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Razglednice, fotografije in zgodovinske karte so danes predmet zbiranja sorodnih
kulturnih ustanov. Nedorečenost, v katero kategorijo kulturne dediščine sodijo,
povzroča danes precej stihijsko zbiranje tega gradiva, kar onemogoča celovit
pregled nad zbranim gradivom, njegovo obdelavo in uporabo.
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Postcards, photographs and historical maps are collected from certain cultural
institutions. The unclearness into which category of cultural heritage they
belonged caused a rather haphazardly accumulation. That prevented a complete
survey of the collected items, their arrangement, description and use.

Predvsem za prvo kategorijo, razglednice, se v zadnjem času vedno pogosteje
zastavlja vprašanje, kaj so razglednice, oziroma kateri del kulturne dediščine so.
Zaradi nejasnosti definicije, ki pravi, da so razglednice starejše kot 50 let del
kulturne dediščine in potreb ter narave svojega dela, jih danes zbirajo tako arhivi,
muzeji kot knjižnice (verjetno tudi galerije). Marsikdo bo ob tem pomislil, da je tako
tudi prav, saj jih bodo tako več zbrali in s tem ohranili. To je sicer res, vendar
neusklajeno in nesistematično zbiranje ne le razglednic, temveč katerega koli
gradiva, povzroča velike probleme, tako pri hranjenju kot pri predstavitvi tega
gradiva. Tako danes ob splošni evforiji zbiranja razglednic marsikje pozabljajo na
fotografije, ki so vsekakor osnova za izdajanje razglednic, vendar so prav zaradi
namena, ker so nastajale predvsem za privatno uporabo in le v enem izvodu, precej
redkejše, in zato bolj dragocene. Pri tem seveda mislim na fotografije vseh tistih
amaterskih fotografov, ki so se tudi na Slovenskem od srede 19. stoletja dalje
ukvarjali z ujetjem časa in prostora na fotografsko ploščo in pozneje na film.
Fotografije, ki so osnova za nastanek razglednic, so stare dobrih 150 let, medtem ko
*

Sašo Radovanovič, kustos zgodovinar, Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija.

