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KNJIŽNE UMETNINE IZ ZAKLADNICE NADŠKOFIJE MARIBOR  

Izvleček: 

V okviru programa EPK (Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture) je bila na ogled tudi razstava 
Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor, ki jo je v sodelovanju z 
ddr. Natašo Golob s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Nadškofijo Maribor oz. Nadškofijskim 
arhivom Maribor organiziral EKTC – Evropski kulturni in tehnološki center Maribor. Obiskovalci razstave 
so si lahko ogledali srednjeveške rokopise, prvotiske in nekatere knjižne raritete, ki so bile nekdaj del 
knjižnice lavantinskih škofov v Šent Andražu na Koroškem in ki jih je škof Slomšek ob selitvi škofijskega 
sedeža leta 1859 prenesel v Maribor. V prispevku bo poleg predstavitve omenjenega gradiva prikazana 
tudi organizacija razstave s posebnim poudarkom na sodelovanju med več inštitucijami in na 
materialnem varovanju gradiva.  
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Abstract:  

Masterpieces of Medieval and Renaissance Books  
from the Treasury of the Archdiocese of Maribor Exhibition 

An exhibition of Medieval and Renaissance Books from the Treasury of Archdiocese of Maribor was also 
present at the ECOC (Maribor 2012 - European Capital of Culture). It was organised by the ECTC - 
European Cultural and Technological Centre Maribor with the help of Dr Nataša Golob from the Faculty 
of Arts of the University of Ljubljana and the Archdiocese of Maribor (Archdiocesan Archives Maribor). 
Visitors were shown medieval manuscripts, incunabula and rarities which used to be a part of the 
library of the Lavantine bishops in St. Andrä in Carinthia, and were moved to Maribor by Bishop 
Slomšek when he transferred the seat of the diocese to Maribor in 1859. In addition to presenting the 
aforementioned literature, this article also presents the organization of the exhibition with specific 
emphasis on cooperation between the many involved institutions and on protecting and preserving the 
aforementioned specimens.  
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1 UVOD  

Nadškofijski arhiv Maribor poleg najrazličnejšega spisovnega gradiva in matičnih 
knjig, po katerih obiskovalci najpogosteje in najraje posegajo, hrani tudi mnoge 
zanimive posebne zbirke, med katerimi velja izpostaviti srednjeveške rokopisne 
kodekse, inkunabule ali prvotiske ter knjižne raritete.  

                                                 
  Mag. Lilijana Urlep, arhivistka, Nadškofijski arhiv Maribor, Koroška cesta 1, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: 

lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si. 
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Navedene dragocenosti, ki so bile nekoč del stare škofijske knjižnice 
lavantinskih škofov v Šent Andražu na današnjem avstrijskem Koroškem, so širši laični 
in nekoliko tudi strokovni javnosti precej nepoznane. Vzrokov za relativno slabo 
poznavanje ne gre pripisati samo naravi gradiva samega, ki zahteva stroge pogoje 
materialnega varstva, ampak tudi dejstvu, da še nikoli ni bilo v celoti in pregledno 
razstavljeno ter tako primerno približano vsem zainteresiranim. Zaradi vsega 
naštetega je že precej časa tlela ideja oziroma misel o pripravi obširne razstave, na 
kateri bi omenjene knjižne dragocenosti lahko zasijale v vsej svoji lepoti, pestrosti in 
raznolikosti.  

Primerna priložnost se je ponudila v okviru EPK (Maribor 2012 – Evropska 
prestolnica kulture), ko smo se spominjali 150. obletnice smrti škofa Antona Martina 
Slomška (1800–1862), knjigoljuba, literarnega ustvarjalca in narodnega buditelja. Le-
ta je ob selitvi škofijskega sedeža leta 1859 v Maribor prenesel tudi arhiv in 
knjižnico.  

Tako sta jeseni leta 2012 EKTC (Evropski kulturni in tehnološki center Maribor) 
in Nadškofija Maribor, natančneje Nadškofijski arhiv Maribor, s skupnimi močmi 
organizirala razstavo Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice 
Nadškofije Maribor, katere idejno in vsebinsko zasnovo je pripravila ddr. Nataša 
Golob s Filozofske fakultete v Ljubljani, strokovnjakinja in odlična poznavalka 
srednjeveške knjižne umetnosti. Pri pripravi razstave sta sodelovala še Arhiv 
Republike Slovenije in Narodna galerija, financirali pa so jo Javni zavod Maribor 
2012, Mestna občina Maribor in Urad RS za mladino.  

