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Začetki arhivske službe na Goriškem

Odsek za prosveto pri Okrožnem izvršnem narodnosvobodilnem odboru za Goriško je
pooblastil Ludvika Zorzuta, ki je v letih 1945 do 1947 vodil referat za arhive in kulturno
dediščino, da prevzame vse arhive in kulturne vrednosti v goriškem okrožju, Gorica, 1945.
(PANG 1225 Brecelj Marijan)

Dopis Državnega arhiva Slovenije Okrajnemu ljudskemu
odboru Gorica o reorganizaciji arhiva; svetujejo odcepitev
od muzeja in priključitev k študijski knjižnici, 1955.
(PANG 80 Občinski ljudski odbor Gorica, t. e. 434)

Ustanovitev arhivskega oddelka pri Goriškem muzeju, 1965.
(PANG 1262 Goriški muzej Nova Gorica, t. e. 2)

Prevoz arhivskega gradiva iz grada Kromberk v Novo Gorico,
1966.

Ludvik Zorzut (drugi z leve) s sodelavci na Trstelju leta 1951.
(PANG 767 Zorzut Ludvik, t. e. 6)

Dekret Sveta za prosveto in kulturo pri Okrajnem izvršnem
odboru Gorica o nastavitvi Ludvika Zorzuta v državno službo v
Okrajnem muzeju in arhivu, Solkan, 1952.
(PANG 1225 Brecelj Marijan)

Sklep Komisije za ustanovitev okrajnega arhiva pri Goriškem
muzeju, 1960.
(PANG 1262 Goriški muzej Nova Gorica, t. e. 2)

Zapisnik o pregledu arhiva pri Goriškem muzeju
v Novi Gorici, 1962.
(PANG 1262 Goriški muzej Nova Gorica, t. e. 2)

Zavod za varstvo arhivskega gradiva pri Skupščini občine Nova Gorica
v kletnih prostorih sodišča na Kidričevi ulici, med leti 1966 in 1969.

Stanko Murovec je bil kot uradni prevajalec Skupščine občine Nova Gorica
za italijanski jezik član delegacije iz Nove Gorice v San Vendemianu, kjer
so potekale priprave na pobratenje občin, 1973.
(PANG 104 Skupščina občine Nova Gorica, t. e. 1425, a. e. 11/2)

Sklep Skupščine občine Nova Gorica o soglasju k pooblastilu
Arhiva Republike Slovenije arhivskemu oddelku Skupščine
občine Nova Gorica za opravljanje posameznih nalog službe
varstva arhivskega in registraturnega gradiva, 1966.

Informacija o delu arhivske službe v letih
1966-1967 posredovana predsedniku
Skupščine občine Nova Gorica, 1967.

Stanko Murovec, prvi strokovni delavec
v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici.

Arhiv Slovenije podaljšuje veljavnost pooblastila, ki
ga je izdal arhivskemu oddelku pri Skupščini občine
Nova Gorica za opravljanje posameznih nalog službe
varstva arhivskega gradiva, 1969.
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Ustanovitev Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici

Obisk v Državnem arhivu v Gorici 18. 6. 1971. Na fotograﬁji so od desne proti levi:
prof. Mario Stanisci, direktor Državnega arhiva v Gorici, Branko Marušič, direktor
Goriškega muzeja v Novi Gorici, Irena Mordej Baloh, arhivistka v Zavodu za varstvo
arhivskega gradiva pri Skupščini občine Nova Gorica, Stanko Murovec, vodja Zavoda
za varstvo arhivskega gradiva pri skupščini občine Nova Gorica ter Tomaž Pavšič,
dokumentarist v Goriškem muzeju v Novi Gorici. (Fotograﬁral dr. Jože Žontar)

Odločba Skupščine občine Nova Gorica o imenovanju Stanka Murovca,
dotedanjega vodje Zavoda za varstvo arhivskega gradiva pri Skupščini
občine Nova Gorica za vršilca dolžnosti direktorja Primorskega arhiva
v Novi Gorici, 1971.

Odločba Skupščine občine Nova Gorica
o ustanovitvi Primorskega arhiva v
Novi Gorici z dne 25. novembra 1971, v
kateri je določeno, da začne zavod
delovati 1. 1. 1972.
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, 27. 11. 1971)

Uradni popravek odločbe o ustanovitvi arhiva: pravilno ime
ustanove je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 1972.

Odgovor Marije Oblak Čarni z Arhiva SR Slovenije na program za
pridobitev novih prostorov za zgradbo Pokrajinskega arhiva, 1978.

