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Izvleček
Namen: V članku so na primeru zgodovine ter področij delovanja Narodne čitalnice v Kranju
od njene ustanovitve leta 1863 do razpustitve leta 1941 predstavljeni pomen in vloga čitalnic,
predhodnic današnjih knjižnic.
Metodologija: Uporabljena je bila historična metoda na osnovi kritične analize virov in gradiva.
Rezultati: Kranjska čitalnica je bila skozi celotno obdobje delovanja osrednja mestna kulturna
ustanova, saj je združevala knjižnico, gledališče, pevski zbor ter godbo, prirejala slovesnosti in
postavljala spomenike, pogosto pa se je angažirala tudi politično. Kljub ne pretirano visoki kvaliteti prireditev so bili z nastankom čitalnice položeni temelji za poznejše kulturne ustanove v
mestu.
Izvirnost raziskave: Zaokroženje in dopolnitev dozdajšnjih spoznanj iz zgodovine in delovanja
čitalnice.
Omejitve: Arhivski viri za proučevanje zgodovine čitalnice so razmeroma skromni.
Ključne besede: Narodna čitalnica v Kranju, zgodovina Kranja, kulturna zgodovina, slovesnosti

Abstract
Purpose: The article presents the history and fields of activity of the National Reading Society
in Kranj from its foundation in 1863 until its disbandment in 1941, thus illustrating the role and
significance of reading societies, predecessors of modern-day libraries.
Methodology: A historical method, based on the critical study of sources and materials was
used.
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Results: The Reading society in Kranj was the town’s central cultural institution throughout its
existence, since it incorporated a library, a theatre, a choir and a band, organized ceremonies
and erected memorials, on many occasions it was also politically active. Even though the quality
of performances was often poor, the reading society laid foundations for subsequent creation
of town’s cultural institutions.
Originality: Rounding up and completion of hitherto existing findings on history and activities
of the reading society.
Research limitations: Archival sources on history of the reading society are relatively scarce.
Keywords: National reading society in Kranj, history of Kranj, cultural history, ceremonies
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Uvod: oris čitalniške dobe

Februarska ustava, ki je bila v Habsburški monarhiji razglašena 26. februarja 1861, je
državo preuredila v (kvazi) ustavno in centralistično monarhijo, v kateri je (v nasprotju
s prejšnjo, federalistično zasnovano oktobrsko diplomo) prevladal vpliv Nemcev. Kot
je zapisal Janez Cvirn (2006, str. 88), je takrat prvič po koncu revolucionarnega vrenja
leta 1848 nastalo »predstavniško telo, ki si zasluži oznako parlament«. Medtem ko so
novo ustavo pozdravili nemški liberalci, ne pa tudi konservativci in nenemški narodi,
so Slovenci v njej videli možnost lastnega kulturnega razvoja, zlasti glede uveljavitve
slovenščine v šolah in uradih. Te zahteve, ki so jih skupaj z združitvijo slovenskih dežel (gre za vnovič obujeni program Zedinjene Slovenije iz leta 1848) terjali v posebni
peticiji, so doživele neuspeh, saj vlada Antona von Schmerlinga, ki je delovala med
letoma 1861 in 1865, zanje ni imela posluha, napadali pa so jih tudi nemški liberalci.
Schmerling je dopuščal le skromne ukrepe, kot je bila krepitev slovenščine kot učnega
jezika v osnovnih šolah.
Slovenci so zato iskali druge poti za razvijanje svojega kulturnopolitičnega življenja in
v 60. letih 19. stoletja so začeli ustanavljati čitalnice. Kot razlaga Peter Vodopivec (2010,
str. 69–70), so bila to zbirališča izobražencev, mestne elite, obrtnikov in trgovcev, ki so
organizirali in obiskovali t. i. bésede, »prireditve z govori, predavanji, deklamacijami,
glasbenimi in pevskimi nastopi ter gledališkimi igrami«. Prvo čitalnico so ustanovili leta
1861 v Trstu, kmalu pa so jih odprli še v Mariboru, Ljubljani (tu je bila največja čitalnica)
in Celju. Do konca 60. let je na Slovenskem nastalo 57 čitalnic. Narodnobuditeljsko vlogo so čitalnice po Vodopivcu (ibid., str. 70) opravljale z organizacijo bésed in zabavnega programa, urejanjem knjižnic, naročanjem dnevnega časopisja ter ustanavljanjem
sekcij v okviru čitalnice, kot so bili pevski zbori in godbe, vendar »se je nemščina v
pogovoru med člani in obiskovalci čitalnic le počasi umikala slovenščini, kar nazorno
kaže na globoko ukoreninjenost tradicionalne hierarhizirane jezikovne prakse«.
94