 

2 KNJIŽNE DRAGOCENOSTI V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR  

Zbirka rokopisov vsebuje 48 srednjeveških kodeksov in nekaj posameznih 
fragmentov ter zanimivosti. Rokopise oz. srednjeveške kodekse sta v svoj popis leta 
1931 vključila Milko Kos in Francè Stelè (str. 185–221), skoraj sedem desetletij 
kasneje jima je sledila Jedert Vodopivec, ki se je ukvarjala s preučevanjem vezav 
srednjeveških rokopisov na Slovenskem (2000). Primerki v arhivu so večinoma dobro 
ohranjeni, vsebinsko bogati in raznoliki ter estetsko privlačni in zanimivi. 
Prevladujejo dela religiozne/teološke vsebine: Biblije, biblična literatura, 
homiletična dela in liturgične knjige, sledijo dela s področja kanonskega prava, najti 
je tudi drobce s področja medicine, književnosti, filozofije ter zgodovine. Omenjeni 
kodeksi so večinoma nastali v obdobju od 13. do 16. stoletja, njihova provenienca je 
zelo različna, v inicialah oz. v risarskem in slikarskem okrasju se pogosto kažejo 
značilnosti in prvine avstrijsko-dunajskega in augsburškega oz. južnonemškega sloga 
(Urlep, 2012a, str. 12 in 13; Golob, 2012). Krasijo jih različne originalne vezave, na 
kar je opozorila že Jedert Vodopivec, ki je zapisala, da Nadškofijski arhiv Maribor 
hrani najbogatejšo zbirko kodeksov z ohranjenimi srednjeveškimi vezavami v 
Sloveniji (2000, str. 121). 

 Podobno kot zbirka kodeksov je zanimiva, bogata in dobro ohranjena tudi 
zbirka inkunabul, najstarejših tiskarskih del v Evropi, ki šteje nekaj čez sto 
primerkov. Prevladujejo teološka oz. religiozna dela, liturgične knjige, dela s 
področja prava, predvsem kanonskega, homiletična dela in dela cerkvenih učenjakov, 
očetov oz. sholastikov, nekaj je tudi filozofije; v jezikovnem oziru prevladuje 
latinščina pred nemščino. Med tiskarskimi kraji je opaziti predvsem tiste z nemškega 
in italijanskega kulturnega prostora, v oči vpadejo tudi nekateri znani tiskarji: 
Johann Fust, Peter Schöffer, Anton Koberger, Martin Flach … Prvotiski se ponašajo 

 276



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

tudi z zanimivimi estetskimi elementi: pestre eno- ali večbarvne iniciale, lesorezi in 
bakrorezi, mestoma dvobarvni tekst, rubrikacije, številne marginalije, fragmenti v 
vezavah ter ohranjenost originalnih vezav (Urlep, 2012a, str. 14; Golob, 2012). Zvezki 
v arhivu so bili sicer zajeti v popisu, ki sta ga pripravila Alfonz Gspan in Josip Badalić 
(1957).  

 Poleg rokopisov in inkunabul hrani arhiv še nekaj knjižnih raritet oz. starejših 
tiskov, med katerimi velja poleg nekaterih klasičnih del omeniti za slovenski prostor 
zanimive izvode Valvazorjevih del in Dalmatinove Biblije.  

Rokopisi, inkunabule in knjižne raritete so bili nekoč – kot je bilo že omenjeno – 
del stare škofijske knjižnice lavantinskih škofov v Šent Andražu na Koroškem, 
prvotnem sedežu škofije. Lavantinski škofje so se v obdobju srednjega in novega veka 
izkazali kot ljubitelji, zbiratelji in naročniki knjižnih del. Za nastanek knjižnice in 
bogat knjižni fond sta bila na prehodu iz srednjega v novi vek najbolj zaslužna škofa 
Erhard Paumgartner (1487–1508) in Lenart I. pl. Pewerl (1508–1536). Škof Erhard je 
pridobil ali naročil nemalo inkunabul in rokopisov, med drugim tudi zanimivih 
pontifikalov in/ali obrednikov, ki jih je uporabljal pri pastoralnem delu. Nad knjigami 
je bil navdušen tudi škof Lenart, ki je imel v osebni lasti vsaj štirinajst inkunabul v 
več volumnih. Kot salzburški stolni dekan1 je pripravil oz. dal pripraviti t. i. Liber 
ordinarius Salisburgensis, imenovan tudi Directorium Salisburgense, čigar izvod se 
danes nahaja v arhivu (NŠAM R 30, Gspan – Badalić 239), in se tako proslavil tudi kot 
avtor oz. literarni ustvarjalec. Dela, ki so bila v njuni osebni lasti in sta jih kot 
takšna označila s podpisi, monogrami in raznimi upodobitvami, so kasneje postala del 
škofijske knjižnice.  