Odločba o imenovanju Irene Mordej Baloh za namestnico
v. d. ravnatelja, 1972.

Odločba o imenovanju Ljudmile Bezlaj Krevel za ravnateljico
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 1973.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je poveril opravljanje
knjigovodsko-računovodskih poslov Temeljni kulturni
skupnosti v Novi Gorici, 1974.

Vpis Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici v sodni register, 1976.

Nagovor ravnateljice Ljudmile Bezlaj Krevel ob
odprtju razstave Tito, misel in delo novembra 1982
v prostorih Krajevne skupnosti v Novi Gorici.

Predlog ravnateljice arhiva Ljudmile Bezlaj Krevel, da podelijo
občinsko priznanje in nagrado za leto 1977 Stanku Murovcu.
Razglednica Nove Gorice z občinsko stavbo, v kateri je imel arhiv sedež
in arhivske depoje od ustanovitve do vselitve v lastno stavbo leta 1987.
(PANG 667 Zbirka razglednic krajev, št. 874)
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Prostori in oprema arhiva

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je imel do poplave oktobra 1983 delovne prostore in arhivske depoje tudi v stavbi sodišča.

Skica delavnice v stavbi sodišča.

Dr. Jože Žontar je v prvih letih strokovno pomagal novogoriškemu arhivu. S Stankom Murovcem sta
načrtovala delo, razpravljala o strokovnih vprašanjih ter hodila k ustvarjalcem arhivskega gradiva.
Pismo Jožeta Žontarja Stanku Murovcu z dopusta v Fažani, 1968.

Leta 1978 so razmišljali o ureditvi prostorov za arhiv v Lenassijevi graščini v Solkanu.
Del idejnega projekta Zavoda za spomeniško varstvo Gorica, ki ga je izdelal arhitekt Izidor Simčič, organizacijska shema, 1978.

Po ugotovitvi, da Lenassijeva graščina ni najboljša rešitev za arhivske prostore, je prišlo do odločitve, da se
prostorska stiska arhiva reši z novogradnjo in sicer tako, da se poslovna stavba arhiva vključi v projekt za
gradnjo kulturnega centra v Novi Gorici.
Del idejnega projekta za poslovno hišo arhiva, ki ga je izdelal arhitekt Roni Nemec, zazidalna situacija, 1979.

Zapisnik 2. seje skupine za oblikovanje predloga lokacije
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 1979.
V letih 1976-1978 so preučevali možnost pridobitve novih
prostorov za arhiv.
Naročilo za izdelavo lokacijskega preizkusa za Lenassijevo
graščino v Solkanu, 1978.
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Poplava oktobra leta 1983 in reševanje gradiva

Mokri spisi, na katerih se dobro vidi razlito črnilo, se sušijo na podstrešju občinske stavbe.

Poplavljeno gradivo iz depoja v kleti novogoriške občinske stavbe je bilo najprej
preneseno v občinsko avlo, nato pa odpeljano na zmrzovanje v hladilnico
Kmetijskega kombinata v Šempetru.

Prevoz mokrega gradiva iz občinske stavbe na zmrzovanje v hladilnice
Kmetijskega kombinata Vipava v Šempetru pri Gorici.

Zapisnik o pregledu poplavljenega gradiva
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 1983.

Prošnja za začasno oddajo prostorov v stari stavbi Doma upokojencev
Gradišče nad Prvačino za sušenje in skladiščenje arhivskega gradiva,
1983.

Prenos gradiva na sušenje v opuščeno staro stavbo Doma upokojencev
na Gradišče nad Prvačino.

Najbolj učinkovit način sušenja je bil razgrinjanje čim manjšega števila listov.

Pomanjkanje prostora za sušenje mokrega in deponiranje posušenega gradiva je kljub
prostornosti doma upokojencev predstavljalo velik problem.

Arhivske škatle so odprte, da bi se gradivo hitreje odmrznilo in bi ga lahko razgrnili
po policah in tleh, da se posuši.

Gradivo se suši na začasno montiranih arhivskih policah v stari stavbi Doma upokojencev
na Gradišču nad Prvačino.
Posušenemu gradivu je precej narasel obseg, saj so bili dokumenti po sušenju zviti
in jih ni bilo mogoče zravnati.

