradivo o poslovanju muzeja 

• Osebno in uradno korespondenco 

ravnateljstva

• Pridobivanje finančnih sredstev

• Pridobivanje muzealij

• Kadrovske zadeve

• Delovna poročila  

• Promocijski material





Popis gradiva 1822-1945

• Gradivo se popisuje v Excelovi tabeli

• Elementi popisa so:
• številka tehnične enote

• nova in stara številka popisne enote

• avtor dokumenta

• vsebina popisne enote

• čas nastanka

• nivo (dokument, združeni dokumenti)

• obseg

• Ob popisovanju se gradivo tudi sproti digitalizira 



ARHIVSKO GRADIVO NARODNEGA MUZEJA PO LETU 1945 

Hrani se v t. i. „priročnem arhivu“ pri upravi muzeja:

• obsega 72 tm

• urejeno po tematskih sklopih (interni splošni akti, 

razstave, gradbena dokumentacija itd.) 

• hrani se v škatlah, fasciklih in mapah



DRUGO GRADIVO

• Gradivo iz različnih obdobij se zaradi pogoste uporabe hrani tudi pri 
nekaterih oddelkih, predvsem inventarne knjige, akcesijske knjige in 
dokumentacija o izposoji muzejskih predmetov 

• Osebni fondi 



Sodelovanje s pristojnim arhivom

• Oblikovanje pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva 
iz dokumentarnega gradiva 

• Načrtovanje ureditve in popisa arhivskega gradiva

• Priprava za izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hrambe

• Pregled vsega gradiva, ki nastaja v muzeju, kot priprava na oblikovanje 
klasifikacijskega načrta

• Udeležba zaposlenih na izobraževanjih za ustvarjalce  



PRIZADEVANJA ZA LASTNO VARSTVO

• Narodni muzej Slovenije razpolaga z ustreznimi prostori 

• Dva zaposlena sta opravila strokovni izpit s področja varstva arhivskega 
gradiva

• Gradivo do leta 1945 je urejeno in deloma že natančno popisano, novejše 
gradivo je grobo urejeno

• Potekajo priprave za bolj urejeno pisarniško poslovanje na osnovi 
klasifikacijskega načrta



HVALA ZA POZORNOST!

NA VSA MOREBITNA VPRAŠANJA BOMO Z VESELJEM ODGOVORILI:

MATEJA JERAJ mateja.jeraj@gov.si

ŠPELA KOJC spela.kojc@nms.si

JOŽE PODPEČNIK joze.podpecnik@nms.si
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