Do nadaljnjih in odločilnih sprememb v zgodovini stare knjižnice je prišlo v 19. 
stoletju. Škof Ignac Franc Zimmermann (1824–1843) je dal izdelati katalog knjig v 
knjižnici, ob smrti pa je vse svoje knjige zapustil škofiji. Zadnje poglavje v zgodovini 
knjižnice v Šent Andražu se je odvilo leta 1859, ko je škof Slomšek ob selitvi 
škofijskega sedeža v Maribor prepeljal tudi arhivsko in knjižno gradivo. Gradivo iz 
knjižnice se danes nahaja deloma v Nadškofijskem arhivu Mariboru in deloma v 
Teološki knjižnici Maribor. Žal se knjižni fond iz stare oz. historične knjižnice ni 
ohranil v celoti oz. v prvotni obliki, na kar sta mdr. opozorila že Gspan in Badalić, ki 
sta pri popisovanja inkunabul na osnovi preučevanja Zimmermannovega knjižnega 
kataloga ugotovila, da manjka več kot petinštirideset inkunabul (1957, str. 34), med 
njimi dela s področja medicine, naravoslovja, filozofije, kanonskega prava ter 
literarna dela. Podobna ugotovitev velja tudi za preostali knjižni fond: manjkajo 
namreč predvsem dela s področja naravoslovja in medicine, zgodovine, geografije … 
Zanimivo bi bilo ugotoviti, kaj se je zgodilo z manjkajočimi/izgubljenimi deli in kje 
se danes nahajajo.  

 

                                                 
1  Škof Lenart I. pl. Pewerl je med letoma 1494 in 1514 opravljal službo dekana salzburškega stolnega kapitlja. 
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Slika 1: Misal, augsburško delo (NŠAM Ms 8, fol. 1r) 

3 PRIPRAVA RAZSTAVE  

3.1 Splošno o načrtovanju in postavitvi razstave  

Prve ideje o postavitvi razstave knjižnih umetnin iz zakladnice Nadškofije 
Maribor so se začele porajati že na prelomu (drugega) tisočletja, a je do realizacije 
prišlo šele dobro desetletje kasneje, leta 2012. Takrat sta – kot je že bilo omenjeno – 
sovpadla dva zanimiva dejavnika: Maribor je postal evropska prestolnica kulture, 
obenem pa smo se spominjali 150. obletnice Slomškove smrti; oboje je dalo razstavi 
še poseben pečat.  

Pri pripravi razstave je sodelovalo več inštitucij in posameznikov. EKTC je imel 
vlogo producenta projekta, pri čemer mu je stal ob strani Nadškofijski arhiv Maribor 
kot koproducent. Sodelavci EKTC so v svoje v roke prevzeli organizacijsko-tehnično 
ter tudi finančno plat priprave razstave, ddr. Nataša Golob pa je kot avtorica v svoje 
vešče roke prevzela vse idejno in vsebinsko snovanje projekta. Kasneje sta pri 
organizaciji razstave sodelovala tudi Arhiv Republike Slovenije, natančneje Center za 
restavriranje in konserviranje na čelu z dr. Jedert Vodopivec, ter Narodna galerija.  

S samo pripravo razstave, ki je sicer potekala v treh fazah predprodukcije, 
produkcije in postprodukcije, smo začeli leta 2011. V prvem letu smo se člani 
avtorske oz. projektne skupine2 na posameznih delovnih srečanjih najprej pogovarjali 
o načrtovanju in usklajevanju projektnih aktivnosti, čemur je sledilo preučevanje 
strokovne literature in začetek pregleda ter izbora gradiva. V fazi produkcije, tj. leta 

                                                 
2  Avtorsko skupino so sestavljali ddr. Nataša Golob kot avtorica razstave, Dragica Marinič, mag. Zdenka Kresnik in 

Monika Gabrijan s strani EKTC in Igor Filipič ter mag. Lilijana Urlep s strani Nadškofijskega arhiva Maribor.  
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2012, so pod strokovnim vodstvom ddr. Nataše Golob potekale nadaljnje aktivnosti v 
zvezi s preučevanjem in izborom gradiva, v prvi polovici in v sredini leta pa so začeli 
nastajali teksti in prevodi za katalog, ki naj bi spremljal razstavo (Golob, Goličnik, 
Filipič, Marinič, Urlep). Izbrano gradivo, natančneje posamezne segmente, smo tudi 
reproducirali oz. digitalizirali. Omenjeno fazo smo končali s postavitvijo razstave, pri 
čemer je sodeloval Center za restavriranje in konserviranje ARS. Med razstavo smo 
predvideli in izvedli številna strokovna vodstva po razstavi, pri čemer smo poleg ddr. 
Nataše Golob sodelovali tudi uslužbenci iz nadškofijskega arhiva. V letu 2013 poteka 
še tretja faza oz. postprodukcija, ki je namenjena predvsem osvetlitvi ali evalvaciji 
izvedene razstave in načrtovanju morebitnih nadaljnjih korakov. Za leto 2014 namreč 
načrtujemo še prenos razstave v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. 

