CELJE NA ZEMLJEVIDIH
OD 16. DO SREDINE 19. STOLETJA

Majda Lončar

Dan pred kulturnim praznikom je Osrednja knjižnica Celje za mesec dni postavila na ogled del
dragocene zbirke kart, ki jih hrani njihov Domoznanski oddelek. Gre za zahteven in drag projekt,
ki sta ga finančno podprla Mestna občina Celje in Ministrstvo za kulturo. Projekt je pomemben
z vidika ohranjanja tiskane kulturne dediščine kot tudi njene popularizacije. Če take dragotine
ostanejo skrite očem javnosti, izgubijo del svoje vrednosti.
Razstava z naslovom „Celje na zemljevidih od 16. do sredine 19. stoletja“ naj bi prikazovala
umeščenost Celja in širšega celjskega področja v slovenski in evropski geografski prostor, vendar
je z izborom kart presegla lokalni pomen. Za razstavo so izbrali 37 kart, ki so jih najprej očistili
in restavrirali v restavratorski delavnici Arhiva Republike Slovenije. Za splošno uporabo pa bodo
tudi po zaključku razstave dostopne v digitalni obliki.
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Med kartami je nekaj dragocenih primerkov, katerih avtorji so znani evropski kartografi. Razstava
je bila postavljena tako, da so se obiskovalci lahko seznanili z razvojem kartografije od 16. do
sredine 19. stoletja, ko se začne moderna doba kartografije. Posebno pozornost obiskovalcev so
pritegnili likovno bogato opremljeni zemljevidi, ki so rezultat dela različnih avtorjev, od kartografov,
risarjev, izdelovalcev plošč, tiskarjev in tistih, ki so karte na koncu največkrat obarvali.

Slika 1: Abraham Ortelij, Karta Panonije in Ilirije, Antwerpen, 1590.
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Ob razstavi je bil izdan bogato ilustriran katalog, v katerem so podrobneje predstavljene
razstavljene karte. V uvodu je kratka zgodovina kartografije in okraševanja kart, sledi poglavje o
njihovem konzerviranju in restavriranju ter kataloški popis. Izdana je tudi grafična mapa z natisi
šestih kart. Oboje je naprodaj v Osrednji knjižnici Celje.
Ob zaključku razstave je bila organizirana okrogla miza o kartografiji kot odtisu časa in prostora,
na kateri so sodelovali dr. Mirela Slukan Altić z zagrebškega Instituta družbenih znanosti, dr.
Mihael Glavan z Rokopisnega oddelka NUK-a in avtorica razstave Tatjana Kač, bibliotekarka
Domoznanskega oddelka Osrednje knjižnice Celje.
Več o projektu, katalogu in predogled zemljevidov (od tam je spodnja slika) si lahko ogledate na
spletni strani http://sikce.ce.sik.si/zemljevidi/.

Majda Lončar, univ.dipl.inž.geod.
Predsednica CGD
E-pošta:majda.loncar@gov.si
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