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1.0 Povzetek 
 

Cilj najine raziskovalne naloge in hkrati  tudi opredelitev problema je bila, kako gledajo na lik 

Barbare Celjske strokovni delavci osnovnih šol, srednjih šol, muzeja knjižnice in turistični 

delavci v Celju in češkem mestu Znojmo. Zanimalo naju je tudi izvedeti kaj več o njej, njeno 

poznavanje in vrednotenje. Svoje delo sva zastavila v dveh nivojih. 

1.  S pomočjo literature raziskati čas okoliščine v katerih je živela Barbara Celjska  . 

2. S pomočjo anket ugotoviti kako na to gledajo že omenjeni strokovni delavci. Med 

populacijo, ki sva jo anketirala smo vključili tudi strokovne delavce iz češkega mesta Znojmo, 

s katerim naša šola sodeluje v projektu Evropska vas. 

 

Pri delu sva uporabljala metodo raziskovanja literature, obdelavo dobljenih podatkov in 

obdelavo anket, ki sva jih dobila vrnjene. V vsako od mest sva poslala po petdeset anket, od 

katerih sva v Celju dobila vrnjenih 33, iz Znojma pa 25. 

 

Pri svojem delu sva prišla do zanimivih ugotovitev, da se pri dveh narodih popolnoma 

drugače vrednoti vloga ene in iste osebe. 
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2.0 Uvod 
 

Zaradi sodelovanja pri raziskovalni nalogi v preteklem šol. letu sva se letos odločila, da 

podrobneje raziščeva poznavanje lika Barbare Celjske. Zaradi sodelovanja v projektu 

Evropska vas pa sva se odločila, da raziskovanje razširiva tudi na češko mesto Znojmo, ki je 

tudi povezano z življenjem Barbare Celjske. 

 

Najina hipoteza je, da so pogledi na Barbaro Celjsko v obeh mestih različni. Domnevo za to 

sva dobila pri proučevanju literature o Barbari Celjski in pogovorih s predstavniki iz  Znojma. 

Pri svojem delu sva se odločila za uporabo metode raziskovanja, obdelave podatkov in anket. 

Z metodami sva hotela ugotoviti, kakšna je bila Barbara Celjska in kakšna je njena zveza s 

Sigismundom, njenim možem. 

 

2.1 Metode raziskovanja 

 

Ob dogovoru za izdelavo raziskovalne naloge, sva se dogovorila za metode dela. Najprej je 

bilo potrebno poiskati literaturo in vire. Na podlagi znanih podatkov sva razširila in poglobila 

znanje o izbrani temi. Po konzultacijah z mentorjem sva se odločila, da pri zaposlenih v 

Pokrajinskem muzeju Celje, Študijski knjižnici v Celju, turističnih agencijah v Celju in pri 

učiteljih zgodovine na celjskih gimnazijah in osnovnih šolah s pomočjo ankete preverimo, ali 

je izbrana oseba prepoznavna. Hkrati smo po enakem vzorcu izvedli anketo v Znojmu na 

Češkem. Pri svojem delu sva uporabljala literaturo iz šolske in Študijske knjižnice. Ob 

klasičnih virih sva uporabila tudi internet in poglavja po učnem  načrtu za devetletno osnovno 

šolo. Za preverjanje hipotez sva izvedla anketo. 
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3.0 Hipoteze 
 
 
Na podlagi raziskanega gradiva sva postavila naslednje hipoteze in predvidevanja: 

 

1. Najina temeljna hipoteza je bila, da se pogled na Barbaro Celjsko zaradi zgodovinskih 

okoliščin razlikuje v Celju in v Znojmu. 

2. Najina druga hipoteza je bila, da bo vsaj polovica vprašanih vedela za Barbaro Celjsko. 

3. Najina tretja hipoteza je bila, da jo tretjina vprašanih pozna v zvezi s Sigismundom I. 

Luksemburškim, tretjina s Hermanom II. Celjskim, tretjina pa v zvezi z ostalimi 

možnostmi. 