 

3.2 Pomen in koncept razstave  

S postavitvijo pregledne oz. večje razstave smo želeli knjižne umetnine, ki jih 
hranimo v arhivu in ki so dragocen del naše kulturne dediščine, predstaviti in 
približati širši javnosti. Obiskovalci naj bi ob ogledu razstavljenih rokopisov in 
inkunabul začutili vez med preteklostjo in sedanjostjo ter obenem spoznali 
kontinuiteto med srednjeveškimi in današnjimi knjigami. Prav tako naj bi se poučili o 
bogastvu preteklosti in o dragoceni (kulturni) dediščini, ki so nam jo zapustili naši 
predhodniki. Kulturna dediščina je namreč del nas samih, zato se velja res potruditi, 
da jo v čim bolj neokrnjeni obliki izročimo našim potomcem in zanamcem.  

Na razstavi so si obiskovalci lahko ogledali nekatere izjemne srednjeveške 
rokopise, inkunabule, knjižne raritete in fragmente, večinoma nastale v obdobju 
gotike in renesanse. Kot rdečo nit razstave lahko izpostavimo lepoto slikarskega in 
risarskega okrasa, ki veje iz posameznih del. Vsebinsko je bila razstava razdeljena na 
več sklopov: liturgični rokopisi in inkunabule, teološka in pravna dela, veliki pravni 
tiski, pontifikalna skupina, vezave in igrive abecede, ki naj bi obiskovalcu čim bolj 
približali vsebinsko in estetsko edinstvenost, pestrost in raznolikost ohranjenih del. 
Želeli smo predstaviti inicialo kot risbo, inicialo kot sliko, rokopisno tradicijo v 
prvotiskih ter vezave in fragmente.  

Med razstavljenimi predmeti lahko posebej izpostavimo:  

 karolinški (pergamentni) fragment iz druge polovice devetega stoletja, 
uporabljen kot del vezave 16. stoletja (NŠAM R 135); 

 t. i. češki pontifikal iz konca 14. stoletja, bogato okrašen in estetsko privlačen 
rokopis, ki kaže slog češke gotike (NŠAM Ms 12); 

 misal, augsburško delo, nastalo pred letom 1484 (NŠAM Ms 8); 

 unikaten usnjerez, dunajsko delo, nastalo okrog leta 1482 (NŠAM R 71); 

 najstarejšo inkunabulo na slovenskih tleh: Konstitucije papeža Klemna V., 
natisnjeno leta 1460 v Mainzu; delo je natisnjeno na pergament in okrašeno v 
ferrarskem slogu (NŠAM R 11);  

 bogato poslikane in estetsko zanimive prvotiske, okrašene v južnonemških 
delavnicah. 
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Slika 2: Karolinški fragment iz druge polovice 9. stoletja (NŠAM R 135) 

3.3 Postavitev, odprtje in potek razstave  

S pripravami za postavitev razstave smo začeli že v letu 2011: na začetku je 
bilo načrtovano, da bo razstava postavljena v baročnem dvorcu Betnava pri Mariboru, 
kot datum otvoritve je bil predviden 5. september 2012. Zaradi organizacijskih 
problemov in še posebej zaradi zagotavljanja čim bolj ugodnih ter ustreznih 
okoljskih, natančneje (mikro)klimatskih pogojev je bilo na sestanku članov projektne 
skupine po nasvetu dr. Jedert Vodopivec sklenjeno, da se termin otvoritve premakne 
na mesec oktober, ko so zunanje temperature navadno precej nižje in bolj stabilne 
kot septembra. V mesecu septembru je prišlo do manjše nesreče na Betnavi, zato je 
bilo potrebno poiskati drugo razstavišče. Kot nadomestna lokacija je bila izbrana 
stavba Andreanuma, nova stavba v središču Maribora. Pri tem je bilo potrebno 
spremeniti že obstoječo zasnovo postavitve razstave, ki je bila – po novem – 
postavljena v treh prostorih: večjem in dveh manjših. Zaradi pomanjkanja prostora in 
tudi razstavnih vitrin smo morali izpustiti nekaj eksponatov, ki so bili vključeni v 
katalog. Nekatere inkunabule so natisnjene v več volumnih, zato smo lahko razstavili 
le en zvezek, prav tako smo lahko izločili nekaj kodeksov iz t. i. pontifikalne skupine, 
ki so si podobni po vsebini in estetskih elementih. Razstavo, na kateri je bilo 
nazadnje razstavljenih 19 rokopisnih kodeksov, 14 inkunabul in dve knjižni rariteti, 
med njima delo s karolinškim fragmentom, je 23. oktobra 2012 slovesno odprl 
mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek; po prvotnih načrtih naj bi razstava 
trajala do 5. decembra, vendar smo jo zaradi precejšnjega zanimanja podaljšali do 
7. decembra. V času trajanja razstave smo pripravili strokovna vodstva po razstavi in 
spremljevalne pedagoške dejavnosti za osnovne in srednje šole. Ogled po razstavi je 
večkrat vodila avtorica razstave, ki je vse navdušila s svojo slikovito pripovedjo, v 
arhivu smo v tem času pripravili tudi dan odprtih vrat. Posebno pozornost smo 
zaposleni v arhivu posvečali osnovno- in srednješolskim skupinam; po posebnem 
dogovoru s profesorji smo predstavitvi razstave dodali še druge vsebinske 
komponente, kot je bila npr. predstavitev življenja in dela škofa Slomška. Za 
obiskovalce iz tujine smo imeli 17. novembra tudi vodenje v nemščini.  

