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Izvleček: 

Prispevek predstavi razvoj projekta Miška Mica v arhivu, ki smo ga v šolskem letu 2011/12 izvajali 
Zgodovinski arhiv Celje in Osnovna šola Petrovče skupaj s pridruženimi partnerji Glasbeno šolo Risto 
Savin Žalec, Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti in Srednjo gostinsko šolo Celje. Gre za projekt, 
ki najmlajšim na didaktičen, izviren in hudomušen način približa raziskovanje preteklosti in pomen 
varovanja pisne kulturne dediščine. 
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Abstract:  

Project "Mouse Mica in the Archives" in School Year 2011/2012 

The arcticle presents the development of the project "Mouse Mica in the Archives" carried out by the 
Historical Archives Celje and the Primary School Petrovče in cooperation with three partner schools. 
The project's aim is to present the importance of research of the past and protection of written 
cultural heritage to children. 
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UVOD 

Razvoj pedagoške dejavnosti v arhivih in sodelovanje med kulturnimi in 
izobraževalnimi institucijami je eden od temeljev delovanja arhiva. Ena od nalog, ki 
jih arhivi opravljamo po zakonu1, je posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z 
arhivskim gradivom širši javnosti. V to dejavnost prav gotovo sodi tudi pedagoška 
dejavnost. Arhivi smo postopoma gradili večjo prepoznavnost arhivov med 
izobraževalnimi institucijami, vsak arhiv na teritorialnem področju, ki ga pokriva. 
Leta 2010 smo se arhivi predstavili v skupni knjižici Slovenski arhivi se predstavijo2, 
ki jo je izdalo Arhivsko društvo Slovenije in v kateri je na kratko opisana pedagoška 
dejavnost v slovenskih javnih arhivih, tj. v osrednjem državnem arhivu, šestih 
regionalnih arhivih in treh arhivih Rimskokatoliške cerkve. Tudi skupna predstavitev 

                                                 
  Bojana Aristovnik, arhivska svetovalka, Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: 

bojana.aristovnik@guest.arnes.si. 
1  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Ur. l. RS, 30/2006. 
2  Slovenski arhivi se predstavijo (ur. Bojan Himmelreich in Katja Zupanič), Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 

2010. 
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slovenskih javnih arhivov na Kulturnem bazarju3, ki ga vsako pomlad v Cankarjevem 
domu organizira ministrstvo, pristojno za kulturo, prispeva k prepoznavnosti arhivov 
in ponuja možnosti za sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. Cilj bazarja, kjer 
združimo moči Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavod RS za 
šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter kulturne ustanove iz vse Slovenije, je 
doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši 
javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo.  

Po desetletnem delu na pedagoško-izobraževalnem področju smo v šol. l. 
2011/12 v Zgodovinskem arhivu Celje kot nadgradnjo in smiselno nadaljevanje 
pedagoškega dela v arhivih skupaj z OŠ Petrovče in pridruženimi partnerji Glasbeno 
šolo Žalec, Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti (ŠHVU) Celje in Srednjo 
šolo za gostinstvo in turizem (SŠGT) Celje pripravili in uspešno izvedli projekt Miška 
Mica v arhivu, ki se je po korakih razvijal skozi vse šolsko leto. 

Navdih za pripravo projekta in sodelovanje z učenci ene od osnovnih šol smo 
dobili ob izidu knjige Miška Mica v arhivu4 in tudi na vsakoletnem sodelovanju na 
Kulturnem bazarju, kjer se odvijajo najrazličnejše predstave. Zakaj pa ne bi 
pripravili nekaj podobnega v Zgodovinskem arhivu Celje in skupaj z učenci pripravili 
igrico, v kateri bodo učenci aktivni soustvarjalci učno-vzgojnega procesa in ne samo 
pasivni gledalci/poslušalci?  