Gradivo se odtajuje na stopnišču nekdanjega
Doma upokojencev na Gradišču nad Prvačino.
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Poplava oktobra leta 1983 in reševanje gradiva

Zahvali ravnateljice Ljudmile Bezlaj Krevel za pomoč, ki so jo novogoriškemu arhivu ob poplavi namenili arhivi iz Slovenije
in Jugoslavije.

Pripombe zaposlenih v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici
o poteku reševanja poplavljenega gradiva, 1984.
Zahvala v. d. ravnateljice Čehovin Magdalene učiteljskemu zboru in
šolski skupnosti dijakov Srednje družboslovne ekonomske šole v Novi
Gorici za pomoč pri reševanju poplavljenega gradiva, Nova Gorica, 1984.

Dopis ravnateljice Ljudmile Bezlaj Krevel, naslovljen na Republiški
komite za kulturo v Ljubljani, o položaju Pokrajinskega arhiva v Novi
Gorici in o stanju arhivskega gradiva, 1983.

Kratko poročilo o reševanju poplavljenega arhivskega gradiva, 1984.

Zapis o poteku konservacije gradiva, poplavljenega v noči
s 16. na 17. oktober 1983.

Ob katastrofalni poplavi so o nesreči obvestili razne organe in
ustanove.
Dopis predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
1983.

Po poplavi leta 1983 je imel arhiv začasne delovne prostore in depoje v Domu šolskih centrov
na Grčni v Novi Gorici.
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Gradnja poslovne hiše Pokrajinskega arhiva

Za izgradnjo Pokrajinskega
arhiva so zagotovili ﬁnančna
sredstva Občinska kulturna
skupnost Nova Gorica občine
Nova Gorica, Tolmin in
Ajdovščina ter Kulturna
skupnost Slovenije. Za del
arhivske opreme je prispeval
sredstva Centralni komite
Zveze komunistov Slovenije.

Vabilo na postavitev temeljnega kamna za poslovno hišo arhiva
in na odprtje razstave Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do
druge svetovne vojne, 1986.

Urbanistično arhitektonska študija za poslovno hišo Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici, 1984.

Viri ﬁnanciranja novogradnje Pokrajinskega arhiva v letu 1986.

Prvi stroj je »v soju žarometov« na gradbišču zagrizel v zemljo še istega dne.

Predsednik Kulturne skupnosti Slovenije Vladimir Kavčič je ob pomoči
ravnatelja arhiva Matjaža Groblerja 7. februarja 1986 postavil temeljni
kamen za poslovno stavbo arhiva.

Informacija o investicijski naložbi novogradnje
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, julija 1986.

Aprila 1986 so bili zgrajeni temelji za arhivsko stavbo.

Dela so potekala po načrtih in konec leta 1986 je bila stavba že pod streho.

Zapisnik o tehničnem pregledu novozgrajenega objekta
poslovne hiše Pokrajinskega arhiva in Ljubljanske banke
v Novi Gorici, 1987.
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Slovesnost ob odprtju in vselitev v novo stavbo

Vabilo na odprtje nove stavbe arhiva, 1987.

Ravnatelj arhiva Matjaž Grobler je pozdravil goste na slovesnem odprtju
nove stavbe arhiva 8. maja 1987.

Odprtja nove stavbe so se udeležili številni kulturni in politični delavci
ter kolegi iz drugih slovenskih arhivov.

Slavnostni govornik ob odprtju nove stavbe arhiva je bil pesnik Ciril Zlobec.

Vhodna vrata sta slovesno odprla književnik Ciril Zlobec in ravnatelj Matjaž Grobler.

Slovesnost ob odprtju nove stavbe Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici,
namenjene kulturnemu poslanstvu – varovanju arhivskega gradiva kot
dela kulturne dediščine slovenskega naroda severnoprimorskega območja.

Pri selitvi arhivskega gradiva v novo stavbo so pomagali vojaki. »Tekoči trak«,
ki so ga naredili, je vodil iz pritličja po stopnicah v depoja v 4. in 5. nadstropju.

V galerijskih prostorih je bila postavljena razstava izbranih likovnih del Rika Debenjaka.

Selitev knjižničnega gradiva v strokovno knjižnico v novi stavbi arhiva, april 1987.

Katalog k razstavi ob 15-letnici delovanja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in ob odprtju
nove stavbe.
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V novi, namenski stavbi za arhiv

Tajništvo arhiva.

V novi stavbi je arhiv pridobil tudi predavalnico, prostor za pedagoško dejavnost.

Strokovna knjižnica je na voljo uslužbencem arhiva in tudi raziskovalcem,
ki proučujejo gradivo v čitalnici.

