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Zgodovina zbiranja in 
hranjenja pisne kulturne 
dediščine na Slovenskem

• Zbirke posameznih intelektualcev in zbiralcev (Zois, Kopitar, Štrekelj, 
Vesel.…). Počasi prehajajo v ustanove.

• Pionirska vloga Slovenske Matice (Levstik).

• Začetki institucionalne hrambe (samostanske in cerkvene knjižnice, 
Licejska knjižnica, Rudolfinum).

• Razvoj in današnje stanje: knjižnice, muzeji, arhivi – sodelovanje in 
tekmovanje.



Rokopisna zbirka NUK

• Osrednja ustanova za zbiranje rokopisnega gradiva s področja 
humanistike pri nas – s poudarkom na literaturi in jeziku.

• Hranimo rokopise, zapuščine in literarne arhive skoraj vseh 
najpomembnejših slovenskih književnih ustvarjalcev.

• Zbirka je še vedno živa, se dopolnjuje z novim gradivom.

• Hranjenje digitalnega pisnega spomina: izzivi za prihodnost.



Pisna kulturna dediščina v drugih ustanovah v 
Ljubljani

• Arhiv Republike Slovenije (Japelj, Balantič, primera Zlobec in Šeligo).

• Arhiv mesta Ljubljane (primer Rožanc).

• Knjižnica Narodnega muzeja (Prešeren).

• Biblioteka SAZU: zapuščine akademikov (primer Kidrič, Nahtigal).

• Različni drugi muzeji: Muzej novejše zgodovine, Mestni muzej 
(primer Mrak in Jakopič), Šolski muzej, Moderna in Narodna galerija.



Pisna kulturna dediščina v drugih ustanovah 
po Sloveniji

• Knjižnice: UKM, domoznanske zbirke osrednjih knjižnic v Celju, Novem 
mestu, Kopru, Novi Gorici, Ravne na Koroškem…

• Muzeji, spominske sobe.

• Arhivi (primer Stano Kosovel).

• Samostani.

• Problem hranjenja gradiva! (Upoštevanje standardov – tudi in morda 
predvsem s tega vidika je nujno potrebna zakonodaja s področja pisne 
kulturne dediščine).





Rokopisna zbirka, literarni arhiv, literarni muzej

• Primer razvoja: Österreichische Nationalbibliothek.

• Razdelitev po obdobjih: Handschriftensammlung in Literaturarchiv.

• Razdelitev po tipu gradiva: Papirusmuseum in Literaturmuseum.

• Literaturhaus: avstrijska književnost v eksilu – tudi dokumentacijski 
center.

• Literaturachiv Marbach: nemški literarni arhiv.









Prizadevanja za slovenski literarni muzej

• Začetki segajo v šestdeseta leta 20. stoletja po vzorih drugih muzejev 
v slovanskih državah (Češka, Slovaška).

• Ustanavljanje spominskih hiš, sob in pisateljskih obeležij (plošče, 
spomeniki) – Prešeren, Gregorčič, Župančič, Tavčar, Kosovel…

• Slavistično društvo.

• posvetovanje Slovenske matice o vprašanjih slovenskega muzejstva 
(objavljeno v prvi številki Glasnika SM, 1980).



Joža Mahnič

• Historiat prizadevanj za slovenski literarni muzej .

• Kratek koncept muzeja s poudarkom na kronološkem zaporedju in 
stilnem razvoju književnosti.

• Zajeti so tudi slovstveni organizatorji, zgodovinarji in jezikoslovci.

• Muzej naj ne bi zbiral rokopisov, to še naprej opravlja Rokopisna 
zbirka NUK.

• Lokacije: Vodnikova hiša, Zoisova hiša, Tavčarjeva hiša.
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Janez Rotar: Muzej slovstva, knjige in tiska na 
Slovenskem, njegova narava in obseg

• Celotna zasnova muzeja z razširjeno vsebino.

• Koncept: po razvojnih in slogovnih enotah od praslovanske dobe do 
danes (našteje podrobno po obdobjih).

• Tudi razvoj knjigarstva, papirništva, tiskarstva, knjižnic, bralne kulture, 
knjižne ilustracije, prevajanja…

• Izpostavi problematiko sodobnega zbiranja gradiva (str. 37).

• Izpostavi pedagoško in raziskovalno funkcijo muzeja.



Janez Rotar: lokacije za muzej

• Za celovito predstavitev predvideva med seboj smiselno povezanih 
vsaj 30 prostorov (sob).

• Poleg muzejske zbirke so posebej predvideni še projekcijska dvorana, 
restavratorska delavnica, fototeka, katalogi, spominski park, upravni 
prostori.

• Možne lokacije v Ljubljani: Stiški dvorec, Khislov grad na Fužinah, 
Codellijev grad na Kodeljevem, Cekinov grad, Ljubljanski grad.













Slovenska pisateljska pot

• Projekt Društva slovenskih pisateljev, organizatorja Igor Likar in Željko Kozinc.

• Projekt v sprotnem nastajanju.

• Temelji na povezovanju že obstoječe kulturne in literarne infrastrukture.

• Povezovanje literarnih in turističnih vsebin.

• Povezovanje z lokalnimi skupnostmi, ki skrbijo za svoje področje.









Projekt Muzej slovenskega jezika in knjige na 
gradu Štanjel

• Organizacijska in vsebinska zasnova: dr. Uroš Grilc.

• Sodelovanje partnerskih inštitucij s področja kulture in izobraževanja: 
NUK, Narodni muzej, Narodna galerija, Slovenski etnografski muzej, 
Šolski muzej, Univerza v Ljubljani, SAZU, Zavod za šolstvo.

• Središče slovenskega jezika, središče slovenske knjige in ilustracije.

• Sodoben muzejski pristop z interaktivnimi vsebinami.

• Oživitev pomembne zgodovinske lokacije z novo vsebino.

• Poudarek na šolskem kurikulumu in kulturnem turizmu.







Perspektive za prihodnost –
vprašanja in dileme

• Zbirka ali arhiv - dileme bibliotekarske stroke.

• Kadrovske in finančne dileme – koliko je v resnici vredna pisna nacionalna kulturna 
dediščina v praksi.

• Gradnja NUK 2 in perspektive literarnega muzeja v Ljubljani.

• Literarni muzej kot nacionalni projekt.







BODIMO REALNI, 
ZAHTEVAJMO NEMOGOČE!