Projekt smo sprejeli v letnem planu in delo se je začelo. Katero šolo izbrati? 
Sodelovanje smo ponudili OŠ Petrovče, s katero že več kot desetletje zelo dobro 
sodelujemo; s te šole smo leta 2001 gostili prvo šolsko skupino na učni uri v arhivu. 
Raziskovalci s šole pa vsako leto v arhivskih dokumentih iščejo podatke za 
raziskovalne naloge, s katerimi so na srečanjih mladih zgodovinarjev zelo uspešni. 

Namen projekta je bil približati dejavnost in pomen arhivov najmlajšim (v prvi 
triadi) in šestošolcem, ki se prvič srečajo s predmetom zgodovina. Projekt je bil 
zamišljen v smislu sledenja realizaciji operativnih ciljev učnega načrta za zgodovino 
za 6. razred5 in v smislu predstavitve zgodovinskega terenskega dela.6 

Skupaj z mentorji na šoli smo se dogovorili o razvoju projekta in ga razdelili na 
tri faze:  

 Predstava Miška Mica v arhivskem skladišču 
 Projektni dan za šestošolce v Celju na različnih lokacijah  
 Miška Mica v Narodnem domu v Celju 

Seveda pa je projekt na OŠ Petrovče potekal skozi vse šolsko leto, v projektu je 
sodelovalo pet mentoric, šlo je za medpredmetno povezovanje na šoli: zgodovina, 
likovna vzgoja, glasbena vzgoja, gospodinjstvo, slovenski jezik – knjižnica, dramski 
krožek, plesni krožek in likovni krožek. V projekt so bili vključeni vsi šestošolci na 
šoli, ki se prvič seznanijo s predmetom zgodovina. 

 

                                                 
3  http://www.kulturnibazar.si/. 
4  Nataša Budna Kodrič in Barbara Pešak Mikec: Miška Mica v arhivu, Preserje: Morfem, 2010. 
5  http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf. 
6  Mag. Vilma Brodnik in PRS za zgodovino: zgodovinsko terensko delo pri pouku zgodovine, Zavod RS za šolstvo, 

april 2011. 
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PREDSTAVA MIŠKA MICA V ARHIVSKEM SKLADIŠČU (1. faza projekta)  

 V prvem delu projekta so mentorice učencem na začetku šolskega leta 
predstavile projekt, za uvod so vsi učenci v šolski knjižnici brali zgodbo Miška Mica v 
arhivu.7 Za šestošolce so razpisali natečaj za zgodbo Miška Mica v šolski knjižnici; 
tako so učenci spoznavali razlike med delom v arhivu in knjižnici in razlike med 
gradivom, ki ga hranijo. V tem šolskem letu so obiskali tudi muzej in se tako seznanili 
z različnimi kulturnimi institucijami, ki hranijo zgodovinske vire. V prvem delu 
projekta je glavno vlogo nosil dramski krožek8, igralci so pridno vadili vsak teden 
igrico po scenariju9, ki je didaktično in humorno naravnana dramatizacija zgoraj 
navedene pravljice. Januarja so igralke dramskega krožka obiskale ZAC in si ogledale 
skladišče, kjer je bil pripravljen prostor za predstavo, in dokumente, ki jih v arhivu 
spoznava Miška Mica. 

 
Slika 1: Ekipa Miške Mice na vajah in obisku v ZAC 

Igrico so predstavili učencem prve triade OŠ Petrovče v okviru kulturnega dneva 
17. februarja 2012 v prostorih ZAC. Scena je bila postavljena v arhivskem skladišču. 
Za senco so poskrbeli učenci likovnega krožka, za masko igralcev pa njihova 
mentorica.10 Igrico so popestrili plesno glasbeni vložki.11  