Že od vsega začetka je bilo sklenjeno, da bo razstavo spremljal katalog, v 
katerem bodo predstavljeni vsi eksponati in na kratko prikazana zgodovina stare 
škofijske knjižnice. Obseg kataloga z barvnimi reprodukcijami in besedili v 
slovenskem in angleškem jeziku, namenjen tako širši laični kot ožji strokovni 
javnosti, je hitro rasel in nazadnje dosegel kar zavidanja vrednih 240 strani. Poleg 
kataloga smo za obiskovalce pripravili tudi zloženke.  

Za popestritev smo razstavljenemu knjižnemu gradivu dodali slike lavantinskih 
škofov, ki so bili najbolj zaslužni za razvoj knjižnice in bogatenje knjižnega fonda: to 
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so bili škofje Paumgartner, Pewerl in Renner. Ta poteza se je izkazala kot zelo 
zanimiva, saj je večina šolarjev in dijakov takoj opazila nenavadno podobne slike 
omenjenih knjigoljubov.  

Tudi sama postavitev oz. nameščanje eksponatov v vitrine je bil precej naporen 
in dolgotrajen proces, nad katerim so roke poleg avtorice razstave držali zaposleni iz 
Centra za restavriranje in konserviranje ARS. Pri »fizični« postavitvi razstave sta 
sodelovali Blanka Avguštin-Florjančič in Darja Harauer. Eksponati so bili razstavljeni v 
vitrinah, ki so bile za to priložnost sposojene s strani Narodne galerije in Zavoda za 
turizem Maribor. Na koncu se je izkazalo, da imamo na razpolago premalo vitrin, 
zato sta bila dva eksponata razstavljena kar v stekleni omari.  

Postavitvi je sledilo še podiranje razstave, pri čemer so ponovno sodelovali 
sodelavci iz centra za restavriranje in konserviranje; gradivo smo nežno in postopoma 
zapirali ter ga pred prenosom v domače skladišče v arhivu aklimatizirali.  

 
Slika 3: Razstavišče v Andreanumu (Foto: Jože Marinič) 

3.4 Koncept materialnega varstva pri postavitvi razstave  

Iluminirani rokopisi, inkunabule in starejši tiski, ki so bili predmet razstave, 
spadajo med tisto gradivo, ki je že po naravi precej občutljivo in zahteva posebne 
pogoje glede rokovanja in hranjenja. Slednje še bolj kot za papirno gradivo velja za 
pergamentne rokopise in inkunabule. Starejši papir je – tudi v primerjavi z današnjim 
oz. mlajšim, ki je mehansko bistveno slabši in zaradi prisotnosti kislih sestavin tudi 
kemično nestabilen – razmeroma obstojen. Bolj kot sam starejši papir kot pisna 
podloga so navadno problematična črnila in pigmenti: črnila delujejo korozivno, 
pigmenti so občutljivi na svetlobo.  

Zbirke rokopisov, inkunabul in raritet so navadno spravljene v skladiščnih 
prostorih arhiva. Stavba sicer ni namensko zgrajena, ampak gre za starejšo stavbo z 
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debelimi zidovi, kjer ne prihaja do naglih nihanj temperature in relativne vlage. Vsi 
rokopisi so spravljeni v posebnih po meri narejenih zaščitnih škatlah, ki jih varujejo 
pred svetlobo, prahom in poškodbami ter blažijo klimatska nihanja. V arhivu skrbimo 
tudi za fizično varovanje in se nadalje trudimo, da bi zaposlene in morebitne 
uporabnike poučili, kako naj pravilno ravnajo oz. rokujejo s tem gradivom. 
Inkunabule so sicer spravljene v navadnih arhivskih škatlah, vendar odložene v 
vodoravni legi, kar velja tudi za nekatere starejše tiske in raritete.  

Načeloma velja, da je treba – tako kot za hranjenje – tudi za razstavljanje 
papirnega in pergamentnega gradiva zagotoviti ustrezne okoljske pogoje, predvsem 
klimatske in svetlobne:  

 primerno temperaturo;  

 primerno relativno vlažnost; 

 čim manjša nihanja temperature in vlage;  

 primerno osvetljenost, pri čemer intenzivnost svetlobe ne sme presegati 50 ali 
50 do 70 luksov3 (v 8-urnem dnevu), ultravijolična svetloba pa ne 75 mW/lm;  

 zmanjševanje tveganja nastanka poškodb zaradi razstavljanja samega (IFLA, 
2005, str. 42−52 in 78−79; Steemers, 2004, str. 10).  