Po vselitvi v nove prostore je prevzemanje arhivskega gradiva dobilo nov zagon.
Skladiščni prostori so se hitro polnili.

Delovni prostor - pisarna.

Večji razstavni prostor je arhiv pridobil tudi v kleti nove stavbe.
Fotograﬁja je nastala ob 30-letnici ustanovitve arhiva.

Ob 25. obletnici arhiva je septembra 1997 Pokrajinski arhiv v Novi Gorici izdal vodnik po fondih in zbirkah,
pripravil priložnostno razstavo in kratek kulturni program v galerijskih prostorih arhiva.

Postavitev table z novim logotipom pred vhodom v stavbo arhiva, junija 2002.

Poletni aranžma pred vhodom v arhiv, 2017.

Kletni zakloniščni prostori v arhivski stavbi so bili namenjeni kulturno-razstavni dejavnosti arhiva in širši kulturni javnosti. V času vojne 1991 pa so služili
svojemu prvotnemu namenu.
Dopis ravnatelja Matjaža Groblerja občinskemu sekretariatu za družbene dejavnosti Nova Gorica za pridobitev sredstev pri vzdrževanju razstavnih prostorov
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 1994.
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Prostorska stiska in pridobitev dodatnih prostorov

Arhivska čitalnica nudi ugodne pogoje za delo raziskovalcem in drugim
uporabnikom arhivskega gradiva.

Šolska skupina v čitalnici arhiva.

Leta 1997 je z novim arhivskim zakonom postala Republika Slovenija
ustanoviteljica regionalnih arhivov.
Vlada Republike Slovenije je novogoriškemu arhivu prvič izdala
ustanovitveni akt leta 1998, nato pa še leta 2003.

Skupina raziskovalk in raziskovalec v arhivski čitalnici.

Poročilo o stanju in perspektivi reševanja prostorske stiske skladiščnih
prostorov Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 2008.

Dopis direktorja arhiva mag. Draga Trpina Trgovinski zbornici
Slovenije v zvezi z odkupom 1. nadstropja stavbe, 2016.

Direktor arhiva mag. Drago Trpin je v številnih dokumentih in
poročilih, poslanih Ministrstvu za kulturo, opozarjal na naraščajočo
prostorsko stisko in kot najprimernejšo rešitev predlagal odkup
pritličja in prvih dveh nadstropij stavbe od drugih lastnikov, 2010.

Novo arhivsko skladišče v 2. nadstropju stavbe arhiva.

V letu 2018 je bila opravljena celovita prenova ostrešja in kritine na stavbi Pokrajinskega arhiva
v Novi Gorici.

Zlaganje škatel z arhivskim gradivom na police.

Novo skladišče je že skoraj do zadnjega prostora napolnjeno z arhivskim gradivom.
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Informatizacija v arhivu

Prvi osebni računalnik je v arhiv prišel leta 1989.

Nakup računalniškega programa Armida za popisovanje arhivskega
gradiva, 1989.

Prošnja ravnatelja arhiva Matjaža Groblerja za odobritev namenskih
sredstev pri dograjevanju informacijskega sistema, 1995.

Uporaba računalniškega programa Armida in mikročitalca pri delu zaposlenih
v arhivu, 1997.

Uvajanje zaposlenih v arhivu za delo z računalniškim programom InfoArh, 2006.

Član delovne skupine za podporo izdelave in uvajanja novega računalniškega
programa InfoArh za popisovanje je bil tudi direktor novogoriškega arhiva
mag. Drago Trpin, 2002.

Računalniki so tudi pri delu v arhivu nepogrešljivi pripomočki, 2008.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici se je pridružil ostalim
slovenskim javnim arhivom v projektu vzpostavitve
slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si).
Vabilo na 3. mednarodno konferenco e-Arh.si v Ljubljani,
2018.

Sodelovanje pri projektu e-Arh je potekalo tudi na daljavo, 2017.

Zaslonska slika računalniškega programa ScopeArchiv, ki ga slovenski javni arhivi uporabljajo pri delu.
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Sodelovanje z ustvarjalci arhivskega gradiva

Sodelovanje in pomoč arhivistov Arhiva Slovenije sodelavcem
v Novi Gorici pri začetkih na področju evidentiranja, urejanja
in popisovanja arhivskega in registraturnega gradiva, 1967.

Napotki za sestavo pravilnika o operativnem arhivskem
(registraturnem) gradivu, 1970.