I. Smiljanić: Narodna čitalnica v Kranju od leta 1863 do druge svetovne vojne, 93–116
Knjižnica, 59 (2015) 4

2

Ustanovitev in odprtje Narodne čitalnice v Kranju

Prva narodna čitalnica na Gorenjskem je bila ustanovljena v Škofji Loki. Slovesno so
jo odprli, kot piše denimo Božidar Vodušek (1893, str. 4), 23. novembra 1862. Na slovesnost so prišli tudi meščani iz bližnjega Kranja, ki so, navdušeni nad škofjeloško pridobitvijo, tudi sami takoj začeli organizirati priprave na odprtje čitalnice v gorenjski
prestolnici, osme na slovenskem področju.
Že 25. novembra se je po Kranju razširila okrožnica z naslovom Povabilo vsem domoljubnim mestjanom, ki so jo podpisali takratni župan Konrad Loker, trgovec in brat
dr. Janeza Bleiweisa Konrad Pleiweis, lekarnar in bodoči kranjski župan Karol Šavnik,
trgovec Matej Pirc in Katarina Florian. V okrožnici so zapisali, da Kranj ne sme več odlašati z ustanovitvijo čitalnice in da vabijo vse meščane in meščanke, naj postanejo
njeni člani (Pirnat, 1913, str. 7–8). Hitro se je javilo 71 mož iz Kranja, Ljubljane in drugih
bližnjih krajev. Med njimi sta bila tudi Janez Bleiweis in dr. Lovro Toman (ibid., str. 8–9).
Konec novembra so ustanovni člani poslali pravila čitalnice v pregled deželni vladi, ta
pa jih je potrdila 16. decembra 1862 (Vodušek, 1893, str. 4). Sledil je osnovalni zbor,
ki je potekal 29. januarja 1863 v prostorih kranjske gostilne Stara pošta. Štiriindvajset
navzočih članov je za predsednika izvolilo kranjskega podjetnika, trgovca z blagom
in barvarja Mateja Pirca, za tajnika Karla Šavnika ter za blagajnika Konrada Pleiweisa.
Društvo si je za svoje temeljne naloge zadalo, da mora »buditi narodno zavest, nuditi
društvenikom pošteno zabavo in z njo neprisiljeno družiti srčno in umsko izobrazbo«
(Pirnat, 1913, str. 9).
Dne 8. februarja 1863 je čitalnica organizirala prvo javno prireditev – bésedo s tombolo
(Vodušek, 1893, str. 5). Na začetku maja naj bi se čitalnica preselila v hišo pivovarja Petra
Mayrja (po domače pri Petrčku) na Mestnem (danes Glavnem) trgu, kjer je do takrat delovala nemška kazina, vendar se Nemci niso nameravali tako hitro izseliti iz svojih prostorov, zato si je morala čitalnica za nekaj mesecev poiskati nadomestne prostore. Še
istega leta so za prvega častnega člana čitalnice izbrali hrvaškega dobrotnika, politika
(privrženca združitve južnih Slovanov) in đakovskega škofa Josipa Juraja Strossmayerja,
ki je čitalnici v zahvalo poslal denarni prispevek in pismo, v katerem je zaželel, naj
Vsemogočni blagoslovi vsako slovansko aktivnost pri izobraževanju in da aktivnost čitalnice »na radost i veselje svega jugoslovljanstva« obilno obrodi (Pirnat, 1913, str. 11).
Na začetku avgusta se je čitalnica vendarle namestila v Mayrjevi hiši in njen odbor je
16. avgusta 1863 organiziral slavnostno odprtje prostorov. Odborniki so na slovesnost
povabili vse slovenske rodoljube in predstavnike drugih čitalnic. Slovesnost je bila po
poročanju sodobnikov nadvse svečana. Prišlo je mnogo obiskovalcev iz okolice Kranja,
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Ljubljane (Janez Bleiweis je vodil odposlanstvo ljubljanske čitalnice), Radovljice, Škofje
Loke, Kamnika, Železnikov, Tržiča, Novega mesta in od drugod, pa tudi iz drugih dežel:
Štajerske, Koroške, Istre, Hrvaške in celo Moravske.
Slavje se je pričelo ob 8. uri zjutraj s slovesnostjo v čitalnični dvorani, na kateri je tajnik Šavnik kranjskemu pevskemu zboru izročil pevsko zastavo. Zbor je z njo krenil
proti kranjski železniški postaji, kjer sta župan Loker in predsednik čitalnice Pirc pozdravila vse obiskovalce. Ob 11. uri je v župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev potekala maša, zatem pa kosilo, na katerem je župan nazdravil cesarju. Ob petih popoldne je množica odšla na kranjsko pokopališče (današnji Prešernov gaj) obiskat grob
dr. Franceta Prešerna, kjer so kranjski pevci ganjenemu občinstvu zapeli pesem Na grobu Prešernovem z besedilom Frana Levstika in po melodiji dr. Benjamina Ipavca, ki je
nastala posebej za to slovesnost. Zvečer so se gostje ponovno zbrali v čitalnični dvorani na zaključni prireditvi, na kateri je Janez Bleiweis poudaril vlogo slovenščine, češ da
bi bilo nasprotovanje Kranjcev slovenščini kot nasprotovanje otrok staršem. Avstrijo je
primerjal s čebelnjakom, v katerem so posamezni panji, tj. narodi, zbrani okoli čitalnic.
O pomenu kranjske čitalnice je govoril še Lovro Toman, nato pa so različni izvajalci peli
ali deklamirali več pesmi. Po pesmi Hej Slovani! se je pričel ples, ki je zaokrožil od vseh
pohvaljeno slovesnost (Iz Kranja, 1963, 26. avgust, str. 273–277).