4. Najina četrta hipoteza je bila, da je v Celju pogled na Barbaro Celjsko pozitiven, v 

Znojmu pa negativen. 

5. Najina zadnja hipoteza je bila, da tri četrtine vprašanih meni, da njena vloga ni dovolj 

raziskana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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4.0 Barbara Celjska 
 
Barbara Celjska se je rodila okoli leta 1390/1395 kot najmlajši otrok celjskega grofa Hermana 

II. in Anne von Schaunberg. Imela je 4 brate in eno sestro Elizabeto. Njen oče je eden od 

najbolj poznanih celjskih grofov, saj so pod njegovo oblastjo celjski grofje dosegli prvi 

vrhunec moči. 

 

 
Slika 1: Herman II. Celjski 

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Herman_II._Celjski) 
 
 
Poleg tega pa je bil vloga njenega očeta v tedanji politiki v srednji Evropi pomembna za 

sklenitev zakona med Barbaro in Sigismundom Luksemburškim, saj ga je Herman rešil pred 

smrtjo. To se je zgodilo pri bitki pri Nikopolju  leta 1396. Za rešitev Sigismunda je bil 

Herman II. nagrajen s podelitvijo pravic nad mestom Varaždin in gospostvi Vinica v 

Podravini in Vrbovec v Zagorju, čez dve leti pa mu je podelil v dedni fevd hrvaško grofijo 

Zagorje. 

 

Kasneje je Herman skupaj z ogrskim svakom Miklavžem Gorjanskim spretno posegel v spor 

o legitimnosti kralja Sigismunda do ohranitve ogrske krone, po smrti kraljice Marije, ki mu ni 

zapustila potomca. Del ogrskega plemstva je Sigismunda leta 1401 zaprl na gradu 

Gorjanskega. Pod diplomatskem sporazumu je bil eden od pogojev za izpustitev zaroka s 

hčerko Hermana II., takrat komaj devetletno Barbaro. Kralj Sigismund je ta pogoj sprejel,  
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Slika 2: Sigismund I. Luksemburški (Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sigismund_Luksembur%C5%A1ki) 
 

čeprav je bil od leta 1396 zaročen s hčerko brižiškega vojvode Henricha Margareto in je bila 

njegova nevesta že na poti na Ogrsko. Poroka Sigismunda in Barbare je bila štiri leta po 

sprejetih pogojih – leta 1405. Takrat je bila Barbara stara 13 let, Sigismund pa 37 let. Istega 

leta je Herman prejel v zastavo  Čakovec z Medmurjem in leta 1406 upravo nad zagrebško 

škofijo z zagrebškim Gradcem. Postal je tudi hrvaški ban. Leta 1406 je Herman s poroko 

hčerke Barbare s Sigismundom postal svak ogrskega kralja. Med vladanjem na Ogrskem si je 

Sigismund leta 1408 izbojeval zmago pri Doboru. 

 

Po tej zmagi je naredil veliko slavje v Budimu. To slavje je pomembno zato, ker je med tem 

slavjem ustanovil nov viteški red Zmajev red, s katerim je odlikoval tiste, ki so se posebno 

odlikovali v obrambi vere, kraljevskih in zemeljskih pravic. Člani reda so bili vitezi I. in II. 

reda. Na vrhu podpisnikov novega redu sta bila tudi Herman II. in Friderik II., Barbara pa je 

naslednja leta pomagala svojemu možu v težkih poslih obrambe kraljestva. 

Leta 1410 je Sigismund postal nemški kralj, s tem pa je Barbara postala nemška kraljica. Leto 

prej pa so ga izvolili za cesarja Svetega rimskega cesarstva, priznali pa so ga šele leta 1411. 

Poleg tega pa je Sigismund želel imeti Češko in Moravsko, kar mu je tudi uspelo, saj je na 

Češkem vladal njegov starejši polbrat, na Moravskem pa bratranec Jodok. Leta, ko je umrl 

njegov polbrat, 1419 je postal Sigismund češki kralj. 
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Slika 3: Sigismund Luksemburški in Barbara Celjska na koncilu v Kostanzi (Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Celjska) 

 

 

Ampak pri prevzemu prestola ni šlo vse gladko, saj so mu Čehi zamerili, ker je sodeloval pri 

sežigu Jana Husa leta 1415. Tako so se začele velike husitske vojne, ki so trajale 15 let. 