Predavalnica v na novo pridobljenem 1. nadstropju stavbe omogoča sprejem večjega števila
udeležencev izobraževanja, v času epidemije COVID-19 pa upoštevanje varne razdalje, 2021.

Obvestilo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici o pripravi
seminarja za društva in zveze društev, 2002.

Zaposleni v arhivu se pri svojem delu srečujejo tudi z neurejenim arhivskim
in dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih, 2009.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je organiziral prvi seminar za
delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom januarja leta 1975.

Varstvo arhivskega in registraturnega gradiva Občinskega sodišča
Tolmin, 1978.

Zaposleni v arhivu se pogosto pogovarjajo z ustvarjalci arhivskega in dokumentarnega
gradiva, 2020.

Navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega
gradiva Javnega pravobranilstva Nova Gorica, 1985

Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
ki nastaja pri delovanju Krajevne skupnosti Osek – Vitovlje, 2020

V arhiv je bilo od ustvarjalca prevzeto arhivsko gradivo v neustrezni tehnični opremi,
2018.

Urejena zbirka arhivskega in dokumentarnega gradiva pri ustvarjalcu, 2011.

Urejeno arhivsko gradivo pri ustvarjalcu s področja pravosodja v fasciklih,
ki čaka na predajo v arhiv, 2019.
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Izročanje in prevzemanje arhivskega gradiva

v preteklosti se je register fondov v arhivu vodil na predpisanem
obrazcu, 1983.

Prevzem gradiva s področja sodstva v arhiv, 2015.

Interventni prevzem gradiva Splošnega gradbenega podjetja Gorica (SGP Gorica) v stečaju v arhiv, 2016.

Dopis ravnatelja Matjaža Groblerja, da je arhiv pripravil videokaseto
s posnetki ﬁlmov ﬁlmskega krožka Osnovne šole Solkan.
Šola je ﬁlme izročila arhivu v trajno varstvo, 1990.

Zapisnik o prevzemu spisov Sodnika za prekrške Ajdovščina,
2003.

V letu 1972 je Pokrajinski arhiv v Novi Gorici prevzel arhivsko
gradivo Skupščine občine Tolmin do leta 1961.

Prošnja naslovljena na Ministrstvo za kulturo, da odobrijo
sredstva za odkup arhivskega gradiva duhovnika,
skladatelja in zborovodje Vinka Vodopivca, 1992.

Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva
Javnega pravobranilstva Nova Gorica, 2003.

Izmenjava arhivskega gradiva glede na pristojnosti med arhivi,
1993.

Sklep Strokovnega sveta muzeja in Sveta zavoda Goriškega
muzeja o predaji memoarskega, topografskega in arhivskega
gradiva Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici, 2006.

Zapis v. d. ravnatelja Stanka Murovca o prevzemu
gradiva Gimnazije Tolmin, 1973.

Obvestilo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, namenjeno
prebivalcem severnoprimorskih krajev, da zbira arhivsko
gradivo in tako prispeva k poznavanju in ohranjanju kulturne
dediščine, 1994.

Zapisnik o izročitvi glasovnic s Plebiscita 23. 12. 1990
Arhivu Republike Slovenije, 2010.
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Strokovna obdelava in popisovanje gradiva

V osemdesetih letih se je arhiv kadrovsko okrepil;
arhivisti so bili zadolženi za posamezne fonde in zbirke,
strokovno knjižnico in članstvo v raznih komisijah, 1983.

Rokopis popisa arhivskega gradiva Občine Drežnica, 1991.

Del popisa arhivskega gradiva fonda Tehnični urad Gorica s
pomočjo računalniškega programa Armida, 1992.

Popis dokumentov iz arhivskega fonda Občina Sv. Lucija, povezanih
z dogajanjem na soški fronti in njenem zaledju 1915-1917 s pomočjo
računalniškega programa MS Word, 2015.

Arhivista pri strokovnem delu – urejanju in popisovanju arhivskega gradiva.

Izmenjava izkušenj in sodelovanje pri reševanju arhivskih strokovnih vprašanj
s področja gospodarstva in šolstva.

Ravnanje načrtov pred arhiviranjem v predalčnike.

Popis fonda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica s pomočjo računalniškega programa ScopeArchiv in drevesni prikaz popisnih enot, 2021

Pisarniški prostori in pisalne mize so pri urejanju in popisovanju velikokrat
polni arhivskih škatel in dokumentov.

Urejanje arhiva TV Primorka, enega vidnejših medijev, ki je dokumentiral novice
z območja severne Primorske.