Idealnih klimatskih pogojev, ki bi veljali za hranjenje in razstavljanje vsega 
knjižnega gradiva, pravzaprav ni, ampak so le vrednosti in priporočila, ki naj bi čim 
bolj zmanjšala možnosti za nastanek sprememb ali poškodb na gradivu. Zahtevani oz. 
zaželeni klimatski pogoji so odvisni od narave gradiva samega (papir, pergament, 
usnje), lokalnih/geografskih klimatskih pogojev in možnosti za nadzor le-teh. (IFLA, 
2005, str. 44−48). Navadno se priporočene vrednosti za temperaturo gibljejo med 18 
in 21 °C, za vlago pa med 45 in 55 %, preprečiti je potrebno prevelika nihanja 
temperature in vlage, ki najbolj škodujejo gradivu.  

Papir in pergament sta oba zelo hidrofilna ter higroskopska materiala in kot 
taka zelo občutljiva na (hitre) spremembe relativne vlažnost. Pri veliki relativni 
vlažnosti zaradi vpijanja molekul vodne pare pride do nabrekanja in povečanja 
volumna, obratno pa pri nizki relativni vlažnosti pride do krčenja in zmanjšanja 
volumna. Pri tem je potrebno opozoriti na to, da se pergament, ki je sicer zelo 
obstojna pisna podlaga, takoj odzove na spremembe relativne vlažnosti, medtem ko 
se papir odzove manj in z drugačno hitrostjo. Pergament vpija in oddaja vlago po 
površini na različne načine, zato je stopnja širjenja in krčenja spremenljiva. Papir se 
bo dlje ohranil, če bo shranjen pri nižji temperaturi (pod 10 °C) in stalni relativni 
vlagi (30−40 %), nasprotno pa pergament in usnje zaradi ohranja gibkosti oz. 
prožnosti zahtevata relativno vlago, višjo od 50 %. Usnje in pergament sta recimo 
zelo občutljiva na toploto v kombinaciji z nizko relativno vlago, kar povzroča krhkost 
oz. izsušitev (IFLA, 2005, str. 44−45; Clarkson, 2004, str. 33−34; Albrecht-Kunszeri in 
Járó, 2004, str. 51−54).  

Pri razstavljanju knjižnega gradiva je zaželeno, da se zagotovijo klimatski 
pogoji, podobni tistim v matičnem skladišču, čim bolj se je treba izogibati velikim 
okoljskim spremembam, predvsem nihanju relativne vlažnosti. Na splošno velja, da 
je treba predmete pred razstavo oz. spremembami okoljskih pogojev postopoma 

                                                 
3  Osvetljenost ali moč svetlobe se definira kot moč svetlobe ali svetlobnega vira (v kandelah), ki osvetljuje 

predmet na določeni razdalji (v metrih). 
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aklimatizirati (Albrecht-Kunszeri in Járó, 2004, str. 51−53), kar smo pri pripravi naše 
razstave tudi upoštevali.  

Poleg klimatskih je potrebno zagotoviti ustrezne svetlobne pogoje. Svetloba 
lahko škoduje veliki večini materialov organskega izvora, hkrati pa je nujna za 
obiskovalce. Tudi pergament in papir nista neobčutljiva na vpliv svetlobe, še posebej 
to velja za barvne tiske in rokopise. Svetloba, zlasti njen ultravijolični del, sproža 
procese propadanja kolagena v pergamentu, kar povzroča postopno izgubo prožnosti 
in porumenelost. Dalje je svetloba nevarna tudi za organska barvila in pigmente, saj 
povzroča obarvanje in bledenje. Še posebej je lahko nevarna v kombinaciji z 
onesnaženjem v okolju (Milić, 2004, str. 98−99; Albrecht-Kunszeri in Járó, 2004, str. 
54). Da bi tako omejili jakost svetlobe in preprečili tozadevne poškodbe, smo v 
razstavnih prostorih okna zatesnili z barvno folijo, ki je preprečila prehajanje 
naravne svetlobe. Prav tako so svetlobna telesa gorela samo v času, ko so prihajali 
obiskovalci.  

Da bi preprečili morebitne mehanske poškodbe, predvsem na vezavah, smo vse 
eksponate razstavili v vitrinah v vodoravni legi; za dela, ki so bila razstavljena 
odprta, so bili po meri narejeni posebni podstavki. Ti so bili prilagojeni obliki, teži in 
velikosti posameznih volumnov, še zlasti je bilo potrebno upoštevati podatek o tem, 
na kateri strani oz. foliju bo delo odprto. Skice za podstavke je pripravila ddr. Nataša 
Golob, večino so jih izdelali v Centru za restavriranje in konserviranje ARS. Za 
uravnoteženje se je uporabljala podloga iz penaste gume, za potrditev listov ali 
knjižnega bloka v določen položaj pa obtežilni trakovi iz kemijsko nevtralnih 
materialov. Nekaj del, pri katerih smo želeli opozoriti na vezave ali zunanje 
značilnosti, je bilo razstavljenih zaprtih, zato niso potrebovali posebnih naslonil oz. 
podstavkov.  

