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Ljubljana, 2. 12. 2019

Zadeva: pismo podpore Zgodovinskemu arhivu Ljubljana
Spoštovani,
Arhivsko društvo Slovenije podpira Zgodovinski arhiv Ljubljana v zahtevi po ustrezni
razrešitvi njegove prostorske problematike.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Ljubljani, se že precej dolgo nahaja v popolnoma
neprimernih prostorih, četudi je v 50. letih 20. stoletja veljal za najsodobnejši arhiv. Sedaj
smo leta 2019 – narava dela arhivov se je v tem času bistveno spremenila, obseg arhivske
javne službe se je precej povečal. Arhivi poleg raziskovalcev različnih strok sprejemajo
čedalje več upravnih vlog, katerih število se letno povečuje, prav tako so se količine
prevzetega gradiva v ljubljanski enoti z noveliranjem arhivske zakonodaje povečale na 10
kilometrov. Arhivska javna služba pa zajema tudi delo z ustvarjalci na terenu in v
pedagoškem smislu (seminarji, delavnice ...), zahteva vedno bolj natančne popise arhivskega
gradiva, digitalizirane originale, objave virov, predstavitve gradiva. Vse to povečuje pritisk
tudi na prostorske pogoje dela, na dostopnost do arhivov, na zagotovljen dostop za invalide
itd.
Selitev je zatorej nujna – toda v primerne prostore; primerne tako za delo zaposlenih kot za
materialno varstvo gradiva. V prostore, ki bodo izpolnjevali pogoje, kakršne narekujejo
standardi in arhivska zakonodaja. Bilo bi ironično, a je vedno bolj žalostno, da so za končno
destinacijo arhivskega gradiva – kulturne dediščine Slovencev – pogosto namenjeni povsem
neprimerni prostori, namenske arhivske zgradbe pa v skoraj 30-letnem obstoju države
Slovenci še nismo dočakali. Edini v Evropi.
Mestna občina Ljubljana je naslednica prav tiste občine, ki je dala delo Antonu Aškercu, ki je
postal tudi uraden začetnik slovenske arhivistike in prvi arhivar v Mestnem arhivu
Ljubljanskem, predniku Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Tedanji župan Ivan Hribar, ki je
zaposlil Aškerca, je v svojih spominih zapisal, da ga je »... zabolelo ... v serce, ko najdem, da
je mestni arhiv, ki je hranil mnogo jako važnih dokumentov, bil v popolnoma zanemarjenem
stanju. ...«. Mestna občina Ljubljana bienalno gosti v svojih prostorih podelitev arhivistične
stanovske nagrade, na podelitvi nas redno nagovorijo tudi njihovi predstavniki; Zgodovinski
arhiv Ljubljana pa skoraj vsako leto pripravi razstavo v »Zgodovinskem« atriju Mestne
občine Ljubljana, pri čemer so doslej predstavniki občine vedno izražali svojo naklonjenost
do arhiva in njegovega dela. Do nedavna smo to sprejemali kot dokaz dobrega sodelovanja in
obojestranske naklonjenosti med arhivskimi organizacijami in mestno občino.
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Na tem mestu apeliramo na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, da končno začne
sistematično reševati prostorsko stisko slovenskih arhivov. Usoda Zgodovinskega arhiva
Ljubljana čaka še nekatere druge slovenske arhive. Možnosti za uspešne rešitve so, kar
vidimo v različnih zgodbah o uspehu nekaterih drugih kulturnih institucij v Sloveniji.
Na Mestno občino Ljubljana se obračamo s prošnjo, da pristopi k iskanju prostorov za arhiv,
ki ga je sama ustanovila in ki hrani njeno kulturno, pravno, gospodarsko, gradbeno in še
kakšno dediščino, na ljubljanskega župana g. Jankovića pa, da z zavzetostjo, s kakršno izvaja
svoje številne druge projekte, skuša pomagati Zgodovinskemu arhivu Ljubljana in mu
predvsem omogoči razumen rok za selitev. Naj postane zgodba o ljubljanskem arhivu
zgodba o uspehu.
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