Takrat se je Barbara umaknila na Slovaško. Leta 1436 je bila vojna prekinjena s sporazumom. 

 

11. februarja 1437 je Barbara spremljala Sigismundu v Prago, kjer so ju kronali. Kmalu po 

kronanju je Sigismund izvedel, da hoče Barbara Albrehtu II. Avstrijskemu vzeti češki prestol. 

Že močno bolan je 11. novembra 1437 z Barbaro zapustil Prago in odšel v Znojmo. V Znojmu 

je Barbaro Sigismund zaprl. Ker je bila zaprta se mesec dni kasneje ni mogla udeležiti 

pogreba svojega moža. Na prostost jo je kasneje spustil Albreht II. leta 1438, ki je že bil češki 

kralj.  
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Slika 4: Grad v Znojmu (Vir: http://www.nppodyji.cz/ZAJIMAVO/OBCE.HTM) 

 

Sigismund je imel dva zakona, ampak v prvem z ženo Marijo ni imel otrok. Edinega otroka je 

imel z Barbaro Celjsko, to je bila hči Elizabeta. Elizabeta se je leta 1422 poročila z 

avstrijskim vojvodom Albrehtom II., Sigismund pa je poskrbel, da so Albrehta II. določili za 

njegovega naslednika na prestolu Svetega rimskega cesarstva. Po moževi smrti je Barbara 

odšla v mesto Melnik, kjer se je ukvarjala z alkimijo. Umrla je 11. julija 1451. Pokopana pa je 

v Pragi na praškem pokopališču v Katedrali sv. Vida. 
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Slika 5: Mesto Melnik danes (Vir: www.melnik.info/telo.php?idm=11) 
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5.0 Analiza anket 

5.1 Ankete iz Celja 

Anketo sva izvedla po vzorcu, ki je opisan v metodah raziskovanja. 
 

5.11 Srednje šole 
 
Iz celjskih gimnazij smo prejeli 9 rešenih anket, ki jih je reševalo 6 žensk in 3 moški. Vseh 

devet ima končano visoko šolo. Ker so vsi odgovorili pritrdilno na vprašanje, ali poznajo 

Barbaro Celjsko, so nadaljevali z reševanjem anket. Naslednje vprašanje je zahteval, da 

odgovorijo v zvezi s kom ali s čim poznajo Barbaro Celjsko. Pri tem vprašanju jih je 6 

odgovorilo, da jo poznajo v povezavi s Sigismundom I. Luksemburškim, 7  v povezavi s 

Hermanom II. Celjskim, 2 v povezavi s Češkim kraljestvom, 3 v povezavi z Nemškim 

kraljestvom in 1 z alkimijo. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, zato je 

bilo odgovorov več kot anketirancev. Naslednje vprašanje je bilo, kakšno vlogo je po 

njihovem mnenju imela Barbara Celjska. Odgovori na to vprašanje so bili, da vsi poznajo 

Barbaro v pozitivni vlogi. V naslednjem vprašanju pa so morali anketiranci s svojimi 

besedami opisati Barbaro Celjsko. Večina jo je vpisala kot pametno, izobraženo, pomembno 

žensko tedanjega časa v Evropi, hči Hermana II. Celjskega, poročila se je s Sigismundom in 

kasneje postala cesarica Nemškega cesarstva, ukvarjala se je z alkimijo in znana je bila kot 

Črna kraljica. Odgovori na to vprašanje so bili po večini enaki. Pri naslednjem vprašanju pa 

sva anketirance spraševala, če se jim oseba Barbara Celjska zdi dovolj raziskana. 4 se je 

zdelo, da je njena vloga dovolj raziskana, 5 pa da je premalo raziskana. Na zadnje vprašanje je 

bilo treba spet pisno odgovoriti, saj smo anketirance spraševali, kakšen vpliv se jim zdi, da je 

imela Barbara Celjska na Sigismunda. Odgovori so bili, da je imela Barbara pozitiven, 

nekateri so napisali, da je imela negativen in nekateri, da je delala v korist Celjanov. 
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5.12 Muzej 
 