227

Arhivi in sorodne inštitucije

so razglednice nekaj mlajše in so se pojavile po nastanku dopisnic leta 1869. Po
Evropi in tudi pri nas so se razširile v 70. letih 19. stoletja. Na prvih razglednicah je
fotografija kraja obsegala le tretjino razglednice. Do začetka 20. stoletja se je
fotografija krajev razširila na celotno prednjo stran, zadnjo stran pa so namenili
tekstom. V začetku 20. stoletja je izdajanje in pošiljanje razglednic doživelo pravi
razcvet, kar je iz današnjega vidika preučevanja manjših krajev, vasi in podeželja
nasploh neprecenljive vrednosti, saj so se na razglednicah poleg fotografij mest
pojavile tudi fotografije vasi in celo zaselkov. Ker so bile razglednice zelo lepe in
zanimive, so jih radi shranili, nekateri pa so jih že tudi zbirali. Barvne razglednice
sicer poznamo že več kot sto let, vendar pred letom 1920 nobena ni bila izdelana na
podlagi barvne fotografije, temveč so črno-bele slike ali risbe ročno barvali s
pomočjo barvnih klišejev. Med razglednicami so prevladovale tiste s krajevni motivi,
toda pojavljale so se tudi razglednice z zelo zanimivimi drugimi temami, na primer
razglednice s prizori raznih gradenj, otvoritev, prireditev, nesreč, domoljubne,
politične in propagandne razglednice ter umetniške razglednice znanih slovenskih
slikarjev (Maksim Gaspari, Hinko Smrekar, Saša Šantel, Maks Koželj, Ivan Vavpotič).
Zbiranje razglednic ni domena le uradnih kulturnih ustanov, kot so že omenjeni
arhivi, muzeji in knjižnice, temveč so priljubljeno blago za zbiratelje. Še ne dolgo
tega je bilo zbiranje tovrstnega gradiva v muzejih le postranska dejavnost, danes pa
so razglednice vse bolj upoštevan zgodovinski vir za raziskovanja mest, krajev, ulic,
saj so motivi z razglednic mnogokrat edini ohranjen slikovni odsev določenega
prostora v določenem času. Hkrati s tem pa se, kot sem že na začetku omenil, vedno
bolj zastavlja vprašanje, kateri del kulturne dediščine predstavljajo fotografije in
razglednice. Glede na to, da so nastajale na papirju (fotografskem) in da poleg
slikovnega gradiva nosijo tudi tekstovni zapis, bi jih lahko smatrali kot arhivalije. Po
drugi strani pa se v sodobnem muzealstvu pojavljajo nove zahteve in novi pogledi na
način in prezentacijo muzejskega gradiva. Muzejski predmet ali muzealija ni več
končni namen razstave, ne kot eksponat in ne kot posamezni vir informacij. Nov
način zahteva od muzejske razstave - predstave - kompleksen prikaz časa, prostora,
načina življenja, ljudi same. Takšna postavitev muzejskega interierja združuje
informacije posameznih predmetov v eno samo zgodbo. In kakšna je vloga fotografije
oziroma razglednice? Praktično neprecenljiva, saj fotografija pomeni najvišjo težnjo
sodobnega muzealstva. Na fotografiji je v nekem trenutku ujet čas, prostor in ljudje,
se pravi vse prvine, ki se jih v muzejih drugače trudimo prikazati z številnimi
predmeti in sodobno tehnologijo. Tako razstave o zgodovini določenih krajev ne
morejo zaobiti razglednic, ki lahko izvrstno dopolnjujejo drugo arhivsko gradivo.
Ustavimo se še nekaj trenutkov pri vsebini sporočil, ki v nekaterih primerih prekašajo
vrednost slikovnega dela določenih razglednic. To so drobni zapisi iz vsakdanjega
življenja, posnetka določenega prostora, običajev, praznovanj, ki bi brez "ujetja" na
fotografsko ploščo ali filmski trak počasi izginili v pozabo.
V bistvu so razglednice (ne fotografije) tako muzealije kot tudi arhivalije in kot
takšne jih je potrebno tudi obravnavati. To pomeni, da je ravno na tem področju
nujno sodelovanje muzejev in arhivov pri zbiranju, hranjenju, razstavni dejavnosti
ter kolikor je le mogoče tudi enotni obdelavi gradiva, vsaj v osnovnih parametrih.
Danes pa se na žalost nahajamo v situaciji, da ne le ne vemo, kakšno gradivo
(razglednice) hranimo eni in drugi in se ne dogovarjamo o skupni zbiralni politiki.
Menim, da je v interesu obeh institucij, da se v prihodnosti dogovorijo o skupnih
nakupih in vzajemni bazi podatkov o gradivu, ki bi ga lahko uporabljali tako strokovni
delavci obeh ustanov, kot tudi druge zainteresirane stranke.
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Karta dela mariborskega Pohorja in vasi pod njim iz leta 1755
(ŠDA, Arhiv družine Brandis, K. 10)
Sama fotografija pa je iz doslej povedanega po mojem mnenju nedvomno
muzealija, saj s tega gledišča, ker je nosilec informacije papir, ki prinaša vsebino
oziroma informacijo, jo definira kot muzealijo in sestavni del muzejske postavitve.
Za razliko od razglednic pa so problemi pri zbiranju fotografij. Razglednice kot
množičen medij za komunikacijo v preteklosti se nahajajo na različnih koncih in so
predmet zbiranja tako javnih zavodov kot privatnikov, med katerimi je vedno mogoča
izmenjava gradiva ali pa le informacij o nahajališčih.

Karta reke Drave med Mariborom in Staršami iz leta 1669
(ŠDA, Kartensammlung, Mappe 46 N.6)
Fotografije pa so kot unikaten izdelek predmet družinskega ohranjevanja
spomina in kot takšne širši javnosti nepoznane. Veliko bolj so pa za muzeje zanimive
od razglednic, saj poleg splošno znanih in neštetokrat slikanih znamenitosti
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prikazujejo tudi posamezne predele mest, vasi in podeželja, dejavnosti ljudi ob
družinskih, cerkvenih ali državnih slavnostih, ki jih na razglednicah ni. Zato je ena
izmed nalog, da muzeji pozivajo lokalno prebivalstvo, da jim odstopi ali posodi v
preslikavo svoje zasebne fotografske albume, v katerih se za preteklost krajev skriva
neprecenljivo bogastvo.