Fotografsko gradivo, poškodovano zaradi neustrezne hrambe, zahteva pri urejanju veliko mero natančnosti.
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Uporaba arhivskega gradiva v čitalnici

Zapisi v evidenčni knjigi uporabnikov arhivskega gradiva za raziskovalne, študijske in splošne informativne
namene od leta 1979 do 1989.

Pogodba o izposoji arhivskega gradiva Goriškemu muzeju za
namen razstave ob 30-letnici prireditev Primorska poje, 2000

Matični listi uporabnice arhivskega gradiva iz leta 1987.

Uporaba gradiva za raziskovalne in za upravno-pravne potrebe se je povečala s
selitvijo v novo stavbo, zlasti pa po ustanovitvi lastne države Republike Slovenije.

Uporaba arhivskega gradiva se vedno bolj seli na splet s pomočjo virtualne arhivske
čitalnice, ki je bila razvita v projektu e-Arh.si.

Matični listi uporabnika arhivskega gradiva iz leta 2018.

Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva, 2018.

Direktor arhiva mag. Drago Trpin je konec leta 2018 izdal Čitalniški red Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Ena izmed številnih publikacij, ki je nastala na podlagi uporabe arhivskega gradiva in zahvala raziskovalca uslužbenki arhiva.

Arhivska strokovna delavka pripravlja gradivo za uporabnika.

Upokojenci so pogosti uporabniki arhivskega gradiva.
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Evidentiranje, mikroﬁlmanje, restavriranje in digitalizacija

Arhivisti novogoriškega arhiva sodelujejo pri evidentiranju
arhivskega gradiva, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence in
je shranjeno v tujih arhivih.
Program študijskega obiska v Rimu leta 1985.

Mikroﬁlmanje gradiva župnijskih arhivov, 1981.

Razglednica Rima s pozdravi udeleženke evidentiranja v Rimu leta 2004.

Pooblastilo za evidentiranje ahivistke Pokrajinskega arhiva
v Novi Gorici v Arhivu vojno-zgodovinskega inštituta v
Beogradu leta 1988.

Starejši model čitalca mikroﬁlmskih posnetkov, 1997.

Prošnja ravnatelja arhiva Matjaža Groblerja, naslovljena na
Pokrajinski arhiv Maribor, za strokovni nasvet pri nabavi
novega mikroﬁlmskega aparata, 1993.

Zaposleni v arhivu in drugi uporabniki lahko na mikročitalcu pregledujejo
gradivo, posneto na mikroﬁlmih. Novejši model omogoča tudi digitalizacijo
posnetkov, 2017.

Soglasje za nakup kovinske omare za hrambo mikroﬁlmov,
gradiva posnetega zaradi varnosti, 1982.

Dva primera arhivskega gradiva (fotograﬁje in knjige)
pred restavratorskim posegom in po njem.

Optični čitalniki omogočajo digitalizacijo arhivskega gradiva formata A4
in A3 (zgoraj) in tudi večjih formatov (spodaj).

Digitalizirano arhivsko gradivo si je možno ogledati tudi na internetu.
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Razstavna dejavnost

Fotograﬁja z odprtja razstave Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne
v galeriji Meblo v Novi Gorici, 1986.

Razstava Šolska praznovanja skozi čas na ogled v preddverju arhiva, 1994.

Leta 1986 je arhiv pripravil prvo razstavo Občine na Goriškem od srede
19. stoletja do druge svetovne vojne, ki jo je spremljal tudi tiskani katalog
s študijo in seznamom razstavnih dokumentov.

V galerijskih prostorih arhiva je bila maja 1996 na ogled razstava o zadružnih
domovih. Za to priložnost je bilo zgrajeno improvizirano gradbišče.

Na razstavi Po sledeh starih poti so bili predstavljeni dokumenti
Tolminskega cestnega odbora iz obdobja 1869-1923.
Razstava je bila na ogled tudi v Tolminu.

Vabilo na predstavitev knjige Primorski učitelji in na ogled razstave Šolska praznovanja skozi čas v prostorih
Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, 1995.

Razstava Slovenska pomlad je nastala ob 10. obletnici samostojne slovenske
države, Merkator center Kromberk, 2001

Vabilo na odprtje razstave ob petdesetletnici smrti glasbenika Srečka Kumarja
in fotograﬁja s postavitve razstave na gradu Dobrovo, 2004.

Vabilo na odprtje razstave Hranilnica in posojilnica v Vipavi
ob 110-letnici ustanovitve, 2006.