Iz Pokrajinskega muzeja Celje smo prejeli le 2 rešeni anketi, ki sta ju reševala 1 ženska in 1 

moški. Oba imata končano visoko šolo. Oba sta odgovorila pritrdilno na vprašanje, ali 

poznata Barbaro Celjsko, zato sta nadaljevala z reševanjem anket. Naslednje vprašanje je 

spraševalo, v zvezi s kom ali s čim poznata Barbaro Celjsko. Pri tem vprašanju je eden 

odgovoril, da jo pozna v povezavi s Sigismundom I. Luksemburškim, eden pa v povezavi s 

Hermanom II. Celjskim. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, zato je bilo  

odgovorov več, kot je bilo anketirancev. Naslednje vprašanje je bilo, kakšno vlogo je po 

njihovem mnenju imela Barbara Celjska. Oba sta odgovorila, da poznata Barbaro v pozitivni 

vlogi. V naslednjem vprašanju pa sta morala anketiranca s svojimi besedami opisati Barbaro 

Celjsko. Eden jo je opisal kot kačo, drugi pa kot edino članico celjske plemiške družine, ki je 

nosila nemško, češko in ogrsko krono. Odgovori na to vprašanje so bili povečini enaki. Pri 

naslednjem vprašanju sva anketiranca spraševala, če se jim oseba Barbara Celjska zdi dovolj 

raziskana. Oba sta menila, da njena vloga ni dovolj raziskana. Na zadnje vprašanje je bilo 

treba spet pisno odgovoriti, saj sva anketirance spraševala, kakšen vpliv se jim zdi, da je imela 

Barbara Celjska na Sigismunda. Eden je napisal, da je imel velik vpliv, drugi pa, da ni imela 

posebnega vpliva, bila pa je njegova »zakladnica«. 

 

5.13 Osnovne šole 
 
Iz osnovnih šol v  Celju smo prejeli 7 rešenih anket. Reševalo jih je 5 žensk in 2 moška. 5 jih 

ima končano visoko šolo, eden ima končano višjo šolo in eden pa ima končano Filozofsko 

fakulteto. Vsi so odgovorili pritrdilno na vprašanje, ali poznata Barbaro Celjsko, zato so 

nadaljevali z reševanjem anket. Naslednje vprašanje je spraševalo, v zvezi s kom ali s čim 

poznata Barbaro Celjsko. Pri tem vprašanju jih je 6 odgovorilo, da jo poznajo v povezavi s 

Sigismundom I. Luksemburškim, sedem pa da jo pozna v povezavi s Hermanom II. Celjskim, 

eden jo pozna v povezavi s Češkim kraljestvom in eden pa v povezavi z Nemškim 

kraljestvom. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, zato je bilo  odgovorov 

več, kot je bilo anketirancev. Naslednje vprašanje je bilo, kakšno vlogo je po njihovem 

mnenju imela Barbara Celjska. Vsi razen enega so na to vprašanje odgovorili, da je njena 

vloga pozitivna. V naslednjem vprašanju pa so morali anketiranci s svojimi besedami opisati 

Barbaro Celjsko. Opisali so jo kot hčer Hermana II. Celjskega, razvratno žensko, astrologinjo, 
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alkimistko, najznamenitejšo Celjanko, feministično, sposobno in še več. Odgovori na to 

vprašanje so bili povečini enaki. Pri naslednjem vprašanju sva anketirance spraševala, če se 

jim oseba Barbara Celjska zdi dovolj raziskana. Vsi so na to vprašanje odgovorili, da njena 

vloga ni dovolj raziskana. Na zadnje vprašanje je bilo treba spet pisno odgovoriti, saj sva 

anketirance spraševala, kakšen vpliv se jim zdi, da je imela Barbara Celjska na Sigismunda. 