Detajl karte reke Drave med Mariborom in Staršami iz leta 1669; na detajlu je brod
čez Dravo pri Dupleku in kraj pri jezu na Lokavškem potoku, kjer je bil leta 1677
ubit grof Herberstein (ŠDA, Kartensammlung, Mappe 46 N.6)
Zgodovinske karte so že od nastanka del arhivskih fondov in so kot takšne
nedvomno arhivsko gradivo. Toda širši javnosti nepoznane karte so odlično
ilustrativno gradivo muzejskih razstav. Da ne zahajam preširoko, se bom omejil le na
nekaj zadnjih "odkritij" zgodovinskih kart v Arhivu Slovenije in Štajerskem deželnem
arhivu, ki bodo kot kopije postale sestavni del pri novi postavitvi stalne muzejske
zbirke v Pokrajinskem muzeju Maribor. Gre za karto mesta Maribor, najverjetneje iz
leta 1940 ali 1941 z vsemi ulicami in uličnimi imeni iz Kraljevine Jugoslavije ter
vrisanimi poškodbami bombardiranja Maribora med leti 1944 do 1945. Druge karte so
iz Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu. Vse tri so iz 17. stoletja in prikazujejo
porečje reke Drave med Mariborom in Staršami. Najstarejša je iz leta 1669 in je
nastala zaradi spora okoli ribolovnih pravic na rokavu reke Drave in pritoku Lokavski
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potok (danes Studenčnica) med gospoščinama Vurberk in Ravno polje. Druga karta, ki
je po podobi kopija prve, je iz leta 1681 in prikazuje, kje in kako je prišlo do
spopada med podložniki gospoščine Ravno polje in grofom Herberstainom, lastnikom
gospoščine Vurberk in njegovimi služabniki, v katerem je bil grof ubit. Tretja karta
pa prikazuje nadaljevanje spora okoli ribolovnih pravic in še dodatnega spora o
jezovih na Dravi, ki so v tistih časih marsikdaj pripomogli, da je reka Drava
spremenila svojo strugo. Vse tri karte so izredno dragoceno slikovno gradivo, ki bo
dopolnjevalo muzejsko zgodbo o zemljiških gospoščinah na slovenskem Štajerskem.
Iz vsega navedenega izhaja, da je verjetno še najmanj pomembno, ali je kakšno
gradivo arhivalija ali muzealija. Mnogo pomembnejše je stalno sodelovanje,
izmenjava podatkov in dogovor o zbiranju skupnega gradiva med muzeji in arhivi.
Glede na probleme, ki zaradi nesodelovanja nastajajo, pa to v bodoče ne bi smelo
biti prepuščeno le dobri volji posameznikov, temveč bi takšno sodelovanje pri
zbiranju sorodnega gradiva, ki ga je precej več kot si danes mislimo, moralo biti
urejeno na način, ki bi obe instituciji sistemsko zavezoval k sodelovanju pri zbiranju,
urejanju in hranjenju takšnega gradiva.
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SUMMARY
POSTCARDS, PHOTOGRAPHS AND HISTORICAL MAPS –
ARCHIVES OR MUSEUM ITEMS?
A vague definition of postcards says that they present a part of a cultural
heritage when older than 50 years. They are collected by archives, museums and
libraries. The unclearness, which part of cultural heritage postcards and photographs
present, caused unsystematic collections. Moreover major problems arose concerning
their protection and presentation. Nowadays postcards play an important role as
source for the historical research work of towns, places, streets etc. In many cases
they present the only existing view of a certain place in a certain period. More and
more the question which part of cultural heritage postcards and photographs present
is of importance. Taking into account that they were made of paper and that they do
not only contain the image but also a written notice we may treat them as archivals.
On the other hand for museums postcards are practically invaluable since in museums
most attention is paid to photographs at the moment. They capture a certain time at
a certain moment and show places and people. Otherwise museums have to show
these elements with different items and modern technologies. Historical exhibitions
about certain places cannot neglect postcards that can supplement other documents
excellently. In its essence postcards (not photographs) are archivals as well as
museum items and they have to be treated alike. That brings us to the conclusion
that the co-operation between archives and museums regarding the collection,
protection, description and display of postcards seems to be necessary.
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