Pozdravni nagovor direktorja arhiva mag. Draga Trpina od odprtju razstave
Dolga pot do krajše ceste v Šmartnem v Brdih, 2016.

Pilonova galerija Ajdovščina in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici sta ob 50. obletnici smrti
Vena Pilona pripravila razstavo in katalog z naslovom Pilonovi negativi fotograﬁj … iz fonda
dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk, 2020.

Pokrajinski arhiv je v sklopu preznovanj 70-letnice Nove Gorice pripravil razstavo S polja v mesto vrtnic – Nova Gorica nekoč in danes, 2017.
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Izobraževanje in pedagoška dejavnost

Udeležba delavke Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici na delavnici Identiﬁkacija
črnobele fotograﬁje v restavratorskem centru Arhiva Republike Slovenije, 2014.

Arhivistka pri izvajanju tematske učne ure za učence višjih razredov osnovne šole,
1997.

Učenci Osnovne šole Šempeter pri splošno predstavitveni uri, namenjeni spoznavanju
arhiva in arhivskega gradiva kot zgodovinskega vira, 2014.

Posebna oblika dela s šolami je tudi vodstvo po razstavah, ki jih pripravlja arhiv,
2016.

Arhivist, vodja pedagoške dejavnosti, predstavlja arhiv in arhivsko dejavnost učencem
Osnovne šole Miren, 2021.

Izobraževanje zaposlenih v arhivu na temo varstva osebnih podatkov, 2021.

Prošnja Osnovne šole Draga Bajca Vipava, dislociranega oddelka v Podnanosu,
za strokovno pomoč pri pripravi razstave in projektne oblike dela, 1994.

Arhivist pri učni uri na Osnovni šoli Otlica, 2010.

Sodelovanje arhiva in Škoﬁjske gimnazije Vipava pri pripravi delavnice na temo
Koncentracijska taborišča in prisilno delo med drugo svetovno vojno, 2015.

Učni list Osnovne šole Most na Soči za učno uro z naslovom
Zgodovinski viri v arhivu, 2019.

Tema o začetkih gradnje Nove Gorice je namenjena učencem četrtih razredov
osnovnih šol, 2017.

Zahvala profesorice
zgodovine Marjane
Barbič in učencev 6. a
in 6. b Osnovne šole
Dušana Muniha Most
na Soči za strokovno
predstavitev dela v
arhivu.
Odgovor Aleksandre
Pavšič Milost in opis
dela v arhivu v obliki
stripa učenke Nine
Štrukelj, 2008.
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Publikacije in predavanja

Vabilo na predstavitev knjige Št. Vid – Podnanos, zbornik prispevkov o kraju in njegovi
zgodovini. Knjigo je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podnanos izdal Pokrajinski
arhiv v Novi Gorici.
Fotograﬁja je s predstavitve zbornika v Podnanosu, 1996.

Posvetovanje ob stoletnici rojstva dr. Alojzija Resa
na Sveti Gori, 1993.

V jubilejnem letu 1997 je izšla zgibanka Kdo smo in kaj delamo z
osnovnimi podatki o arhivu, arhivskem gradivu in njegovi uporabi.
Leta 2000 in 2008 sta izšli dopolnjeni različici z enakim naslovom.

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je obeležil 30. obletnico ustanovitve
z izdajo zbornika, za katerega so prispevali članke delavci arhiva in
zunanji sodelavci, ki so bili aktivno povezani z arhivom, 2002.

Na mednarodnem simpoziju Cerkev in družba na Goriškem ter njih odnos do vojne in
osvobodilnih gibanj je sodeloval tudi arhivist Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
Jurij Rosa, 1996.

Zbornik Učiteljice v šolskih klopeh je bil posvečen 130. obletnici
ustanovitve slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici in prinaša
nova vedenja in spoznanja o zgodovini učiteljskega izobraževanja
na Goriškem, 2005.

Prireditev ob odprtju razstave in predstavitvi kataloga Franca Premrla, podraškega
župnika in fotografa, 2008.

Arhiv je založil izdajo knjige dr. Vojka Pavlina Goriška – od zgodnjih goriških grofov do habsburške
dežele. Na predstavitvi v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, 24. aprila 2018, sta poleg
avtorja sodelovala tudi akademik dr. Peter Štih in mag. Drago Trpin.
V okviru Tedna furlanske kulture (Setemane de culture furlane) je na simpoziju z naslovom
Goriški arhivi z referatom Nov arhiv v Novi Gorici sodeloval direktor Drago Trpin, Gorica,
2015.