Na to vprašanje so odgovorili, da je imela velik vpliv na njegovo politiko in, da je spoštoval 

njeno mnenje. 

 

5.14 Turistične agencije 
 
Iz raznih turističnih agencij v Celju smo prejeli 8 rešenih anket. Reševalo jih je 7 žensk in 1 

moški. 4 imajo končano srednjo šolo, eden končuje visokošolski program, 3 pa imajo končano 

visoko šolo. 7 jih je na vprašanje ali poznajo Barbaro Celjsko odgovorilo pritrdilno, eden pa 

ne, zato so vsi razen enega nadaljevali z reševanjem anket. Naslednje vprašanje je spraševalo, 

v zvezi s kom ali s čim poznajo Barbaro Celjsko. Pri tem vprašanju jih je 8 odgovorilo, da jo 

poznajo v povezavi s Hermanom II. Celjskim, eden pa, da jo pozna v povezavi s 

Sigismundom I. Luksemburškim. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, 

zato je bilo odgovorov več, kot je bilo anketirancev. Naslednje vprašanje je bilo, kakšno 

vlogo je po njihovem mnenju imela Barbara Celjska. 6 jih je odgovorilo, da ima pozitivno 

vlogo, trije pa, da ima negativno (eden je obkrožil dva odgovora). V naslednjem vprašanju pa 

so morali anketiranci s svojimi besedami opisati Barbaro Celjsko. Odgovarjali so, da je bila 

izobražena, inteligentna, lepa, ambiciozna, uspešna, da je varala trgovce, da je bila alkimistka. 

Odgovori na to vprašanje so bili povečini enaki. Pri naslednjem vprašanju sva anketirance 

spraševala, če se jim oseba Barbara Celjska zdi dovolj raziskana. 2 sta menila, da je dovolj 

raziskana, 6 pa, da ne. Na zadnje vprašanje je bilo treba spet pisno odgovoriti, saj sva 

anketirance spraševala, kakšen vpliv se jim zdi, da je imela Barbara Celjska na Sigismunda. 

Menili so, da je imela velik politični vpliv. 

 

5.15 Knjižnica 
 
Iz knjižnice v Celju smo prejeli 7 rešenih anket. Reševalo jih je 5 žensk in 2 moška. Dva 

imata končano srednjo šolo, 5 pa  ima končano visoko šolo. Vseh 7 jih je na vprašanje ali 

poznajo Barbaro Celjsko odgovorilo pritrdilno, zato so vsi nadaljevali z reševanjem anket. 

Naslednje vprašanje je spraševalo, v zvezi s kom ali s čim poznajo Barbaro Celjsko. Pri tem 
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vprašanju jih je 7 odgovorilo, da jo poznajo v povezavi s Sigismunda I. Luksemburškim, pet 

jo pozna v povezavi s Hermanom II., 3 v povezavi s Češkim kraljestvom, eden pa v povezavi 

z Nemškim kraljestvom. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti z več odgovori, zato je bilo 

odgovorov več, kot je bilo anketirancev. Naslednje vprašanje je bilo, kakšno vlogo je po 

njihovem mnenju imela Barbara Celjska. Vsi so na to vprašanje odgovorili, da je imela 

pozitivno. V naslednjem vprašanju pa so morali anketiranci s svojimi besedami opisati 

Barbaro Celjsko. Odgovarjali so, da je bila lepa, bistroumna, hči Hermana II. Celjskega, 

ujetnica, imela je pomembno politično vlogo, žena Sigismunde in ukvarjala se je z alkimijo. 

Odgovori na to vprašanje so bili povečini enaki. Pri naslednjem vprašanju sva anketirance 

spraševala, če se jim oseba Barbara Celjska zdi dovolj raziskana. 2 sta menila, da je dovolj 

raziskana, 5 pa, da ne. Na zadnje vprašanje je bilo treba spet pisno odgovoriti, saj sva 

anketirance spraševala, kakšen vpliv se jim zdi, da je imela Barbara Celjska na Sigismunda. 