3

Politične razmere, vodenje in organizacija čitalnice

Ustanovitev, vodenje in delovanje kranjske čitalnice so bili močno povezani s politično
situacijo in z narodnostnimi trenji, saj je v Kranju od 1846. delovalo Kazinsko bralno
in izobraževalno društvo ali kratko kazina (Avguštin, 1991, str. 32), prvotno slovenska
združba, v katero je svoj čas zahajal tudi Prešeren, ki pa je zlasti po letu 1848 postala
osrednje društvo kranjskih Nemcev in nemškutarjev. Čitalnica je bila torej slovenski
odgovor na to društvo. Ob ustanovitvi so v čitalnici »složno sodelovali laiki in duhovniki«, njen zbor je pel tudi v cerkvi, državni uradniki pa se ji večinoma niso upali pridružiti
(Žontar, 1982, str. 321). Kazina v tej dobi ni dobro shajala: »Komaj je prenehal pritisk
absolutistične vlade, je začela hirati kazina.« (ibid.) »Da,« dodaja Vodušek (1893, str. 8),
»tako se je bilo osredotočilo kranjsko družabno življenje v narodni čitalnici, da je razpala v juliji l. 1866 nemška kazina. Le nekak ‚Leseverein‘ pognal je prav revno na njenih
razvalinah in životaril dalje.«
V 70. letih, torej pod nemško liberalno vlado kneza Adolfa von Auersperga (1871–1879),
je bil germanski pritisk izrazito močan. »Gorje državnemu uradniku, ki se je spozabil in
pokazal svoje narodno mišljenje. Zadoščalo je, da je pogosto zahajal v čitalnico, pa so
ga prestavili v tuje kraje,« je zapisal Josip Žontar (1982, str. 324). Nova oblast je pomeni96
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la tudi preporod nemške kazine. Čitalnica se je morala 1. oktobra 1874 zaradi povečane
aktivnosti kazine izseliti iz Mayrjeve hiše in se preseliti v precej manjšo Prevčevo hišo
(ibid.). Takrat so poročali, da čitalnica »bolj životari nego živi« (Vodušek, 1893, str. 10).
Precej »meščanskih vetrnjakov« se je prilagodilo položaju in hodilo v kazino, vendar
jim je, kot piše Žontar (1982, str. 328), »vedno krepkejše poudarjanje nemške miselnosti« in »popevanje« nemške nacionalistične pesmi Wacht am Rhein sčasoma »odprlo
oči«. Leta 1877 se je lahko čitalnica vrnila v svoje stare prostore v Mayrjevi hiši. Zasluge
za ponovni vzpon čitalnice je imel predvsem odvetnik, pisatelj ter takratni predsednik
čitalnice dr. Janez Mencinger.
Osemdeseta leta, zaznamovana z do Slovanov tolerantno Taaffejevo vlado (1879–
1893), so prinesla povrnitev moči čitalnici. Leta 1883, ko se je morala kazina izseliti
iz svojih prostorov, so člani čitalnice o njej zafrkljivo zapisali: »Naše nemško društvo
‚Kazina‘ ima sušico. Prenesli so jo iz dosedanjega stanovanja v bolnišnico. Kako dolgo
bo še hirala, se ne ve; njeni zdravnikí jej obetajo malo časa.« (Iz Kranja 26. decembra,
1883, str. 3) Kazina je ugasnila čez štiri leta (1887). V čitalnici so se medtem začele kazati spremembe v kranjski družbi, denimo v tem, da duhovniki niso več bili njeni člani.
Zadnje poskuse povezovanja vseh slojev je izvajal predsednik Ivan Škerlj (predsedoval leta 1883), njegov naslednik Vinko Majdič (predsedoval 1884–1885) pa je menil,
da je čitalnica namenjena zgolj višjemu meščanstvu, ne pa obrtnikom in priseljencem
kmečkega porekla. Ob neki prireditvi niso pustili pevcem, da plešejo, kar je bil jasen
znak Majdičeve politike, zato so užaljeni »malomeščani« leta 1886 ustanovili Slovensko
bralno društvo. Žontar (1982, str. 335–336) dodaja, da so društva ob medsebojnih spopadih pozabljala na področje izobraževanja, saj je bilo še leta 1880 v kranjskem okraju
56,21 odstotka prebivalstva nepismenega.
V 90. letih je čitalnica ponovno postala »politisch verdächtig«. Leta 1893 je potekala
slovesnost ob 30. obletnici čitalnice, za katero se je okrajni glavar »tako zanimal, da je
nastavil več vohunov, ki so mu morali poročati o poteku vsega slavja« (ibid., str. 345).
Glavar je čitalnico v poročilu za deželno vlado opisal kot »leglo radikalnih elementov«,
na slavnostnem slavoloku je opazil »jugoslovansko znamenje (polumesec z zvezdo)«,
člani čitalnice pa naj bi hoteli »razbiti avstrijsko državo«. Kot patrioti naj bi se kazali le
zato, ker so tedaj potekali pregovori za ustanovitev slovenske gimnazije (ibid.). Poleg
tega je slavnostni govor na prireditvi, kot bo opisano pozneje, prepovedal cerkveni vrh.
Na začetku novega stoletja je čitalnica še vedno sprejemala le meščane višjega sloja, a
v ta čas datira tudi postopno vključevanje širših krogov v aktivnosti čitalnice, še posebej po ustanovitvi ljudske knjižnice (ibid., str. 354). Člani čitalnice so dali tudi pobudo
za gradnjo Narodnega doma, v katerega bi se preselila vsa narodna društva (Narodni,
1910, str. 2–3), kar pa v času Avstro-Ogrske ni bilo uresničeno.
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Leta 1914, ob začetku prve svetovne vojne, so vpoklicali tudi odbornike čitalnice. Ne
tega ne naslednjega leta ni bil organiziran občni zbor, zato je obstajala nevarnost, da
se čitalnica razpusti. Ciril Pirc, bodoči kranjski župan, in Janko Sajovic sta 1. aprila 1916,
čeprav nista bila odbornika, samoiniciativno sklicala zbor čitalnice in tako preprečila
njeno ukinitev. Čitalnica je morala med vojno svoje prostore predati učni upravi, tako
da ni bilo nikakršnih prireditev, v okrnjeni obliki pa sta delovala le pevski zbor in knjiž
nica (Fugina, 1933, str. 16).
Po vojni se je čitalnica brez posebnih težav odprla vsem slojem in bistveno povečala
število članov (Žontar, 1982, str. 366). Člani čitalnice so menili, da je tovrstno združenje tudi v novi dobi, za Ivana Fugino (1933, str. 17) »dobi materijalizma in posirovelosti«, nujno, zato so delovanje čitalnice v celoti obnovili. Prvi povojni občni zbor je
