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IZJAVA ZA JAVNOST 
 
 
Ljubljana, 1. 6. 2017 
 
 

Mednarodni dan arhivov 2017 v Arhivu Republike Slovenije 

 

Arhiv Republike Slovenije v letošnjem letu Mednarodni dan arhivov posveča 

temi zasebne zapuščine dr. Julija Felaherja, sodnika, pravnika in neutrudljivega 

borca za pravice koroških Slovencev v Avstriji. Tej temi priključujemo splošno 

predstavitev zasebnih fondov in zapuščin v Arhivu RS ter tematiko evidentiranja 

arhivskega gradiva o Slovencih in Sloveniji v tujini ter o gradivu zamejskih 

Slovencev. 

V ta namen vas vabimo na tiskovno konferenco v četrtek, 8. junija 2017, ob 10.00 

v Arhivu RS, Zvezdarska 1, Ljubljana, kot tudi na dogodke, ki se bodo odvili na ta 

dan (predavanja in odprtje razstave v prostorih Arhiva RS).  

Kot osrednji dogodek Mednarodnega dne arhivov bo odprtje gostujoče razstave 

Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika iz Raven na Koroškem z naslovom  

 

“DRAGI JULČI!” - Dr. Julij Felaher in njegova zapuščina v zbirkah Koroške 

osrednje knjižnice. 

 

Avtorici razstave sta Simona Šuler Pandev in Simona Vončina. Pri predstavitvi 

gradiva se na razstavi pridružuje tudi Arhiv RS z razstavljenimi originalnimi 

dokumenti iz fonda dr. Julija Felaherja. Razstava je bila v januarju 2017 prvič 

postavljena v knjižnici dr. Franca Sušnika iz Raven na Koroškem in se je zatem 

selila na gostovanje na avstrijsko Koroško. V Arhivu Republike Slovenije bo 

odprta 8. junija 2017 ob 12. uri. Razstavo spremljajo tudi predavanja in 

predstavitve o ohranjenem gradivu dr. Felaherja v Koroški osrednji knjižnici dr. 

Franca Sušnika in Arhivu Republike Slovenije, pa tudi predstavitev projektov 

slovenskih arhivov za evidentiranje gradiva o Slovencih in Sloveniji v tujini in o 

gradivu zamejskih Slovencev. 

O življenju in delu dr. Julija Felaherja bo predaval dr. Daniel Grafenauer iz 

Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. O arhivski zapuščini dr. Felaherja 

ter na splošno o gradivu zasebnih zapuščin, ki se hranijo v Arhivu RS, bo 
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spregovorila ga. Mojca Grabnar (Arhiv RS). O evidentiranju arhivskega gradiva v 

tujini v zadnjih nekaj letih (ob sodelovanju vseh slovenskih arhivov) bo imel 

predstavitev mag. Gašper Šmid (Arhiv RS). 

Predstavljamo vam še nekaj osnovnih podatkov iz življenja dr. Felaherja ter o 

hranjenem in objavljenem gradivu, ki ga hrani Koroška osrednja knjižnica dr. 

Franca Sušnika: 

IZ ZAPUŠČINE JULIJA FELAHERJA V KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI DR. FRANCA SUŠNIKA 
NA RAVNAH (*1895 v Melvičah v Ziljski dolini – †1969 v Ljubljani) 

Julij Felaher je bil sodnik in pravnik, ki je užival velik ugled, saj se je skoraj pol 

stoletja boril za izboljšanje in položaj koroških Slovencev v Avstriji. Ves čas, še 

posebej v prelomnih časih, ko se je odločalo o usodi koroških Slovencev, je Felaher 

sodeloval v vojaškem in političnem boju za pravično slovensko severno mejo. 