                                                 
7  Mentorica, knjižničarka OŠ Petrovče, Tatjana Krajnc Barič. 
8  Dramski krožek OŠ Petrovče, mentorica Sonja Rebernik.  
9  Avtor scenarija je dr. Aleksander Žižek, arhivski svetovalec, Zgodovinski arhiv Celje. 
10  Mentorica likovnega krožka OŠ Petrovče Zala Valenčak. 
11  Plesni krožek OŠ Petrovče, mentorica Maja Bubik. 
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Slika 2: Učenci prve triade pozorno spremljajo pogovor med Miško Mico in duhcem Ferdijem v 

arhivskem skladišču 

Igrici je sledil še zanimiv program, ki ga je povezoval najbolj kulturniško 
navdahnjen lik šole Brihta12, ob pomoči drugošolk in ravnateljice OŠ Petrovče Irene 
Kolar ter direktorja Zgodovinskega arhiva Celje dr. Boruta Batagelja so bile 
podeljene nagrade najbolj ustvarjalnim, prvošolci pa so bili s pevsko točko sprejeti v 
šolsko kulturno društvo Brihta.  

 
Slika 3: Podelitev nagrad najbolj ustvarjalnim na kulturnem področju 

                                                 
12  Tamara Tavčar, 9. B OŠ Petrovče. 
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Dogodek je bil izjemen, ker se je tokrat odvil "in situ", v čisto pravem 
arhivskem skladišču, kjer so si najmlajši učenci petrovške šole v dveh manjših 
skupinah ogledali igrico, ki na izviren in hudomušen način najmlajšim približa 
dejavnost arhivov ter jim predstavi pomen in osnovne pojme, s katerimi se ob delu v 
arhivu srečujemo vsak dan. 

Igrico smo posneli13 in je na ogled na spletni strani Zgodovinskega arhiva 
Celje14, kjer je podano tudi poročilo o razvoju projekta in je moč najti povezave na 
fotografije15 z dogodkov v okviru projekta. 

Projekt Miška Mica v arhivu je dokazal, da smo številni sodelavci obeh 
partnerjev, vseh na tem mestu ne moremo omeniti, s projektom skupaj prišli do 
rezultata, ki nam je povrnil ves vloženi trud in razširil spoznanje o naših poklicnih 
prizadevanjih, vlil pa nam je tudi zaupanje in pogum za nadaljevanje projekta in 
predstavitev na velikem odru.  

Vzporedno so potekale tudi druge dejavnosti na šoli: v šolski knjižnici so vsi 
učenci brali knjigo Miška Mica v arhivu, vsi učenci so pisali svojo zgodbo o Miški Mici v 
šolski knjižnici, nekateri so napisali pesmico, učenci so sami ročno izdelali papir za 
knjigo v okviru likovnega krožka; pri likovni vzgoji pa so se vsi seznanili z različnimi 
pisnimi podlagami in načini vezav za knjigo. 

Pri zgodovini so izdelali časovni trak razvoja pisav in izvedli anketo16 med učenci: 
Asociacija na besedo arhiv. V anketi o arhivu je sodelovalo 63 učencev 6. razredov OŠ 
Petrovče. Anketa je bila izvedena aprila 2012.  

Tabela 1: Rezultati ankete Asociacija na besedo arhiv 

Asociacija na besedo arhiv Št. 
odg. 

Asociacija na besedo arhiv Št. 
odg. 

STARE LISTINE 27 STARA PISAVA 4 
ZGODOVINA/PRETEKLOST 23 ČITALEC 4 
STARE KNJIGE 22 MIŠI 4 
PEČATI 18 DRAMSKI KROŽEK 4 
STARI DOKUMENTI 17 ZGODOVINSKI ARHIV CELJE 3 
USTANOVA, KI ZBIRA ARHIVSKO 
GRADIVO 

15 DOLGI TIHI HODNIKI 3 

MUZEJ 11 ARHIVISTI 3 
ZBIRANJE STARIH STVARI 11 RIMLJANI 3 
KNJIŽNICA 9 INICIALA 2 
MIKROFILMI 9 PAJČEVINA 2 
SHRANJEVANJE/OHRANJANJE 9 PRAH 2 
ČITALNICA 8 PERGAMENT 2 
ARHIVSKO GRADIVO 8 ARHIVALIJA 2 
DUH 6 STARI VEK 2 
MIŠKA MICA 6 SKLADIŠČE 2 
RAZISKOVANJE 6 RAZGLEDNICE 2 
ARHIVSKE ŠKATLE 5 PAPIRUS 2 
MIR/SMRTNA TIŠINA 4 

