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The article presents the recommendations for a proper protection of photographs and
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UVOD
Tako kot številni arhivi doma in na tujem, hrani tudi Pokrajinski arhiv Maribor
fotografije, razglednice, dopisnice, negative in diapozitive.
Omenjeno gradivo hranimo v samostojnih zbirkah, najdemo pa ga tudi med
drugim arhivskim gradivom v najrazličnejših fondih.
Fotografije in razglednice so pomemben zgodovinski vir 19. in 20. stoletja. S
sliko nam prikazujejo kraje, osebe, dogodke, opravila, predmete in še mnogo
drugega. Starejše fotografije so običajno opremljene s podatki o fotografu (ime,
naslov ateljeja, morebitna priznanja z razstav, fotografi predhodniki). Na
razglednicah zasledimo podatke o založniku, izdajatelju, fotografu, tiskarju in leto
izdaje razglednice. Če je bila razglednica odposlana, lahko preberemo tudi pisno
sporočilo pošiljatelja naslovniku.
V časovnem obdobju več kot stopetdeset let od nastanka prve fotografije do
danes, pa se niso spreminjale samo podobe na fotografijah, spreminjali so se tudi
fotografski procesi in s tem nosilci fotografskega zapisa.
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MATERIALNO VAROVANJE FOTOGRAFSKEGA IN FILMSKEGA GRADIVA
Fotografsko in filmsko gradivo je še posebej dovzetno za škodo, ki jo
povzročimo z neprimernim ravnanjem z gradivom in z njegovo hrambo.
Priporočila za materialno varovanje fotografskega in filmskega gradiva (po
priročniku IFLA)1
FOTOGRAFSKO GRADIVO
Različne vrste gradiva (fotografije, negative na steklu ali filmu, diapozitive)
hranimo ločeno. Zaščitni ovoji naj bodo iz materialov, ki ustrezajo standardom.
Uporaba različnih zaščitnih ovojev iz papirja oziroma lepenke (z visoko vsebnostjo
celuloze, pH okrog 6,5-7,5, neznatno vsebnostjo žvepla in odsotnostjo lignina,
pufrov, kovinskih drobcev, kislin, peroksidov, formaldehidov ter drugih škodljivih
sestavin) ali plastike (za stabilne klimatske pogoje se priporoča poliestrski ovoj razen za fotografije in negative z občutljivimi površinami, gradivo na steklu in
starejše fotografsko gradivo), načini odlaganja (navpično ali vodoravno) in uporaba
različne tehnične opreme (škatle, arhivske škatle, predalniki, kartotečne omare) so
odvisni od vrste gradiva (fotografije, fotografije v albumih, negativi na steklenih
ploščah, filmski negativi itd.). Fotografski nosilci so zelo občutljivi za mikroklimatske
pogoje hrambe. Temperatura v prostoru naj bo ustrezno nizka (za črno-bele
fotografije in negative pod 18°C, za barvne fotografije in negative pod 2°C),
zmanjšati je treba tudi izpostavljenost gradiva svetlobi, UV žarčenju, atmosferskemu
onesnaževanju in onesnaževanju z delci. Za zbirke različnega fotografskega gradiva
je priporočljiva relativna vlaga 35-40 %. Preprečiti je potrebno nihanje temperature
in relativne vlage v skladišču.
FILMSKO GRADIVO
Obstajajo tri vrste filmskega oz. fotografskega traku: celulozni nitrat, celulozni
acetat in poliester. Ti materiali so osnova za negative, diapozitive, filme, mikrofilme
in drugo.
Nitratni film so proizvajali v obdobju 1889-1951. Je nestabilen in vnetljiv, zato
ga je potrebno hraniti v posebnih skladiščnih prostorih. Acetatni film so začeli
uporabljati leta 1935 in je nadomestil nitratni film. Za trajne fotografske zapise so
trenutno najbolj priporočljivi filmi, ki vsebujejo poliestrski nosilec.
Za hrambo filmskega gradiva je priporočljiva čim nižja temperatura in relativna
vlaga 30 %. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, je treba omogočiti vsaj dobro
prezračevanje v skladiščnih prostorih. Različne vrste filmskega gradiva je potrebno
hraniti ločeno. Zaščitni ovoji za filmsko gradivo morajo ustrezati standardom. Načini
hrambe in odlaganja gradiva so odvisni od vrste gradiva (negativi, diapozitivi, filmi na
kolutih, mikrofilmi).
Zaradi omenjenih lastnosti je hramba fotografskega in filmskega gradiva še
posebej zahtevna in potrebuje sodelovanje s strokovnjaki. Za pravilno materialno
varovanje so nujni ustrezni skladiščni prostori ter zadostna finančna sredstva za
nabavo ustreznih zaščitnih ovojev in druge tehnične opreme.
1