 
Slika 4: Skica podstavka (Pripravila: ddr. Nataša Golob) 
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Nad postavitvijo razstave so − kot je že bilo omenjeno − bedeli strokovnjaki s 
Centra za restavriranje in konserviranje ARS. Člani projektne skupine smo pri pripravi 
razstave vseskozi upoštevali koncept materialnega varstva. Avtorica razstave je 
pripravila izbor gradiva, primernega za razstavo, v času priprav je bil npr. izveden 
materialni popis inkunabul v arhivu, ki je pokazal, da je večina primerkov v dobrem 
stanju (Urlep, 2012b). Zaposleni v nadškofijskem arhivu smo bili vseskozi prisotni pri 
pripravljanju in transportu oz. prenosu gradiva pred razstavo in po njej, med 
razstavo smo − kolikor je bilo v naši moči − nadzorovali oz. beležili okoljske pogoje. 
Med trajanjem razstave je bil zagotovljen nenehen nadzor, saj je bil v času, ko je 
bila razstava odprta, na prizorišču vseskozi prisoten predstavnik producenta EKTC, 
poskrbljeno je bilo tudi za ustrezno zavarovanje razstavnega prostora (protivlomno, 
protipožarno), že pred postavitvijo pa je bilo poskrbljeno za sklenitev ustreznega 
zavarovanja.  

Pri razstavljanju knjižnega gradiva in tudi arhivskega gradiva je na koncu treba 
paziti tudi na to, da se predmeti ne razstavljajo predolgo in prepogosto: ne več kot 
tri ali štiri mesece in ne več let zapored (Varlamoff, 2004, str. 18; Steemers, 2004, 
str. 12), tako da zdaj rokopisi in inkunabule počivajo in se sproščajo po napornem 
delu/drži na razstavi.  

 

3.5 Problemski vidik postavitve razstave  

Na razstavi Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice 
Nadškofije Maribor je bila javnosti predstavljena dragocena ter – žal – premalo 
poznana knjižna dediščina. Za regionalni vidik ni nezanemarljivo, da imamo v 
Nadškofijskem arhivu Maribor kar 50 od 200 srednjeveških rokopisov v Sloveniji in da 
imamo tudi najstarejšo inkunabulo v Sloveniji.  

Pri pripravi razstave smo se vsi sodelavci oz. člani projektne skupine na čelu z 
avtorico marsikaj naučili in pridobili veliko dragocenih izkušenj in spoznanj. Ddr. 
Nataša Golob je ob preučevanju gradiva recimo ugotovila, da že omenjeni najstarejši 
fragment datira v karolinško in ne otonsko dobo, kot se je prej domnevalo (Golob, 
2012, str. 212–215). Prav tako smo zaposleni v arhivu našli nahajališče ene izmed 
domnevno izgubljenih inkunabul, in sicer v deželni knjižnici v Stuttgartu (Urlep, 
2012a, str. 34–35).  

Kljub temu pa smo se pri pripravi razstave soočali tudi z nekaterimi problemi. 
Ob že omenjenih prostorskih težavah smo se vseskozi spopadali s finančnimi 
problemi. Razstava je bila sicer organizirana v okviru EPK 2012, vendar je zaradi 
vsesplošne finančne krize prišlo do nižanja sredstev in do zamud pri izplačilu, kar je 
najbolj prizadelo producenta razstave, to je EKTC. Zaradi finančnih problemov je 
najbolj trpelo področje oglaševanja oz. stikov z mediji, odreči smo se morali tudi 
nekaterim oblikovalskim in vsebinskim možnostim. Razporeditev vitrin v prostoru je 
bila tako ob podpori projektne skupine zamišljena s strani avtorice in ne arhitekta, 
kot se to pri velikih razstavah pogosto dogaja. K že omenjenim problemom z 
oglaševanjem je mdr. poleg finančnih težav pripomogla tudi slaba prepoznavnost 
arhiva in nepoučenost o vrednosti gradiva, ki ga hranimo. Prav tako – tudi zaradi 
omejenih finančnih in organizacijskih možnosti – ni bil sestavljen poseben problemski 
pristop k oglaševanju in obveščanju raznih ciljnih skupin. Oglaševanje oz. obveščanje 
je potekalo večinoma v obliki pošiljanja vabil preko navadne in elektronske pošte; 
medijski odziv je bil precej skromen, zato smo par člankov in prispevkov nazadnje 
napisali kar zaposleni v arhivu. Na koncu smo bili dokaj zadovoljni z obiskom, še 
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posebej nas je presenetil velik obisk na organiziranih ogledih pod vodstvom avtorice, 
prišlo je tudi precej šolskih skupin. Priprava razstave je (vsaj v arhivu) povzročila 
tudi povečan obseg dela. V arhivu smo zaposleni samo trije delavci, zato vsako 
izredno delo potegne za sabo probleme pri izpolnjevanju rednih delovnih obveznosti. 
Zaposleni v arhivu smo bili namreč prisotni pri postavitvi razstave in pri vseh 
spremljevalnih dogodkih, veliko časa smo porabili tudi za izpeljavo številnih 
strokovnih vodenj za šolske skupine. Na splošno je bilo sodelovanje med 
producentom, koproducentom in avtorico razstave dobro, do manjših problemov ali 
trenj je prihajalo le zaradi že omenjenih tehnično-organizacijskih problemov in 
manjših zamud, kar smo navadno – z mislimi na skupni cilj – pravočasno rešili in tako 
izpeljali zadani načrt oz. postavitev razstave.  