                                                 
13  Snemanje in montaža, Jože Kranjec, arhivist, Zgodovinski arhiv Celje. 
14  http://www.zac.si/2012/02/27/veste-v-arhivu-zivi-vedozeljna-miska/. 
15  Avtorja fotografij: dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje, in Jure Zupanc, arhivski tehnik, 

Zgodovinski arhiv Celje. 
16  Mentorica zgodovinskega krožka OŠ Petrovče Katja Zagoričnik. 
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Anketo je mentorica izvedla med učenci šestošolci, ki so bili vključeni v projekt 
Miška Mica v arhivu in so se že pripravljali na projektni dan v Celju, kar se odraža 
tudi pri odgovorih.  

Pri pouku glasbene vzgoje so se učili o stari glasbi in starih instrumentih, 
učenci, ki obiskujejo Glasbeno šolo Risto Savin Žalec17, so se vse leto pripravljali za 
izvajanje stare glasbe na zaključni prireditvi.  

 

PROJEKTNI DAN ZA ŠESTOŠOLCE NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V CELJU (2. faza 
projekta)  

V drugem delu projekta smo izvedli vsi pridruženi partnerji projektni dan, in 
sicer 7. maja 2012 za šestošolce na več lokacijah v Celju: 

 

Zgodovinski arhiv Celje 

 1. skupina učencev: vezava knjige, spoznavanje dela v restavratorski delavnici 
(mentorja Jure Zupanc, Milan Štefanec, ZAC), 

 2. skupina učencev: učenje osnov kaligrafije, (mentor Miro Knez, s. p. 
kaligrafija),  

  
Slika 4: V knjigoveški delavnici ZAC Slika 5: Kaligrafski začetki 

 

 3. skupina učencev: predstavitev zanimivih dokumentov o Celju v različnih 
fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje (mentorja dr. Bojan Himmelreich 
in Sonja Jazbec, ZAC),  

 4. skupina učencev, v mestnem jedru: stojnica (Zvezda) – predstavitev arhiva in 
projekta Miška Mica v arhivu; reklamni material o vseh slovenskih arhivih in 
plakat Miška Mica, plakat ADS in izvedba ankete o poznavanju arhivov in 
njihove dejavnosti med mimoidočimi (mentor Bojana Aristovnik, ZAC). Ankete 
nismo mogli izvesti po prvotnem načrtu zaradi dežja, izvedli smo jo na 
rezervnih lokacijah na III. Osnovni šoli Celje in v Osrednji knjižnici Celje. 
Anketiranci so po opravljeni anketi dobili v dar reklamni material arhivov. 
Reklamni material so prijazno prispevali vsi regionalni arhivi. 

                                                 
17  Mentorja na GŠ Risto Savin Žalec Irena Kralj in Janus Rasiewicz. 
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Slika 6: Navodila pred pričetkom dela z 

arhivskim gradivom 
 

Slika 7: Obiskovalci Osrednje knjižnice Celje 
izpolnjujejo ankete 

 
 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 

 Ena skupina učencev: izdelava vabila in plakata za zaključno prireditev; 
(mentorji Petra Pižmoht, Jadranka Seles, Matjaž Pustoslemšek)  

 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

 Ena skupina učencev: delavnica Izdelava piškotov obliki pečata, mentorica 
Nataša Kamerički  

 

 
 

Slika 8: Pri izdelavi plakata in vabila za 
zaključno prireditev 

 

Slika 9: Priprava pečatnih arhivskih piškotov 
za zaključno prireditev 

 
Po končanem delu v Celju so se učenci z avtobusom odpeljali v šolo, kjer so v 

šolski knjižnici zgoraj oblikovane skupine skupaj z mentorji povzele delo v obliki 
miselnih vzorcev. Skupine so s poročanjem predstavile svoje delo v Celju.  

