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Petinšestdeset let ohranjanja kulturne dediščine
V letu 1953 se je začela zgod-

ba ohranjanja kulturne dediš-
čine v Gorenjskem muzeju. 
Takrat se je naš muzej ime-
noval še Mestni muzej. Vodil 
ga je dr. Cene Avguštin. Svo-
je prve prostore je imel v Pre-
šernovi hiši, ki so jo takrat te-
meljito prenovili. To je bil tudi 
čas, ko so urejali okolico Pre-
šernovega spomenika ob Pre-
šernovem gledališču. Arhe-
ologi so tu naleteli na obsež-
no slovansko pokopališče in 
najdbe predali novemu mu-
zeju. Mestni muzej je od Ob-
činskega ljudskega odbora 
prevzel tudi dragoceno zbirko 
starih listin, ki so bile napisa-
ne od 14. stoletja naprej. Pred 
drugo svetovno vojno so bile 
namreč še vedno del kranj-
skega mestnega arhiva. 

Skrb za premično kultur-
no dediščino v Kranju ni sta-
ra le 65 let ali kakšno leto več. 

Kranjčani so želeli ustanoviti 
muzej že na začetku 20. sto-
letja. Takrat je bila Narodna 
čitalnica središče kulturnega 
dogajanja v mestu in hkrati 
tudi pobudnica za ustanovi-
tev krajevnega muzeja. Čital-
niški odbornik in predsednik 
Makso Pirnat je v letih 1907 
in 1908 predlagal, naj ga usta-
novi mestna občina. Predme-
te za muzej bi po zgledu Ško-
fjeločanov zbirali po kranj-
skih meščanskih družinah, 
z razstavljanjem le-teh pa za 
zbiranje navdušili okoliško 
prebivalstvo. Pirnatov pred-
log so mnogi podpirali, ven-
dar mestna oblast za ustano-
vitev muzeja ni imela poslu-
ha. Čitalnica je zaradi skopih 
finančnih sredstev leta 1908 
uspela pripraviti le eno in edi-
no galerijsko razstavo v svo-
jih prostorih, v Petrčkovi hiši 
na Glavnem trgu.

Zbirke Gorenjskega mu-
zeja, ki so nastajale skozi de-
setletja, so danes podobne 
tistim, ki jih je Makso Pir-
nat načrtoval že pred sto leti 
in več. V ospredje je postavil 
gradivo, ki se nanaša na živ-
ljenje in delo zaslužnih Kra-
njčanov in posameznikov, ki 
so v mestu živeli. Dr. Fran-
cetu Prešernu je v muze-
ju namenil poseben odde-
lek, izpostavil pa zbirko pre-
šernoslovca Toma Zupana z 
Okroglega. V zbirki umetni-
ških del bi hranili stvaritve 
kranjskih umetnikov. V ar-
heološki zbirki bi bile najprej 
najdbe iz časa preseljevanja 
narodov, ki jih je leta 1905 
izkopal kranjski rojak, arhe-
olog Walter Schmidt. Kul-
turnozgodovinska zbirka bi 
vsebovala listine kranjskega 
mestnega arhiva in različne 
meščanske predmete.

Leta 1937 so Kranjčani po-
novno začutili potrebo po 
predstavljanju svoje boga-
te zgodovine in dediščine. 
France Planina, Tine Fortu-
na in Anton Polenec, ki so 
bili profesorji na kranjski gi-
mnaziji, so v sodelovanju z 
dekanom Matijo Škerbcem 
in odvetnikom Antonom 

Megušarjem v prostorih 
kranjskega župnišča prip-
ravili razstavo kranjskih ilu-
miniranih rokopisov, dru-
gih dragocenih predmetov 
cerkvene umetnosti in etno-
loške dediščine gorenjskih 
krajev. Njihove načrte za 
ustanovitev muzeja pa je pre-
kinila druga svetovna vojna.

Narodna čitalnica v t. i. Petrčkovi hiši na današnjem 
Glavnem trgu / Fototeka Gorenjskega muzeja
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