Menili so, da je imela velik politični vpliv in dober, v skladu z njeno osebnostjo. 

 

5.2 Ankete iz Znojma 

 
V Znojmu sva izvedla anketo po enakem vzorcu kot v Celju. Pomagala sta nam g. Peter 

Čanji, ki nam je prevedel anketni list in češka mentorica Ivana Štastná.  

Prejeli smo 25 rešenih anket, ki jih je reševalo 12 moških in 13 žensk. 3 osebe so imele 

končano srednjo šolo, 22 pa visoko šolo. 8 anketirancev dela v osnovnih šolah, 6 v srednjih 

šolah, 6 v visokih šolah, 2 v muzeju, 7 v knjižnici in eden v turistični agenciji. Tukaj se 

številke ne ujemajo, ker je nekaj anketirancev navedlo kot delovno mesto dve ustanovi.  

15 jih pozna oz. je že slišalo za Barbaro Celjsko, 10 pa ne. Po tem vprašanju so tisti, ki so 

odgovorili, da je ne poznajo prenehali z reševanjem ankete, ostali pa so nadaljevali. Z 

naslednjim vprašanjem sva želela izvedeti, v povezavi s kom ali s čim poznajo Barbaro 

Celjsko. 15 jih je odgovorilo, da jo poznajo v povezavi z Sigmundom I. Luksemburškim, 2 

pa, da v povezavi s Češkim kraljestvom. Tudi tukaj se številke ne skladajo, ker jih je nekaj 

odgovorilo na vprašanje z dvema odgovoroma. Kot sva pričakovala, je večina anketirancev - 

13 – odgovorila, da ima Barbara Celjska negativno vlogo, 2 pa da ima pozitivno. Z 

naslednjim vprašanjem sva želela izvedeti, kako bi nepoznavalcu opisali Barbaro Celjsko. 

Večina je napisala, da je bila zelo premožna in ambiciozna in, da je bila lepa in razposajena, 

da se je ukvarjala z alkimijo in, da je umrla v pozabi v Melniku. Naslednje vprašanje je bilo, 

ali je po njihovem mnenju njena vloga dovolj raziskana. Tudi na to vprašanje so odgovorili 
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kot sva pričakovala. 14 jih je odgovorilo, da ne, in samo je eden, da je. V zadnjem vprašanju 

sva želela izvedeti, kakšen vpliv je po mnenju anketirancev imela Barbara Celjska na 

Sigmunda I. Luksemburškega. Večina je menila, da je bila obsedena z vladanjem, da je s 

svojo lepoto obvladovala Sigismunda, da je bila zelo lepa, 5 pa jih ni znalo odgovoriti.  

 

6.0 Potrditev oz. zavrnitev hipotez 
 
Na podlagi anket sva lahko potrdila oz. zavrnila hipoteze. Prišla sva do naslednjih ugotovitev. 
 

1. Najina temeljna hipoteza je bila, da se pogled na Barbaro Celjsko zaradi 

zgodovinskih okoliščin razlikuje v Celju in v Znojmu. Ta hipoteza se je izkazala za 

pravilno, ker večina Celjanov meni, da je imela pozitivno vlogo, večina Čehov pa, 

da je imela negativno vlogo v zgodovini. 

2. Najina druga hipoteza je bila, da bo vsaj polovica vprašanih vedela za Barbaro 

Celjsko. Tudi ta hipoteza se je izkazala za pravilno, ker je za njo vedelo 81% 

anketirancev. 

3. Najina tretja hipoteza je bila, da jo tretjina vprašanih pozna v zvezi s Sigismundom I. 

Luksemburškim, tretjina s Hermanom II. Celjskim, tretjina pa v zvezi z ostalimi 

možnostmi. Ta hipoteza je bila zavrnjena, ker jo približno dve tretjini (62%) poznata 

v zvezi s Sigismundom, polovica (48%) v zvezi s Hermanom in četrtina (24%) v 

zvezi z ostalimi možnostmi. Tukaj se številke ne ujemajo, ker je bilo pri tem 

vprašanju možnih več odgovorov.  

