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Sedež arhiva z  
Enoto v Ljubljani 

Enota za Dolenjsko in 
Belo krajino Novo mesto

Enota v Idriji 

Enota za 
Gorenjsko Kranj 

ŠKOFJA LOKA

LJUBLJANA

NOVO MESTO

IDRIJA

KRANJ

Enota v Škofji Loki 

Kje nas najdete:

Število organizacijskih enot arhiva 5
Število upravnih enot na območju pristojnosti 20

Število zaposlenih 37
Število ustvarjalcev arhivskega gradiva ok. 2000
Število raziskovalnih in upravnih strank 3493
Površina vseh arhivskih prostorov 5552 m2

Število tekočih metrov arhivskega gradiva 17.900
Število arhivskih škatel 144.121
Število prebivalcev na območju pristojnosti 934.779

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, 1001 Ljubljana 
Telefon: +386 (0)1 306 13 06, faks: +386 (0)1 426 43 03 
E-pošta: zal@zal-lj.si, spletna stran: www.zal-lj.si

Zgodovinski arhiv Ljubljana  
v številkah (2018):
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Začetki Zgodovinskega arhiva Ljubljana segajo 
v leto 1898, ko je pesnik in teolog Anton 
Aškerc na ljubljanskem magistratu nastopil 
službo mestnega arhivarja. Največ zaslug za 
njegovo zaposlitev je imel tedanji ljubljanski 
župan Ivan Hribar, ki se je zavedal izjemnega 
pomena arhivskega gradiva.

Aškerc je kot mestni arhivar začel delati  
15. julija, zato na ta dan Zgodovinski arhiv 
Ljubljana praznuje rojstni dan. Aškerc se je 
svojega dela lotil zelo zavzeto in je kljub slabim 
delovnim razmeram uspel zgledno urediti 
mestni arhiv. Njegove strokovne odločitve so 
bile za tisti čas napredne, zato ima zasluge 
za razvoj arhivske teorije in prakse na 
Slovenskem.

  Prevzemanje javnega in zasebnega 
arhivskega gradiva.

  Urejanje in popisovanje arhivskega 
gradiva z namenom omogočiti njegovo 
dostopnost.

  Hranjenje arhivskega gradiva v depojih 
v nadzorovanih mikroklimatskih 
razmerah, restavriranje, digitalizacija in 
mikrofilmanje arhivskega gradiva.

  Posredovanje arhivskega gradiva javnosti: 
omogočanje uporabe raziskovalcem 
v čitalnici in na spletu, izdajanje kopij 
dokumentov, priprava razstav, izdajanje 
publikacij, pedagoška dejavnost.

Poiščite nas na www.zal-lj.si za:
  natančnejše informacije,
  digitalizirano arhivsko gradivo (digiteka),
  digitalizirane publikacije,
  kratke filme o arhivih in arhivskem gradivu 
(filmoteka).

PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Arhiv v okviru svoje pedagoške dejavnosti 
ponuja splošne predstavitve arhiva, tematske 
predstavitve nekaterih zvrsti gradiva, 
kaligrafske delavnice ter arhivske pravljične 
urice za najmlajše. 

PRIPRAVA RAZSTAV
Arhivisti redno pripravljajo različne tematske 
razstave, ki jih spremljajo razstavni katalogi.

Za najavljene skupine organiziramo brezplačna 
vodstva po razstavah. 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ
Ena pomembnejših dejavnosti Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana je izdajanje strokovnih 
publikacij. Sem spadajo objave zgodovinskih 
virov, publikacije s področij zgodovinopisja 
in arhivistike ter razstavni katalogi. 
Najobsežnejša je serija Gradivo in razprave, ki 
je začela izhajati leta 1979.

Arhiv v širšem prostoru izstopa zlasti s serijo 
kratkih izobraževalnih filmov o arhivih in 
arhivskem gradivu ter s tremi slikanicami o 
miški Mici, ki približujejo svet arhivov mlajši 
populaciji.

ZGODOVINA

POSLANSTVO