potekal 28. decembra 1918. Naslednje mesece je čitalnica posvetila političnemu delovanju: njeni člani so ljubljanski narodni vladi poslali spomenico z zahtevo za energičen boj proti italijanski ozemeljski pogoltnosti, junija 1919 pa je odstopila svojo
dvorano za mirovna pogajanja med Jugoslavijo in Avstrijo glede vprašanja Koroške.
Generalu Rudolfu Maistru (ki je del mladosti preživel v Kranju) in liberalnemu politiku
dr. Gregorju Žerjavu so ob tej priložnosti priredili podoknico. V času koroškega plebis
cita je čitalnica sodelovala na taborih po Koroškem. V novih zgodovinskih okoliščinah
je čitalnica 28. junija 1919 prvič proslavila nekdaj srbski, zdaj pa jugoslovanski verski
praznik Vidov dan, čez točno leto dni pa je sodelovala pri sprejemu prestolonaslednika
Aleksandra Karađorđevića v Kranju (ibid.).
Čitalnica je v Mayrjevi hiši obsegala tri prostore: sobo za branje, knjižnico in dvorano za nastope. Po prostorih so bili pred prvo svetovno vojno razmeščeni portreti
Franca Jožefa I., Ljudevita Gaja ter slovenskih kulturnikov, pa tudi pet kipov: »cesarjev,
Vodnikov, Bleiweisov, Slomškov in Aškerčev« (Pirnat, 1913, str. 28). Četudi je članom
ugajalo, da delujejo v prostorih, v katerih naj bi prej domnevno živeli kranjski vojvode (ibid., str. 27), so bili ti prostori že vsaj od leta 1907 pretesni. Leta 1922 se je po
dolgotrajnih prizadevanjih začel graditi Narodni dom, v katerem naj bi domovala vsa
pomembnejša mestna društva. Dne 10. januarja 1925 je imela čitalnica v novih prostorih prvo sejo (Fugina, 1933, str. 19), 5. maja istega leta pa se je po 58 letih delovanja
v Mayrjevi hiši preselila v nove prostore. Tu je dobila gledališko dvorano z odrom in
garderobo ter prostor za knjižnico. Godba in pevci so si prostor delili s knjižnico, vendar
so leta 1931 prešli pod okrilje Sokola (ibid., str. 22–23).
Dne 1. avgusta 1926 so v Kranju slovesno odkrili spomenik prvemu jugoslovanskemu
kralju Petru I. Karađorđeviću. V odboru, ki je organiziral odkritje prvega kraljevega spomenika na slovenskem področju, so poleg drugih uglednih meščanov sodelovali člani
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čitalnice. Na odkritju, ki sta se ga udeležila kralj Aleksander I. Karađorđević in kraljica
Marija, je nastopil tudi čitalnični pevski zbor (ibid., str. 20).
Številne aktivnosti čitalničnih odsekov ter osrednjega odbora v prvih povojnih letih so
začele okoli leta 1930 (v času svetovne gospodarske depresije) čedalje strmeje upadati. Vzroki za to so bili visoke najemnine v Narodnem domu ter nezanimanje Kranjčanov
za čitalnične prireditve, kar je pomenilo manj dohodkov. Razmišljali so tudi o »likvidaciji« oz. zaprtju čitalnice, a se to ni zgodilo. Leta 1933, ko je čitalnica praznovala 70 let
obstoja, je bila napoved njene prihodnosti še vedno optimistična: »Ne samo, da se v
70-ih letih ni preživela, kot kulturno-prosvetno društvo je naravnost potrebna. In to danes faktično Čitalnica je. Nobeno kranjsko društvo ni v pogledu prerojenja in izobrazbe
naroda toliko storilo, kot ga je – in ga bo tudi v bodoče – Narodna čitalnica.« (ibid.)
V naslednjih letih je ta optimizem izginil. Gorenjčevo poročilo o občnem zboru leta
1936 lepo ilustrira malodušje v zadnjih letih obstoja čitalnice: »V četrtek dne 23. januarja 1936 se je vršil v Narodnem domu 73. redni občni zbor Narodne čitalnice, ki zadnje
čase ne kaže prav posebno marljivega delovanja. Tudi kranjsko meščanstvo se zanjo že
prav malo zanima. Poročila društvenih funkcionarjev so bila hitro končana, ker pač odborniki o delu, ki ga ni bilo, niso mogli veliko povedati. Če samo primerjamo glavno, to
je tajnikovo poročilo, ki je navajal, da je število predstav v minuli sezoni reci in beri pet,
je to znak nedelavnosti odbora ali pa znak nerazpoloženja med igralci in članstvom.
Pasivnost ki vlada zadinje čase v Narodni čitalnici kaže znake nekega razkroja. Nekoč
pa je bilo zelo drugače.« (Član, 1936, str. 2) Četudi so upali na spremembe, je avtor zapisa menil, da bo čitalnica do takrat »obsojena le na životarjenje, kranjsko meščanstvo
pa bo njeno itak pičlo delo ignoriralo, okolica pa ji je že itak davno pokazala hrbet. Da
bo kranjsko meščanstvo vedno točno poučeno o delovanju pravzaprav že v agoniji se
nahajajoče Čitalnice, bomo z raznimi članki še večkrat postregli.« (ibid.)
Ker so bile čitalnične aktivnosti v zadnjih letih njenega delovanja zelo skromne, so
tudi podatki o njej v tem času skopi. S pričetkom druge svetovne vojne na področju
Kraljevine Jugoslavije leta 1941 in prihodom nemškega okupatorja v Kranj je čitalnica
dokončno prenehala delovati.
Skozi te burne čase je med letoma 1863 in 1933 (za poznejšo dobo so podatki frag
mentarni) krmarilo 20 predsednikov čitalnice v 29 mandatih. Najdlje sta na položaju ostala prvi predsednik Matej Pirc (1863–1869) in Viktor Globočnik (1888–1894).
Največ ločenih mandatov, štiri, je čitalnico vodil Vinko Majdič (1884–1885, 1896–1899,
1903–1905 in 1907). Poleg njih je v tem času delovalo 27 tajnikov (med njimi je bil Ivan
Tavčar), 21 blagajnikov in 15 knjižničarjev (Fugina, 1933, str. 24–25), do leta 1913 pa
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tudi 13 podpredsednikov, 12 gospodarjev, 38 odbornikov brez portfelja, 36 namestnikov odbornikov in 32 pregledovalcev računov (Pirnat, 1913, str. 29–31).
Društveni prapor je bila najprej zastava, ki so jo na slovesnem odprtju 16. avgusta 1863
pevcem podarile kranjske narodne dame. Čez dve desetletji so zastavo zamenjali ob
prihodu cesarja Franca Jožefa I. v Kranj. Zastavo so razvili na slovesnosti čez dobro leto
dni. Šlo je za slovensko trobojnico z liro in napisom Narodna čitalnica v Kranju na eni
ter grbom Kranja na drugi strani. Leta 1893 so ob 30. obletnici delovanja čitalnice zastavi dodali še srebrn venec (ibid., str. 26).