Učenke, ki so sodelovale pri izvedbi ankete18, so v šoli obdelale anketne liste in 
izdelale analizo le-teh.  

                                                 
18  Avtorja ankete: dr. Bojan Himmelreich in Bojana Aristovnik. 
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Tabela 2: Analiza anket o poznavanju arhivov in njihove dejavnosti; sodelovalo je 179 
anketiranih; v oklepaju je število odgovorov pri posameznem vprašanju 

1. Ali veste, kaj je arhiv? 
 
A Arhiv je prostor, kjer se hrani 
dokumentacija. (98) 
B Arhiv je ustanova, ki varuje pisno 
kulturno dediščino. (59) 
C Arhiv je prostor, kjer hranimo 
stare predmete in časopise. (14) 
Č Arhiv je ustanova, ki zbira in hrani 
materialne vire. (37) 

2. Veste, kje je v Celju arhiv in kako se 
imenuje? 
 
A Zgodovinski arhiv Celje, ob Voglajni. 
(110) 
B Arhivski muzej za pisno gradivo, ob 
Savinji. (44) 
C Muzej za novejši arhiv, na Prešernovi 
ulici. (17) 
Č Zavod za varstvo vsega starega, na 
Celjskem gradu. (2) 

3. Ste že bili v Zgodovinskem arhivu v 
Celju? 
 
A Da. (63) 
B Ne. (82) 
C Ne vem. (20) 
Č Se ne spomnim. (8) 

4. Če ste na 3. vprašanje odgovorili z 
DA, obkrožite pravilni naslov arhiva. 
 
A Muzejski trg 1 (45) 
B Prešernova ulica 17 (16) 
C Teharska cesta 1 (77) 
Č Trg Celjskih knezov 10 (25) 

5. Od naštetih predmetov obkrožite 
tiste, ki si jih je moč ogledati v 
arhivu. 
  
A Vitezov oklep (32) 
B Časopis (107) 
C Fotografija (103) 
Č Zapisnik (100) 
D Listina (142) 
E Kovanec (48) 
F Helikopter (6) 
G Plakat (52) 
H Gramofonska plošča (25) 
I Načrt (96) 
J Šolska kronika (93) 
K Sodba (76) 

6. Naloge državnega arhiva v Republiki 
Sloveniji opravlja Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), ki ima sedež v 
Ljubljani. V katerih šestih (6) mestih so 
regionalni arhivi? Obkrožite. 
 
A Maribor (157) 
B Žalec (38) 
C Nova Gorica (92) 
Č Šentjur (20) 
D Koper (126) 
E Ljubljana (155) 
F Laško (18) 
G Vojnik (16) 
H Celje (157) 
I Ptuj (128) 
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MIŠKA MICA V NARODNEM DOMU V CELJU (3. faza projekta) 

Zadnje dejanje v projektu je bila zaključna prireditev v Narodnem domu v 
Celju 6. junija 2012. Prireditev pa je bila hkrati tudi uvod v praznovanje 
Mednarodnega arhivskega dneva, ki ga arhivi po svetu obeležujemo 9. junija. 
Prireditev je bila izvedena kot zaključek celoletnega projekta za šestošolce, njihove 
starše, za povabljene goste in vso zainteresirano javnost. 

Skupaj s partnerji OŠ Petrovče, SŠ za gostinstvo in turizem Celje, Šolo za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Glasbeno šolo Risto Savin Žalec ter več kot 
tridesetimi podporniki, sponzorji in donatorji smo predstavili projekt Miška Mica v 
arhivu. Didaktično in razvedrilno uravnan dogodek je obsegal razširjeno dramsko 
uprizoritev istoimenske pravljice, razširjen pa je bil še na druge uprizoritvene 
dejavnosti, tako z glasbenimi19 kot tudi plesnimi točkami20, ter zaokrožen v tematsko 
pogostitev po prireditvi. Na prireditvenem prostoru so bili na ogled tudi izdelki, ki so 
nastajali ob izvajanju več arhivskih delavnic po šolah in v arhivu. Prireditev se je 
odvila v okviru programa Poletje v Celju, knežjem mestu 2012. 

