Celebrate the International Archives Day!

MEDNARODNI ARHIVSKI DAN V ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE, 2014

10.00

uvodni pozdravi

10.10

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa) - predstavitev dogodkov
v Sloveniji ob 100-obletnici začetka I. svet. vojne

10.30

Projekcija filma vezana na tematiko I. svet. vojne "Razrušena Gorica", ki ga hrani Slovenski filmski
arhiv (nekaj minutni, nemi, črno-beli film)

10.40

dr. Jedert Vodopivec - "Dalmatinova biblija 1584 - raziskovanja in konzervatorsko-restavratorski poseg"

11.00

Projekcija filma RTV Slovenije "Biblija oživljena" o delu na Dalmatinovi Bibliji iz 1584
(režiser in scenarist filma Jadran Sterle).

11.30 - 13.30 predstavitve delovanja Arhivskega društva Slovenije ter Slovenskih arhivov (regionalnih
arhivov, arhivov Rimokatoliške cerkve in Dokumentacije RTV Slovenija), predstavljajo svoj
najuspešnejši projekt v zadnjem obdobju (razstava, knjiga, simpozij, ali video projekcija, ipd.)
14.00 - okrogla miza o noveli zakona o arhivih
14.00 - 15.00 vodeni ogled stavbe Arhiva RS baročne Gruberjeve palače iz konca 18. stol. ter Centra za
konzervacijo in restavracijo skupaj s knjigoveško delavnico ter ogled gostujoče razstave
Hrvaškega državnega arhiva o generalu Svetozarju Boroeviću iz časa I. svet. vojne

PREDSTAVITVE REGIONALNIH IN DRUGIH ARHIVOV
V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
 Predstavitev pedagoške dejavnosti v PAM (Mojca Horvat)

Pokrajinski arhiv Maribor

Dogodki v Pokrajinskem arhivu Maribor dne 9.6.2014 od 10 do 14 h:



Ogled razstave Zakladnice spomina v Pokrajinskem arhivu Maribor
(razstavišče Archivum)
Ogled razstave Emil Frelih 1912–2007, človek neštetih darov





Pokrajinski arhiv Koper

(razstavišče Per gradus)
Ogled računalniškega muzeja
Voden ogled po prostorih arhiva PAM in arhivskih skladišč
Ogled restavratorske delavnice PAM

V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
 predstavitev Pokrajinskega arhiva Koper in razstave »Prekomorci«
(mag. Nada Čibej)
V Pokrajinskem arhivu Koper so od 27.5. do 9.6.2014 od 8 do 15 ure.
na oglede razstave:
 Koprska pisna dediščina, od hrambe javnih dokumentov do
ureditve zgodovinskega arhiva,
 Moško učiteljišče v Kopru 1875-1909,
 100 let Piranskega tramvaja 1912-2012
 Mihevc 100

Pokrajinski arhiv Nova
Gorica

V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
 predstavitev in uvodni podatki o arhivu PANG
 predstavitev v zadnjem času prevzetih družinskih in osebnih
fondov s poudarkom na osebni zapuščini Engelberta Besednjaka,
pravnika, politika, častnikarja in publicista (Aleksandra Pavšič
Milost)

V Zgodovinskem arhivu Celje, 4. 6. 2014, ob 17h
 Dan odprtih vrat, ogledi arhiva, obisk ministra za kulturo dr. Uroša
Grilca, zaprtje razstave »Za poljubčke je dobil vse«: črna kronika v
sodnem gradivu Zgodovinskega arhiva Celje
Celje, Mestna četrt Nova vas (dvorana, Trg br. Vošnjakov 1, Celje) 5. 6.,
2014 ob 19 uri:
 V sodelovanju s SFA pri ARS: Projekcija filmov o Celju in okolici
okrog leta 1950
Več: http://www.zac.si/2014/05/26/projekcija-starejsih-filmskih-