4

Člani čitalnice

Član kranjske čitalnice je bil bodisi častni bodisi redni član. Dokumentiranih je enajst
častnih članov. Že omenjenemu Strossmayerju so sledili kranjski rojak Janez Bleiweis
leta 1878, odvetnik in pisatelj dr. Janez Mencinger leta 1882, Karel Šavnik leta 1883,
industrialec Vinko Majdič, trgovec in bodoči kranjski župan Ciril Pirc, kranjski župan
Ferdinand Polak, učitelj Vilko Rus, zdravnik dr. Edvard Šavnik ter tedanji ljubljanski župan in pisatelj dr. Ivan Tavčar leta 1913 (ibid., str. 55), leta 1925 pa še industrialec Makso
Fock (Fugina, 1933, str. 9).
Števila rednih članov čitalnice v celotni dobi njenega delovanja ni mogoče točno določiti. Makso Pirnat je že leta 1913 omenil, da nekateri zapisniki čitalnice niso ohranjeni
in da zaradi tega ni mogel sestaviti popolnega seznama (Pirnat, 1913, str. 76), torej je
dobro stoletje kasneje, ko je ohranjenih virov še manj, povsem iluzorno preračunavati
to število. Kljub temu je Pirnat na osnovi ohranjenega gradiva sestavil seznam s 715
znanimi člani čitalnice med letoma 1863 in 1913, ki jim je treba prišteti še 154 ločeno
navedenih igralk in igralcev ter 209 pevk in pevcev, saj so oboji bili »večinoma redni
društveni člani« (ibid.). Končni seštevek po Pirnatu je torej 1078 članov, seveda pa ga
je treba jemati z rezervo. Iz seznama se da glede na navedene poklice (profesor, učitelj, inženir, čevljar, pravnik, trgovec …) sklepati, da je bila večina članov meščanov,
najti pa je tudi odklone (npr. baron Anton Zois). Pirnat je naštel 182 ženskih članic,
kar predstavlja blizu 17 odstotkov vseh naštetih članov. Večina članov je prihajala iz
Kranja z okolico in iz Ljubljane, posamezniki pa tudi iz Gradca, Karlovca, Zagreba in
Aleksandrije (ibid., str. 55–76).
Glede spreminjanja števila članov po letih je razvidno, da je imela čitalnica ob ustanovitvi 113 članov, nato pa je število do leta 1876, ko je imela zgolj 41 članov, vztrajno
padalo. Vse do 1901 je ostalo manjše od sto. Do leta 1911 se je povzpelo na 164, med
prvo svetovno vojno pa se je prepolovilo in padlo na dobrih 70 članov. Leta 1918 je
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število zopet naraslo na 184 članov, kar je največ do tedaj, čez štiri leta je preseglo mejo
200 članov in nato nihalo med 200 in 300. Absolutni rekord je bil verjetno dosežen leta
1930, ko naj bi čitalnica imela kar 350 članov, vendar gre morda za napako v viru (leta
1931 je navedenih 280 članov, kar je bolj verjetni vrhunec). Do sredine 30. let se je število gibalo okoli 250 (Fugina, 1933, str. 24), v naslednjih letih pa okoli 200.
Čitalnico je obiskalo več eminentnih Slovencev, ki so se med letoma 1863 in 1885 podpisovali v posebno spominsko knjigo, imenovano Knjiga za vpeljanje gostov. Vanjo so
se med drugimi podpisali Davorin Jenko, Josipina Urbančič-Turnograjska, dr. Valentin
Zarnik, dr. Ivan Tavčar, Ivan Franke (vsi leta 1863), Matej Cigale, Tomo Zupan, Peter
Kozler (vsi 1864), Josip Stritar (1868), Andrej Einspieler (1869), Fran Šuklje, dr. Anton
Bonaventura Jeglič (oba 1870), Ivan Hribar (1872), Josip Jurčič, Ignacij Borštnik
(oba 1877), Janez Šubic (1878) in Simon Gregorčič (1880) (Pirnat, 1913, str. 52–55).
Nahajališča ali usode te knjige avtor tega prispevka ni uspel odkriti.