IFLA Načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, Ljubljana 2000, str. 80-88.
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FOTOTEKA, druga polovica 19. stoletja - 2001
Fotografije je začelo zbirati že Zgodovinsko društvo v Mariboru, ki je s temi
fotografijami tudi utemeljilo fototeko leta 1933 ustanovljenega Banovinskega arhiva
v Mariboru.
V zbirki Fototeka je do sedaj urejenih in popisanih 10 400 kosov gradiva. To so
predvsem pozitivi – fotografije, razglednice, dopisnice in reprodukcije. Zbirka je
urejena tematsko. Osnovna razdelitev fototeke2:
•

krajevne fotografije in razglednice

•

portreti

•

1. svetovna vojna

•

voščilnice, razglednice, dopisnice

•

fotografije in razglednice, ki prikazujejo predmete, objekte

•

fotografije in razglednice etnološke narave

Vsaka arhivska enota ima pripadajočo signaturno in inventarno številko. Gradivo
manjšega formata je hranjeno v kartonskih ovitkih velikosti 17 x 21 cm in 21 x 27 cm,
na katerih so navedeni elementi popisa.

Slika 1: Razglednica Maribora, Grajski trg, 1931

2

Podrobna razdelitev zbirke Fototeka je bila predstavljena na posvetovanju Sodobni arhivi '99.
Prim. Leopold Mikec Avberšek, Predmetno označevanje – informativno pomagalo zbirk arhivskega in knjižničnega
gradiva, Sodobni arhivi XXI, Maribor 1999, str. 172-180.
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Razglednica
Signatura: A1.3.8.1-36

Inventarna številka: 8842

Naslov:

Maribor, Grajski trg

Napis:

30. Maribor

Opis vsebine:

Pogled z Grajskega trga proti Slovenski ulici. Viden
je hotel Orel, bencinska črpalka pred hotelom,
oglasna gobica sredi trga in kavarna Astoria. Lepo
je viden tudi mestni utrip – pešci, avtomobili,
konjska vprega.

Kraj nastanka:

Maribor

Čas nastanka:

1931-32

Avtor:

Zlata Brišnik, založnik, Maribor

Izročitelj:

Falera, odkup

Datum nabave – izročitve:

1998

Povezava s provenienco:

-

Prejšnje signature:

-

Povezava z negativom:

-

Velikost (cm):

9 x 14

Barvni ton:

Čb

Ohranjenost:

Dobra

Opombe:

Razglednica je bila odposlana 13. 4. 1933

Gradivo večjega formata je popisano na enak način, le da je odloženo v
arhivske srajčke. Podatki so vneseni v računalnik v programu ASKSAM, ki omogoča
iskanje po besednem opisu, po signaturi ali po inventarni številki. Ni pa mogoče
iskanje po več elementih vnosa hkrati. Narejen je tudi priročen popis, ki daje
osnovno informacijo o zbirki, hkrati pa je tudi navodilo za pregledovanje popisa v
programu ASKSAM. Gradivo je spravljeno v kovinskih omarah in predalnikih.
ZBIRKA ALBUMOV, 19. – 20. stoletje
V zbirki je 60 albumov. Najštevilčnejši so albumi z razglednicami, nekaj manj
pa je albumov z osebnimi fotografijami. V zbirki so tudi albumi s krajevnimi
fotografijami, fotografijami vojaške tematike, s področja gospodarstva, različnih
prireditev in drugega. Začetek popisovanja zbirke albumov je predviden v letu 2002.
GRADIVO V FONDIH
Veliko slikovnega gradiva (fotografije, razglednice) najdemo tudi v
najrazličnejših fondih, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. To so predvsem osebni
fondi, fondi s področja šolstva, pravosodja, uprave, fondi gospoščin itd. Po načelu
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provenience ostaja gradivo v fondih in se ne dodaja k Fototeki. Z načrtnim
evidentiranjem omenjenega gradiva smo pričeli v letu 2001.
GRADBENA FOTOTEKA MARIBORA IN OKOLICE, KI SE NAHAJA V FONDU ZAVOD ZA
URBANIZEM MARIBOR:
Okrajni zavod za urbanizem Maribor je bil ustanovljen leta 1960 na osnovi
odločbe, ki jo je sprejel Okrajni ljudski odbor Maribor. Strokovni kader za
novoustanovljeni zavod je izšel iz dotedanje Uprave za gradnje in regulacijo Maribor.
Ena od dejavnosti zavoda je bila tudi skrb za mestni gradbeni arhiv in t. i. fotoarhiv3.
Avtor4 gradbene fototeke Maribora in okolice je Anton Vončina5. Rodil se je leta
1894 v Idriji. Osnovno šolo in realko je obiskoval v Idriji. Po maturi je študiral na
geodetskem oddelku tehniške visoke šole v Gradcu, vendar je študij prekinil zaradi 1.
svetovne vojne. Študij je nadaljeval na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani. V
obdobju 1920-1922 je bil na fakulteti asistent za nižjo geodezijo, ko pa si je ustvaril
družino, si je moral poiskati boljše plačano delovno mesto. Zaposlil se je pri
gradbenem podjetju inž. Miroslava Kasala. Po likvidaciji podjetja je leta 1926
nastopil službo na gradbenem uradu mestne občine Maribor. Sprva je opravljal tudi
delo s področja gradbeništva, ko pa je dobil urad dovolj inženirjev je prevzel
geometrsko upravno delo. Pri tem je vzorno uredil mestni gradbeni arhiv in naredil
gradbeno fototeko. Kot odličen fotograf je napravil večino posnetkov sam.
Fotografiral je nove objekte, stare hiše, ki so bile namenjene za rušenje, razne
prezidave in dozidave. Za posamezne zgradbe je iskal tudi starejše fotografije
oziroma upodobitve mesta še pred nastankom fotografije. Leta 1954 je bil upokojen,
vendar je z delom nadaljeval honorarno. Po osvoboditvi je sodeloval v komisiji za
poimenovanje mariborskih ulic. Zaradi preglednosti je naredil kartoteko
poimenovanja mariborskih ulic, cest in trgov. Raziskoval je tudi spremembe
preimenovanj mariborskih ulic, vse od njihovega nastanka naprej. Svoje ugotovitve je
zapisal v zelo uporabnem priročniku, tipkopisu v petih izvodih. Objavljal je v Kroniki
- časopisu za slovensko krajevno zgodovino6 in v Časopisu za zgodovino in
narodopisje7. Umrl je leta 1969 v Mariboru. S svojih delom je ustvaril bogato
gradbeno fototeko, ki se je dopolnjevala tudi po njegovi smrti.
Vsebina (ohranjena je prvotna ureditev):
•