Publicistična bera izdaj v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici od leta 1972 do danes.
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Sodelovanje z drugimi ustanovami in društvi

Sodelovanje Stanka Murovca pri evidentiranju matičnih knjig v
nadškoﬁjskem arhivu v Gorici za župnije na ozemlju nekdanje SFRJ, 1969.

Leta 1972 je bil Pokrajinski arhiv v Novi Gorici prvič soorganizator zborovanja slovenskih arhivarjev.
Vabilo s programom in fotograﬁja s tega zborovanja, 1972.
Prošnja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici za sprejem v redno članstvo
Skupnosti arhivov Slovenije, 1972.

Ludvik Zorzut je s svojimi
priložnostnimi verzi razveselil
marsikatero družbo - tudi slovenske
arhivske delavce na obisku v Beneški
Sloveniji leta 1972.

Vabilo na XI. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije, Čatež ob Savi, 22. do 24. 11. 1983.

Zahvala Marije Oblak Čarni za pomoč pri organizaciji zborovanja
v Novi Gorici, 1972.

Arhivsko društvo Slovenije in novogoriški arhiv sta izpeljala leta 2000
strokovno zborovanje v Bovcu.

Na izletu po Krasu leta 2005, v organizaciji Zgodovinskega društva za severno
primorsko, so bili tudi zaposleni v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici.

Sedemdeseto obletnico začetka gradnje Nove Gorice so z zbiranjem spominov
na gradnjo mesta skupaj obeležile tri novogoriške ustanove: Goriška knjižnica
Franceta Bevka, Goriški muzej in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 2015.

Zahvala za sodelovanje v projektu Senčenje na delovnem mestu, ki ga je
v arhivu opravljal dijak Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine, 2021.

4. decembra 2019 je potekal v Novi Gorici Kulturni bazar. Osrednje dogajanje je bilo
v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica; predstavitev arhiva in arhivske
dejavnosti je bila v predavalnici Pokrajinskega arhiva.
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Zahvale, priznanja ... in družabno življenje

Zahvala direktorja Državnega arhiva v Trstu dr. Uga Cova,
1983.

Delavci arhiva, Goriškega muzeja in Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine iz Nove Gorice na sindikalni zabavi za
kromberškim gradom, 1985.

Zahvala ravnateljice Osnovne šole Draga Bajca Vipava Ljudmile
Kovač za sodelovanje pri izvedbi letnega delovnega načrta, 2000.

Fotograﬁja arhivskih delavcev na ruševinah devinskega gradu po
ogledu razstave o arhitektu Maksu Fabianiju na gradu Miramar,
julija 1988.

Direktor Drago Trpin sprejema voščila sodelavcev ob srečanju z Abrahamom, 2004.

Pohod arhivskih delavcev ob zaključku leta na Škabrijel; počitek pod vrhom ob predstavitvi
naravnih in zgodovinskih znamenitosti, 2015.

Konec decembra 2018, sta se zaposlenim na že tradicionalnem decembrskem pohodu na Cerje,
pridružili tudi upokojeni sodelavki arhiva.

Arhivsko društvo Slovenije je leta 2005, ob petdesetletnici
delovanja, podelilo Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici
priznanje za dolgoletno odlično sodelovanje.

Priznanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
za uspešno sodelovanje v okviru Dnevov evropske kulturne
dediščine in Tedna kulturne dediščine, 2020.

Voščilo Marici za rojstni dan izpod peresa pesniško navdahnjenega
(nakdanjega) sodelavca, 1998.

Zahvala Dorice Makuc arhivistki Aleksandri za pripravo
odmevne razstave o očetu Ivanu Kacinu in bratu Paulu
Šiﬂerju, Gorica, 2013.

Sodelavci arhiva na obisku pri Marici Pavlin na domu v Ravnici, ob njenem
odhodu v penzijo, 1997.

Lepo vreme, prijetna družba in čudovit razgled z vrha griča Sv. Ota
nad Šempetrom za lep konec decembra 2017.

Pustne maškare v novogoriškem arhivu leta 2019.

»Planinski izlet« v idilične Šebrelje, ogled arheološkega najdišča Divje babe in
poležavanje na soncu v zavetju cerkve sv. Ivana, na mestu z izredno naravno
energijo, 2017.

Graﬁt na vhodu v stavbo arhiva, 1999.

21