5

Slovesnosti in praznovanja

Med letoma 1863 in 1941 je kranjska čitalnica organizirala številne prireditve, ki so
obogatile kulturno podobo mesta. V nadaljevanju bo predstavljenih le nekaj najpomembnejših slovesnosti, ki so doživele veliko udeležbo in odmevnost tudi zunaj
Kranja. Proslave so ves čas delovanja čitalnice potekale po istem vzorcu. Zjutraj so
kranjski mestni uradniki in čitalničarji na mestni železniški postaji pozdravili prispele goste, nato so se skupaj povzpeli do mesta in šli na mašo v župnijsko cerkev sv.
Kancijana in tovarišev. Po maši je potekal banket s slovesnimi napitnicami, zatem pa so
gostje šli na pokopališče h grobovoma Franceta Prešerna in Simona Jenka. Zvečer so
sledile zaključne akademije in zabave s plesom, sejmi in/ali tombolo.
Na kratko je treba omeniti še desetine manjših prireditev, med katerimi so bile pomembne zlasti tiste z dobrodelnim in domoljubnim namenom. Pirnat je za dobo
med letoma 1866 in 1909 denimo naštel 11 bésed, 10 koncertov (eden od njih »za
poškodovance po potresu v Ljubljani in okolici« leta 1895) in pet gledaliških predstav
karitativne narave (ibid., str. 23). Kranjska čitalnica se je s svojimi odposlanstvi udeleževala tudi prireditev, sprejemov in serenad v drugih krajih (ibid., str. 24–25), denimo v Podbrezjah leta 1878 ob rojstnem dnevu Jovana Vesela Koseskega (ibid., str. 16).
Obenem so številna kranjska društva uporabljala prostore čitalnice za svoje prireditve; Fugina (1933, str. 23) poleg trgovcev in dijakov navaja 29 umetniških, telovadnih,
trgovskih in drugih društev.
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5.1 Pomembnejše slovesnosti
Dne 29. junija 1864 so na povabilo čitalnice v Kranj prišli predstavniki telovadnega
društva Južni Sokol, s čimer so želeli počastiti ustanovitev tega društva oktobra 1863.
Po sprejemu okoli osemdesetih Sokolov in njihovega vodja, ljubljanskega župana
dr. Etbina Henrika Coste, so se obiskovalci zbrali na maši v župnijski cerkvi in na kosilu
na Stari pošti, ob 16. uri pa so obiskali Prešernov grob. Ob nagrobnik sta se postavila
zastavonoši, Sokoli pa so pozdravili grob in ga okrasili z lipovim vencem. Sledila sta
deklamacija slavilne pesmi Ivana Bilca in petje Jenkove pesmi Molitev. Množica je nato
odšla na Gaštej (del Kranja na desnem bregu Save), kjer so Sokoli organizirali javni telovadni nastop, ki ga je obiskalo na stotine ljudi. Ob 20. uri so se Sokoli in Kranjčani zbrali
še na bésedi v čitalnični dvorani s pevskimi in komičnimi točkami, tako da je prireditev
zabavala »tudi najbolj čmernega mizantropa«. Šest igralcev je zatem uprizorilo igro
Pravda, po njej pa se je pričel ples, ki je trajal do druge ure ponoči (Iz Kranja 30. jun.,
1864, str. 219–221).
Dne 30. avgusta 1884 je potekala slovesnost, ki je bila sodeč po sočasnih časopisnih
virih predvsem proslava rojstnega dne cesarja Franca Jožefa I., ki se je rodil 18. avgusta
(Slavnost, 1884, str. 4), po poznejših zapisih pa proslava ob razvitju nove čitalnične
zastave (Pirnat, 1913, str. 17). Na slovesnost je prišlo okoli 300 Ljubljančanov, pa tudi
številna društva iz Škofje Loke, Kamnika, Šiške in Šentvida. Ob 16. uri se je pričel javni
nastop vojaške godbe na glavnem trgu, čez dve uri pa veselica na vrtu Petra Mayrja.
Tedanji predsednik čitalnice Vinko Majdič je pozdravil navzoče, nato pa so pevci kranjske in ljubljanske čitalnice zapeli nekaj pesmi. Kot slavnostni govornik je nastopil pravnik Janko Vilfan, za njegovim nastopom pa so razvili novo zastavo. Sledila sta še ples in
igra (Slavnost, 1884, str. 4).
Posebej svečane so bile slovesnosti ob okroglih obletnicah delovanja čitalnice. Dne
13. avgusta 1893 je bila organizirana prireditev ob 30. obletnici čitalnice, ki je bila »za
Kranj splošen narodni praznik« (Pirnat, 1913, str. 18) in »pravi tabor slovenski, toliko
prihitelo je društev in naroda iz vseh krajev slovenske domovine« (– i., 1893, str. 3–4).
Ob obletnici je izšla knjižica o zgodovini čitalnice, delo Božidarja Voduška. Opoldne
so Kranjčani pričakali več sto Ljubljančanov in 70 Sokolov, med katerimi je bil bodoči