12 albumov, ki bi jih lahko poimenovali Gradbeni razvoj Maribora in okolice do
leta 1968.
V albumih so nalepljene fotografije (originali ali reprodukcije), časopisni
članki, karte in načrti. Pripisani so kratki historiati posameznih zgradb oziroma
prostorov, ali pa je naveden samo čas nastanka fotografije.

3

Ob tridesetletnici Zavoda za urbanizem Maribor, Maribor 1990.

4

Avtor le za del gradbene fototeke – do leta 1969.

5

Bogo Teply, Anton Vončina, Časopis za zgodovino in narodopisje, nova vrsta 6 (1970), str. 4-5.

6

Anton Vončina, Arhiv gradbenih spisov v Mariboru, Kronika II (1954), str. 55-56.
Anton Vončina, Gradbena fototeka, Kronika III (1955), str. 183-184.
Anton Vončina, Imena ulic v Mariboru, Kronika VI (1958), str. 21-35.

7

Anton Vončina, Oštevilčenje hiš v Mariboru, Časopis za zgodovino in narodopisje, nova vrsta 2(1966), str.
153.
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Slika 2: Detajl iz albuma 8, stran 54
(Maribor, asfaltna baza ob Koroški cesti, 1958)
•

Album: Porušen Maribor, 1945.

•

Album: Novi most (Titov most), zgrajen v letih 1962-1963.

•

Fotografije, razglednice, časopisni članki (Adamičeva ulica – Župančičeva
ulica).

Slika 3: Maribor, Tyrševa ulica 19, stavbišče za sanatorij
dr. Mirka Černiča, fotografija, okoli 1928
223

Arhivi in sorodne inštitucije

Slika 4: Maribor, Tyrševa 19, sanatorij dr. Mirka Černiča,
razglednica, 1930

Slika 5: Maribor, Tyrševa 19, Protituberkulozni dispanzer,
fotografija, 1965

224

S. Lešnik: Fototeka v Pokrajinskem arhivu Maribor

Slika 6: Maribor, Gosposka 10, 12, 14, 16, fotografija, december 1962

•

Filmi in negativi, 1941-1974.

•

Kartoteke za negative na filmu in steklu, 1941-1969.

•

Kartoteka poimenovanja mariborskih ulic.

•

Zgodovinski pregled poimenovanja ulic v Mariboru, sestavil geodet Anton
Vončina, tipkopis 1956 (pozneje dopolnjeno, zadnji vnosi se nanašajo na leto
1968).

V gradbeni fototeki je predstavljen predvsem center Maribora in levi breg
Drave. Veliko manj pa je gradiva za desni breg Drave in druge mestne predele
(Pobrežje, Studenci, Tezno itd.).
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SUMMARY
PHOTOGRAPHIC RECORDS IN THE REGIONAL ARCHIVES OF MARIBOR
The paper presents the large photographic collection that is preserved in the
Regional Archives of Maribor. The major part of the collection is arranged and
described with the help of the computer programme AskSam. Unfortunately the
collection is not scanned or reproduced in any other way.
A lot of photographs that can be found in different archival fonds are not yet
catalogued. Zavod za urbanizem Maribor contains a well described and catalogued
architectural documentation with numerous photographs of Maribor and its
surroundings presenting the architectural development of Maribor. The collection
mainly is used for researches, exhibitions, films or reproductions.
The protection of the photographic material in the Regional Archives of Maribor
is carried out within the framework of its financial and spatial possibilities
(photographs are stored in the same rooms with other written records, the climatic
conditions in the repositories depend on the weather - an oscillation of temperature
and humidity cannot be prevented). For an improvement of these actual conditions a
co-operation with specialists, possible suppliers of adequate technical equipment,
other Slovenian archives, museums, libraries and institutions with a better
equipment, would be advantageous.
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