4. Najina četrta hipoteza je bila, da je v Celju pogled na Barbaro Celjsko pozitiven, v 

Znojmu pa negativen. Ta hipoteza je bila potrjena, ker je 94% Celjanov odgovorilo, 

da je imela pozitivno vlogo, v Znojmu pa je 87% anketirancev odgovorilo, da je 

imela negativno vlogo. 

5. Najina zadnja hipoteza je bila, da tri četrtine vprašanih meni, da njena vloga ni 

dovolj raziskana. Tudi ta hipoteza je bila potrjena, ker 83% anketirancev meni, da 

njena vloga ni dovolj raziskana. 
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7.0 Zaključek 
 
7.1 Ocena raziskovalcev 
 
Po opravljenem delu smo prišli do za nas zanimivih zaključkov. Iz anket, ki sva jih naredila v 

Celju sva ugotovila, da je oseba Barbara v Celju poznana in razpoznavna. Vendar so se 

potrdile najine hipoteze, da je pogled na Barbaro Celjsko v obeh mestih različen. Anketiranci 

so pokazali neko splošno poznavanje njenega lika, ki pa je po najinem mnenju precej 

stereotipno. Veliko odgovorov je govorilo o tem, tako v Celju in Znojmu, da je za vpliv na 

svojega moža uporabljala svoje ženske čare, očetov denar in alkimijo. Češki anketiranci so 

velikokrat poudarjali, da je imela tudi vladarske ambicije. Sklepava, da je pogled na njen lik 

različen zato, ker je v obeh krajih živela v različnih življenjskih obdobjih. Tako Celjani, 

upravičeno ali ne, gledamo na hišo Celjskih grofov zelo pozitivno, medtem ko pa Čehi zaradi 

vloge njenega moža Sigismunda nanjo gledajo skozi drugačno oko.  

Vsekakor anketiranci v Celju najbrž Barbara sprejemajo skozi legende in neko splošno 

sprejemanje Celjanov. Anketiranci v Znojmu, pa bolj poznajo njeno »odraslo« dobo. Veliko 

jih je tudi navedlo kraj njene smrti v Melniku severno od Prage. 
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ANKETA ZA RAZISKOVALNO NALOGO »LIK BARBARE CELJSKE« 
 
Sva Andraž Nendl in Anže Koren, učenca devetega razreda III. OŠ Celje. V okviru dejavnosti 
»Mladi za Celje«, sva se odločila, da podrobneje raziščeva poznavanje lika Barbara Celjske. S 
pomočjo ankete želiva izvedeti, kako Barbaro celjsko in njeno vlogo poznajo in sprejemajo 
strokovnjaki s področja zgodovine in turistični delavci v mestih Celje in Znojmo na Češkem. 
Najina raziskovalna naloga bo zajela 50 učiteljev zgodovine, muzejskih delavcev in delavcev 
v turizmu v vsakem mestu. Dobljene rezultate bova primerjala in ovrednotila. Anketa je 
popolnoma anonimna. Za sodelovanje se vam zahvaljujeva. 
 
 
Andraž in Anže. 
 
Vprašanja: 
Prosiva, obkrožite ali napišite odgovor! 
1. SPOL?                                  MOŠKI                                 ŽENSKA 
 
2. VAŠA STOPNJA IZOBRAZBE? 
 

• OSNOVNA ŠOLA 
• SREDNJA ŠOLA 
• VISOKA ŠOLA 
• DRUGO_____________________________________ 
 

3. V KATERI OD NAVEDENIH USTANOV STE ZAPOSLENI? 
 

• OSNOVNA ŠOLA 
• SREDNJA ŠOLA 
• MUZEJ 
• KNJIŽNICA 
• TURISTIČNA AGENCIJA 

4. ALI STE ŽE SLIŠALI ZA BARBARO CELJSKO, OZIROMA JO POZNATE? 
 

• DA 
• NE 
 

 
ČE STE NA VPRAŠANJE ŠTIRI ODGOVORILI Z DA, POTEM VAS PROSIVA, DA 
NADALJUJETE. V NASPROTNEM PRIMERU PA SE VAM ZAHVALJUJEVA ZA 
SODELOVANJE. 
 