 
Slika 10: Nekaj utrinkov iz Narodnega doma v Celju, 6. junij 2012 

                                                 
19  Mentorica glasbenega krožka OŠ Petrovče, instrumentalne skupine, Anita Žolnir. 
20  Mentorica plesnega krožka OŠ Petrovče Maja Bubik. 
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Za sceno, postavitev razstave izdelkov učencev je poskrbela ŠHVU, za glasbeno 
podlago prireditve GŠ Risto Savin Žalec, za kulinarične dobrote ob zaključku pa SŠGT 
Celje. 

Vse dogajanje v projektu je dokumentirano na naši spletni strani. 
Zainteresirano javnost je o dogajanjih v projektu sproti obveščal direktor ZAC dr. 
Borut Batagelj z novicami na spletni strani ZAC,21 na Facebookovi strani ZAC22 in z 
objavami filmov na kanalu Arhivce23. 

ZA ZAKLJUČEK 

Takšni projekti z večplastno dejavnostjo gotovo pripomorejo k oblikovanju 
predstav o Celju kot mestu s pomembnim historičnim značajem ter dediščino, ki se 
lahko le skozi aktualiziranje sodobnih vsakodnevnih aktivnosti prepozna kot središče s 
potencialom, ki pritegne obiskovalce od blizu in daleč, hkrati pa prispeva k 
oblikovanju (samo)podobe mesta tudi med njegovimi prebivalci. Projekt je izviren 
tako po sporočilni vrednosti kot tudi po sistemu izvedbe in sodelovanju med 
konkretnimi partnerji na način, ki doslej, po našem poznavanju, ni bil predstavljen še 
v nobeni drugi sredini.  

Projekt je pokazal, da smo s sodelovanjem in soustvarjanjem pridobili vsi 
pridruženi partnerji; da so učenci, ki jim je bil projekt namenjen, na igriv in 
ustvarjalen način spoznavali pomen zgodovinskih virov in pomen ohranjanja in 
urejenosti arhivskega gradiva. Šestošolci so z uprizoritvijo igrice o tem seznanjali 
najmlajše učence iz prve triade, hkrati pa tudi svoje starše s poročanjem doma o 
dogajanju v projektu in z zaključno prireditvijo v Narodnem domu.  

Projekt smo lahko uspešno izvedli le s podporo prijaznih sponzorjev in 
donatorjev in seveda s sodelovanjem vseh zaposlenih v Zgodovinskem arhivu Celje. 
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SUMMARY 

PROJECT "MOUSE MICA IN THE ARCHIVES" IN SCHOOL YEAR 2011/12 

Pedagogical activities and cooperation between cultural and educational 
institutions are important elements of archives' activity. Conditions for good relations 
with future visitors, users and creators of archives are best prepared by education of 
children. They quickly and with interest accept new knowledge that is offered in 
situ. During the educational process in archives, children discover the importance of 
all kinds of written sources of national history. The activities of processing and 
keeping the archives are presented as protecting the nation's memory. By taking part 
in the project Miška Mica v arhivu (Mouse Mica in the Archives) children at different 
school subjects step by step discovered the importance of protection of written 
cultural heritage. Active participation in the project made them aware of keeping 
and protecting written cultural heritage. 

Such projects with multiple activities enable the formation of the image of 
Celje as a town with significant historical character and heritage, which only by 
actualization of everyday activities can be identified as a centre with a potential to 
attract visitors and help in formation of the (self)image of town inhabitants as well. 
The project is original both in its message and in its way of realization and in never 
before seen cooperation between partners.    

 

 

 
 