ljubljanski župan Ivan Hribar. Sledil je slovesen sprevod do mesta, v katerem so bili
zastopani ljubljanski Sokol, Slovensko planinsko društvo, deset čitalnic, pet bralnih
društev in po tri akademska, pevska in gasilska društva. Pred mestno hišo je župan
Šavnik pozdravil goste. Sledil je banket, na katerega je prišlo okoli 200 gostov, zatem
pa telovadni nastop Sokolov pred mestno hišo, kjer so izvedli »tudi nekoliko upravo
vratolomnih skupin« (ibid.). Po nastopu so navzoči obiskali Prešernov in Jenkov grob,
vendar je ta del proslave okrnila omejitev cerkvenih oblasti. Zaradi »žalostne prepovedi
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ordinarijata« namreč niso smeli imeti slovesnega govora ob Prešernovem grobu (ibid.).
Prepoved je prišla od ljubljanskega knezoškofa (poznejšega prvega slovenskega kardinala) Jakoba Missie (Žontar, 1982, str. 345). Prepovedi pa se je uprl notar Ivan Plantan,
ki bi moral biti slavnostni govornik: »rekoč, da bi bili podel narod, ki ne bi zaslužil, da
živimo, če bi se na tem svetem mestu z besedo ne spominjali dveh velikanov pesnikov,
ki sta vse svoje življenje delala za napredek naroda, zakliče Slava spominu Preširna in
Jenka. Tisočerni gromoviti Slava-klici pričali so, kako iz srca so bile govorjene te besede
vsem navzočim. Čul se je marsikak piker komentar.« Zaključek slavnostnega dneva je
potekal na Mayrjevem vrtu, na katerem je kot slavnostni govornik nastopil Ivan Tavčar,
ki je navdušil s svojim govorom (– i., 1893, str. 3–4).
Čez dve desetletji, leta 1913, je čitalnica praznovala pol stoletja obstoja. Ob tej priložnosti je izšla nova spominska knjižica, delo Maksa Pirnata. Slovesnost je tokrat trajala tri
dni, od 4. do 6. julija 1913. Prvi dan so bile častnim članom igrali podoknice, naslednji
dan pa so v sokolski dvorani organizirali koncert, na katerem je nastopal čitalnični zbor.
Dne 6. julija je potekala osrednja slovesnost. Opoldne so se predstavniki devetnajstih
društev in posamezniki zbrali v kranjskem parku Zvezda (danes Slovenski trg), od koder se je pričel sprevod skozi mesto. Pred mestno hišo je navzoče pozdravil takratni
župan Ferdinand Polak, v imenu gostov pa je govoril predstavnik tržaške čitalnice dr.
Egon Stare (Petdesetletnica, 1913a, str. 2–3). Sledil je slavnostni banket z napitnicami,
prirejen na Mayrjevem vrtu. Ob 16. uri je množica obiskala Prešernov in Jenkov grob.
Nagovore ob grobovih so imeli Henrik Tuma, Oskar Dev in Makso Pirnat, nastopil pa
je tudi čitalnični zbor. Zaključek slovesnosti je zaznamovala ljudska veselica v parku
Zvezda (Petdesetletnica, 1913b, str. 1–3).
Čitalnica je slovesno proslavila tudi 70. obletnico delovanja leta 1933. Pokrovitelj te
proslave je bil kralj Aleksander, kar so ponosno poudarili z njegovo sliko na začetku
zadnje, tretje knjižice o zgodovini čitalnice, ki jo je takrat napisal Ivan Fugina (1933,
str. 4). V časopisu Triglav so ob tej priložnosti zapisali, da je čitalnica »vedno požrtvovalno vršila svojo nalogo in da se kljub poteku 70. let ni preživela ampak, da je kot kulturno društvo naravnost potrebna. Lahko trdimo, da ni storilo nobeno kranjsko društvo
v pogledu prerojenja in izobrazbe naroda toliko, kot naša današnja jubilarka. Zato naj
živi naša Čitalnica in z njo vred vsi njeni dobrotniki in delavci!« (Sedemdesetletnica,
1933, str. 2) Proslave so potekale 1. in 2. julija 1933. Prvi dan je zvečer potekala akademija v sokolski dvorani, na kateri je govoril gimnazijski ravnatelj dr. Simon Dolar, nato
pa so v čast kralju Aleksandru slovesno razsvetlili Kranj. Naslednjega dne dopoldne
je potekala povorka od Narodnega doma do mestne hiše, kjer so razvili novo zastavo
čitalnice, zatem pa še polaganje vencev pred spomenik kralju Petru, poklon Prešernu
ter Jenku na njunih grobovih, slavnostni občni zbor čitalnice, koncert pred Narodnim
domom, banket, ljudska veselica in razstava o zgodovini čitalnice, na kateri so predsta103
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vili »tudi relijef mesta Kranja, mojstrsko delo g. Ivana Selana« (Spored, 1933, str. 3), ki je
še danes razstavljen v Gorenjskem muzeju.