 

4 ZAKLJUČEK 

Jeseni 2012 je bila v Mariboru na ogled pregledna razstava Srednjeveške in 
renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor, na kateri so 
obiskovalci lahko občudovali zanimive in privlačne srednjeveške rokopisne kodekse, 
inkunabule, fragmente in knjižne raritete, ki so jih v Šent Andražu na Koroškem 
zbrali lavantinski škofje in ki jih je škof Slomšek ob selitvi škofijskega sedeža leta 
1859 prenesel v Maribor. Med najlepše in najzanimivejše eksponate na razstavi so 
sodili karolinški fragment iz 9. stoletja, uporabljen v vezavi 16. stoletja, pontifikal, 
češko delo iz konca 14. stoletja, unikaten usnjerez in najstarejša ohranjena 
inkunabula na slovenskih tleh, natisnjena leta 1460 v Mainzu.  

Pri pripravi razstave je poleg avtorice ddr. Nataše Golob sodelovalo več 
inštitucij, poleg vsebinskih vidikov je bilo ves čas v ospredju tudi vprašanje 
materialnega varstva. Knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor so namreč 
dragocen del naše kulturne dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki, zato smo 
dolžni storiti vse, da jo v čim bolj neokrnjeni obliki izročimo našim potomcem in 
zanamcem.  

 

Slika 5: Češki pontifikal (NŠAM Ms 12, fol. 88v) 
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SUMMARY 

MASTERPIECES OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE BOOKS FROM THE TREASURY OF 
THE ARCHDIOCESE OF MARIBOR EXHIBITION 

The Archdiocesan Archives Maribor, operating within the Archdiocese of 
Maribor, keep rich, interesting and well-preserved collections of medieval 
manuscripts, incunabula and rarities. They used to belong to the "old" episcopal 
library of the Lavantine bishops in St. Andrä in Carinthia, and Bishop Anton Martin 
Slomšek moved them to Maribor in 1859 when he transferred the seat of the Diocese. 
The archives store 49 medieval codices and 102 incunabula, which are characterized 
by original binding, rich illustration and other drawing and painting decorations, 
along with varied contents.   

As wider audiences are usually not familiar with this valuable art, the idea of 
organizing an exhibition where such works of art would be presented and allowed to 
shine in all their glory had been discussed for some time. The idea came to fruition in 
2012 when we commemorated the 150th anniversary of Slomšek’s passing and when 
Maribor was named European Capital of Culture. The exhibition took place between 
23 October and 8 December 2012 in Andreanum, Maribor, and was organized by the 
ECTC Maribor and the Archdiocesan Archives Maribor, with the help of the Archives of 
the Republic of Slovenia and the National Gallery. It was co-financed by the Maribor 
2012 Public Institute, the Municipality of Maribor and the Office of the Republic of 
Slovenia for Youth, while the idea and contents were prepared by Dr Nataša Golob 
from the Faculty of Arts in Ljubljana. The most beautiful and most interesting 
exhibits included an illustrated Czech pontifical from the late 14th century, the 
oldest preserved incunabula on Slovenian grounds from 1460, a unique leather cut, 
and a Carolingian fragment from the 9th century which was used in a 16th century 
binding. Substantively, the exhibition material was divided into several lots: 
liturgical manuscripts and incunabula, theological and legal works, major legal texts, 
the Pontifical Group, bindings, and playful alphabets.  

Preparing the exhibition presented a special challenge as we were dealing with 
valuable literature requiring special handling and attention – this was especially true 
for paper or parchment writing bases and for bindings. Accordingly, much attention 
and work was dedicated to ensuring the most suitable conditions for material 
conservation, as well as ensuring professional handling and environmental conditions. 
This includes ensuring an appropriate temperature, relative humidity, lighting and 
preventing any potential damage to the literature stemming from the exhibition 
itself. Literary treasures are a valuable part of our cultural heritage that has been 
passed down to us by our ancestors. We thus have a duty to pass them down to our 
own descendants in their most original form.  

 

 

 

 