Zgodovinski arhiv Celje

zapisov-o-celju-inokolici/">http://www.zac.si/2014/05/26/projekcija-starejsihfilmskih-zapisov-o-celju-in-okolici/
 napoved nove aktivnosti:
»Podobe blokovskih četrti iz privatnih zbirk prebivalcev«
Več: http://www.zac.si/2014/05/26/podobe-blokovskih-cetrti-iz-

privatnih-zbirk-prebivalcev/">http://www.zac.si/2014/05/26/podobeblokovskih-cetrti-iz-privatnih-zbirk-prebivalcev/
Zgodovinski arhiv Celje, 11. 6. 2014, ob 19 uri:
 Odprtje gostujoče razstave »Solunska fronta v objektivu vojnega
slikarja in fotografa Dragoljuba Pavlovića«
(Muzej Valjevo, Veleposlaništvo Republike Srbije)
Razstava bo prilagojena glede na celjsko okolje in napovedala bo večjo

jesensko razstavo o Celju v I. svet. vojni, ki jo pripravljajo partnerji: Muzej
novejše zgodovine Celje, Muzej novejše zgodovine Slovenije in
Zgodovinski arhiv Celje
V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
 Predstavitev dogodka - znanstveni simpozij, ki ga je organiziral
Zgodovinski arhiv Ptuj ob 500 letnici izida drugega ptujskega
mestnega statuta (dr. Dejan Zadravec)
Zgodovinski arhiv Ptuj, 3. junij 2014:

Zgodovinski arhiv Ptuj

 Dan odprtih vrat z naslednjimi aktivnostmi:
10.00 – Miška Mica v arhivu (Otroci bodo preko zgodbe spoznali in osvojili
mnoge nove besede (gotica, inicialka, arhiv, listina, mikrofilm, pečat ...)
12.00 – predstavitev Zgodovinskega arhiva na Ptuju in ogled arhivskih
depojev
15.30 – predavanje, Katja Zupanič, direktorica ZAP: »Adaptacija zgradbe
bivše vojašnice za potrebe Zgodovinskega arhiva na Ptuju – primer dobre
prakse«
17.00 – predstavitev najdragocenejšega gradiva ZAP in najzanimivejši
vidiki dela arhivske stroke, ogled arhivskih depojev
Stalno ogled razstave »Stara šara?!« - problem dolgoročne hrambe na
sodobnih nosilcih informacij ter ogled filma »Digitalni mračni vek«
V programu ARHIVA RS, 6.6.2014



Zgodovinski arhiv
Ljubljana



predstavitev razstave ob 100. obletnici začetka prve svetovne
vojne »Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! Kranjska v
zaledju prve svetovne vojne« (Barbara Žabota)
predstavitev izdaje arhivske pravljice »Miška Mica najde
Leopoldovo pismo Rozaliji« (Nataša Budna Kodrič)

V programu ARHIVA RS, 6.6.2014



Služba za arhiviranje in
dokumentacijo Televizija
Slovenija

predstavitev projekta EUscreen s predvajanjem posnetkov o prvi
svetovni vojni. Predvajanje dveh prispevkov:
a) prispevek TV Slovenija o podvodnih deminerjih, junakih, ki še
stoletje po prvi svetovni vojni skrbijo za našo varnost (Tednik, 16.
10. 2003), avtorice Mojce Dumančič
b) posnetek, o nemško-francoski spravni slovesnosti, 22. 9. 1984 v
Verdunu, ki ga je na portal EUscreen postavila INA
 predstavitev drugih naslovov in povezav, ki se odpirajo v projektu
EUscreen
V okviru Službe za arhiviranje in dokumentacijo Televizija Slovenija:
 predstavitev povezav v okviru predstavitvenih dejavnosti pod
naslovom: »Prva svetovna vojna na EUscreenu«

Nadškofijski arhiv

V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
Predstavitev razstave o ljubljanskem nadškofu Antonu Vovku ter delovanje

Ljubljana

Nadškofijskega arhiva Ljubljana (mag. Blaž Otrin)

Mednarodni inštitut
arhivskih znanosti (IIAS)

V programu ARHIVA RS, 6.6.2014:
predstavitev študija arhivistike in dokumentologije na AME ECM (doc. dr.
Jelke Melik in doc. Matevž Košir)