5. V KAKŠNI POVEZAVI VAM JE NAJBOLJ POZNANA? 
 

• SIGISMUND I. LUKSENBURŠKI 
• HERMAN II. CELJSKI 
• ČEŠKO KRALJESTVO 
• NEMŠKO CESARSTVO 
• DRUGO:____________________________________ 
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6. KAKŠNO VLOGO IMA V VAŠEM POZNAVANJU ZGODOVINE TEGA ČASA 
BARBARA CELJSKA? 
 

• POZITIVNO 
• NEGATIVNO 

7. S KATERIMI BESEDAMI BI NEPOZNAVALCU OPISALI BARBARO CELJSKO?
 
 
 
 
 
 
 
8. ALI JE PO VAŠEM MNENJU NJENA VLOGA DOVOLJ POJASNJENA IN 
RAZISKANA? 
 

• DA 
• NE 
•  

9. KAKŠEN VPLIV JE PO VAŠEM MNENJU IMELA NA SVOJEGA MOŽA 
SIGISMUNDA I LUKSEMBURŠKEGA KOT DRŽAVNIKA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVALA! 
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PRŮZKUM O OSOBNOSTI BARBORY CELSKÉ 

 
Jsme Andraž Nendl a Anže Koren, žáci deváté třídy III.základní školy v Celje, ve Slovinsku. 
V rámci projektu jsme se za pomoci tohoto dotazníku rozhodli podrobněji prozkoumat, do 
jaké míry je osobnost a historická role Barbory Celské známá a uznávaná z pohledu historiků, 
učitelů a pracovníků cestovního ruchu ve slovinském měste Celje, ve Znojmě, v České 
republice. Náš dotazník je určen učitelům dějepisu, pracovníkům v muzeí, cestovního ruchu a 
knihoven. 
Dotazník je anonymní.  
Děkujeme Vám za spolupráci. 
 
Andraž a Anže 
  
Zakroužkujte nebo dopište odpověď. 
 V případě elektronického vyplnění odpověď označte barevně. 
 
1. Pohlaví:                                  muž                                žena 
 
2. Vzdělání: 
 

• Základní škola 
• Střední škola 
• Vysoká škola 
• Jiné: ____________________________________ 
 

3. Ve které z navedených institucí pracujete? 
 

• Základní škola 
• Střední škola 
• Vysoká škola 
• Muzeum, hrad, zámek 
• Knihovna 
• Cestovní kancelář  
 

4. Už jste někdy slyšel(a) o Barboře Celské, je vám známá? 
 

• ANO 
• NE 
 

Jestli jste na čtvrtou otázku odpovědeli kladně, prosíme Vás, abyste pokračovali  
nasledující otázkou.  
V opačném případě Vás prosíme, abyste nepokračovali dále a děkujeme Vám za 
spolupráci. 
 
 
5. V jaké souvislosti je Vám  Barbora Celská nejznámější? 
 

• Zikmund I. Lucemburský 
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• Herman II. Celský 
• Češké království 
• Německé císařství 
• Jiné:____________________________________ 

 
 

 
 
6. Jakou roli má Barbora Celská podle Vašeho názoru a Vašich historických znalostí? 
 

• Pozitivní 
• Negativní 
 

7. Jak byste charakterizoval(a) Barboru Celskou někomu, kdo o ní nikdy neslyšel? 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Byla podle Vašeho názoru její role v dějinách dostatečně vyjasněna a prozkoumána? 
 

• ANO 
• NE 
 

9. Jaký vliv měla podle Vašeho názoru Barbora Celská na svého muže, Zikmunda I.  
    Lucemburského jako na vladaře? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme! 
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Uredi še: 
 
Seznam slik!! 
LITERATURA in viri 
PRILOGE (anketa celje, anketa znojmo) 
 
 
 
 
 
 