Njegovo delovanje lahko zabeležimo pri Narodnem svetu za Slovensko Koroško v 

Velikovcu in nato pri distriktnem svetu Medzavezniške plebiscitne komisije v 

Pliberku. Po plebiscitu je moral, kot številni slovenski izobraženci, zapustiti rodno 

deželo. Od ustanovitve Kluba koroških Slovencev leta 1928 pa do svoje smrti je bil 

njegov predsednik. Pomagal je z lastnimi sredstvi, pisanjem prošenj, pravno 

pomočjo itd. Sam je zbral ogromno zgodovinskega in narodnostnega gradiva, 

veliko je pisal in predaval ter sodeloval pri predvojnem Manjšinskem inštitutu v 

Ljubljani. 

Koroška osrednja knjižnica hrani Felaherjevo zapuščino že od leta 1969. 

Gradivo iz Felaherjeve zapuščine je res raznovrstno. Predstavlja korespondenco, 

pisma, kartografsko gradivo, knjižno gradivo in slikovno oz. fotografsko gradivo. 

Znotraj korespondence je 1076 pisem. Zajema pisma Felaherhevih dopisnikov, 

osebne dokumente, rokopise oz. tipkopise. Ob prebiranju tega dela zapuščine je 

zaznati, da so ga dopisniki cenili in spoštovali ter najpogosteje nazivali z 

Velecenjeni doktor, Spoštovani gospod! … Med znanci in prijatelji pa je bil njihov 

Dragi ali Ljubi Julči! 

Felaherjevo knjižnico oz. knjižno gradivo predstavlja 2000 izvodov gradiva. V 

zbirki knjižnega gradiva je kar precej serijskih publikacij, ki se nanašajo na 

Koroško, precej je literature (tudi v nemščini, angleščini in francoščini), ki govori o 

manjšinskih problemih in njihovem pravu, narodnih manjšinah in njihovem 

kulturnem, gospodarskem in socialnem položaju, najdemo gradivo o šolstvu, 

vzgoji, državoznanstvu. V zbirki so zastopani slovarji v različnih jezikih, slovnice, 

čitanke in leposlovje, predvsem slovenskih avtorjev. 

Med kartografskim gradivom (300 kosov) prevladujejo zemljevidi tako 

slovenskega kot avstrijskega demografskega ozemlja Koroške, zemljevidi 

Julijske Krajine in Istrskega polotoka, kar priča o Felaherjevi vsestranski borbi in 
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interesu za pravice slovenske etnične manjšine. V zbirki najdemo mnogo zelo 

natančnih vojaških topografskih kart, demografskih kart, ki prikazujejo 

spreminjanje obsežnosti slovenskih skupnosti izven meja takratne države, 

pregledne karte davčnih okrožij in katastrskih skupnosti, jezikovne karte, karte 

dvojezičnih šol, celo karte meteoroloških pojavov.  

V zadnjih letih so se v knjižnici posvetili predvsem obdelavi fotografskega gradiva 

in razglednic ter uspeli to slikovno gradivo vnesti v sistem COBISS in hkrati tudi 

digitalizirati.  

V digitalni obliki so na dLib-u dosegljive predvsem fotografije bojev za 

severno mejo, prva svetovna vojna in razglednice krajev slovenske Koroške. 

Popisali in uredili so tudi kartografsko zbirko, fotografije na steklu in celotno 

korespondenco, hranjeno v rokopisnem oddelku. 

(del besedila je pripravila Simona Šuler Pandev, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika iz 

Raven na Koroškem) 

 

Informacije o celotnem dogodku 'Mednarodni dan arhivov 2017' so dostopne tudi 

na spletu: https://urednik.sess.sigov.si/arhiv/si/medijsko_sredisce/novica/article/1217/5930/  
 
 

Za vse informacije smo vam na voljo: (01) 24 14 260, mag. Natalija Glažar 

(natalija.glazar@gov.si)  

 

Vljudno vabljeni na vse dogodke in z lepimi pozdravi, 

 
 
 
 
 

mag. Natalija Glažar 

višja svetovalka - mednarodno sodelovanje  

in članica nacionalne komisije za UNESCO 

dr. Bojan Cvelfar 

direktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga: Vabilo na Mednarodni dan arhivov 2017  

https://urednik.sess.sigov.si/arhiv/si/medijsko_sredisce/novica/article/1217/5930/
mailto:natalija.glazar@gov.si