5.2 Slovesnosti ob odkrivanju spomenikov
Čitalnica je negovala spomin na številne pomembne Slovence, posebej literarne
ustvarjalce. Nekaj bésed in prireditev je bilo posvečenih Valentinu Vodniku (Fugina,
1933, str. 23), vendar sta po številu počastitev v čitalnici prednjačila zlasti s Kranjem povezana pesnika Simon Jenko in France Prešeren. Posledica tega negovanja spomina na
oba književnika so bile tudi različne pobude čitalnice za postavitev njunih spomenikov
v Kranju, kar je pogosto spregledan, vendar pomemben aspekt delovanja čitalnice.
Simon Jenko, cesarsko-kraljevi notarski kandidat (Pirnat, 1913, str. 61), se je v Kranj
priselil julija 1869, vendar je že 18. oktobra istega leta tam tudi umrl (Žontar, 1982, str.
321). Bil je član čitalnice, zato so se pri njej čutili dolžne, da organizirajo njegov pogreb,
ki je potekal 21. oktobra. Na njem se je zbralo veliko meščanov ter Jenkovih prijateljev
(med njimi Lovro Toman) in sošolcev. Z zbirnega mesta pred hišo, v kateri je umrl Jenko
in ki danes nosi naslov Pot na kolodvor 2, je sprevod odšel proti pokopališču. Tam so
pevci peli žalostinke, ob spustitvi krste v zemljo pa so nanjo metali cvetje, vence in
trakove. Čitalnica »je po svojih udih vse stroške tega pogreba na se vzela« (Iz Kranja,
21. okt., 1869, str. 3–4), »prečastita duhovščina naša« pa je sodelovala »brezvračilno« (Iz
Kranja 20. okt., 1869, str. 351). Čitalničarji Karol Šavnik, Matej Vodušek in Tomo Zupan
so pregledali Jenkovo literarno zapuščino in jo poslali v Slovensko matico v Ljubljani
(Pirnat, 1913, str. 15).
Po pogrebu je čitalnica predlagala, da se Jenku postavi »dostojen spominek« oz. nagrobni spomenik. Ustanovili so sedemčlanski odbor, ki je v časopisju objavil pobudo
za zbiranje prispevkov (Prevec, Šavnik in Sajovec, 1869, str. 387). Izdelavo kamnitega
Jenkovega nagrobnika je brezplačno opravil radovljiški kamnosek Janez Vurnik, njegov sin, prav tako Janez, pa je za nagrobnik izklesal Jenkov reliefni portret, ki velja za
prvo pesnikovo kiparsko upodobitev. Odkritje spomenika je potekalo 28. septembra
1873. Na politično obarvano slovesnost, »neke vrste ljudski tabor« (Žontar, 1982, str.
328), je prišlo okoli 300 Ljubljančanov, med katerimi so bili Sokoli ter člani pisateljskega
in pevskega društva. Ob 11. uri so obiskovalci odšli na pokopališče. Ob zakritem spomeniku je najprej nastopil sokolski zbor, nato pa je govoril takratni predsednik čitalnice Janez Mencinger (Jenkova, 1973a, str. 1–2). Po govoru so ob navdušenih klicih občinstva odkrili spomenik. Nastopil je še predstavnik Slovenskega pisateljskega društva
Valentin Zarnik, ki je govor zasnoval kot osebni nagovor, namenjen nekdanjemu prijatelju Jenku. Opoldne je sledilo kosilo z govori in pevskimi nastopi, popoldne in zvečer
pa je bila na Gašteju organizirana veselica, kjer so se vrstili novi govori. »Le prehitro
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nam je minila lepa slavnost, časteč slovenskega Rouget de Lisle-a«, je v Slovenskem narodu poročilo sklenil nepodpisani Fran Levec, pri čemer je Jenka, avtorja melodije za
skladbo Naprej, zastava slave, primerjal z avtorjem Marseljeze (Jenkova, 1873b, str. 1).
Še istega leta je čitalnica poskrbela za Jenkovo bolno mater in ji izročila nekaj zbranega
denarja. »Ženica je bila tega daru tako vesela, da je rekla: ‚Sedaj imam pa dosti denarja
do smrti.‘« (Pirnat, 1913, str. 16) Čitalnica je dala tudi pobudo za postavitev samostojnega Jenkovega spomenika (ibid.), a v tem primeru brez uspeha.
Največ slovesnosti je čitalnica posvetila Francetu Prešernu. »Spomin na našega pesnika-prvaka dr. Franceta Prešerna je bil Čitalnici vedno svet.« (Fugina, 1933, str. 14) Dne
11. februarja 1863, slaba dva tedna po ustanovitvi, je čitalnica že organizirala slovesno
mašo zadušnico v Prešernov spomin (Iz Kranja, 1863, str. 39), še istega leta pa tudi dve
bésedi, ki so se kasneje praviloma ponavljale vsako leto decembra (Pirnat, 1913, str. 20).
Ob stoletnici Prešernovega rojstva je čitalnica sklenila organizirati postavitev spominske plošče na hišo, v kateri je pesnik stanoval od leta 1846 in 8. februarja 1849 v
njej tudi umrl. Odkritje plošče je potekalo v nedeljo, 16. septembra 1900. Po ustaljenem sprejemu gostov na kolodvoru, maši v župnijski cerkvi, ki jo je daroval zagreti
prešernoslovec Tomo Zupan, in obisku Prešernovega groba so se obiskovalci zbrali
pred Prešernovo hišo. Slavnostni govor je imel takratni kranjski župan Karol Šavnik, ki
je najprej pozdravil goste, nato pa slavil Prešernovo delo. Na njegov poziv je padla »zavesa raz spominsko ploščo«. Šavnik se je zahvalil čitalnici za organizacijo odkritja spominske plošče, nato pa je zapel čitalnični pevski zbor (Prešernova, 1900a, str. 1–2). Po
banketu v Mayrjevi gostilni je sledil še sejem v parku Zvezda, na katerem je bila organizirana tudi loterija. Zbrani denar so organizatorji poslali kot prispevek za Prešernov
spomenik v Ljubljani (Prešernova, 1900b, str. 1). Prešernova spominska plošča je bila
prvo javno spominsko obeležje na prostem v Kranju.
Kranjska čitalnica si je, kot že omenjeno, v posebno dolžnost štela ohranjati spomin
na domače literate, zlasti Jenka in Prešerna. Prešernov grob je v oskrbo prevzela že
ob ustanovitvi (Žibert, 2013, brez pag.), pozneje pa je to častno nalogo opravljala tudi
za Jenkov grob. Ko so v Kranj prihajali tuji gostje, so jih člani čitalnice vedno vodili
h grobovoma. Za 1. november so grobova okrasili z venci in svečami ter peli žalostinke
(Pirnat, 1913, str. 20). Za grobova je čitalnica skrbela še nekaj let po prvi svetovni vojni,
dokler ni te skrbi leta 1927 prevzelo Kolo jugoslovanskih sester (Fugina, 1933, str. 18).
Najpomembnejša slovesnost po vojni je bilo odkritje spominske plošče Simonu
Jenku 2. septembra 1923, ob 60. obletnici delovanja čitalnice. Že na predvečer odkritja je potekal slavnostni občni zbor čitalnice, zatem pa je dramatični odsek uprizoril
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Cankarjevega Kralja na Betajnovi (60-letnica, 1923, str. 2). Naslednjega dne so Kranjčani
kot vedno pričakali goste na kolodvoru, vendar so bili nekoliko razočarani nad dokaj
nizkim številom obiskovalcev. V vabilih na proslavo, ki so izhajala v časopisju, so namreč bombastično napovedovali »atrakcije,« med katerimi je bil nedvomno najbolj
zanimiv »pravi amerikanski bar s plesalkami« (Kranjski, 1923, str. 3). Zbrana društva
so nato v sprevodu krenila skozi mesto in se zbrala pred hišo, v kateri je umrl Jenko.
Z okna te hiše je navzočne s čustvenim nastopom nagovoril Makso Pirnat, nato pa
so odkrili ploščo. Pred mestno hišo je nastopil še župan Ciril Pirc, potem pa je sledil
obisk grobov pesnikov s priložnostnimi nagovori. Popoldne je potekala ljudska veselica. »Slavnost je uspela v vsakem oziru prav dobro,« je poročilo sklenil Jutrov novinar
(60-letnica Narodne čitalnice v Kranju, 1923, str. 2).
Člani društva so sodelovali tudi pri postavitvi spomenikov in nagrobnikov v drugih krajih. Dne 7. septembra 1873 je bila organizirana béseda v korist postavitve nagrobnika
Valentinu Mandelcu v Karlovcu, leta 1907 pa za Gregorčičev spomenik (Pirnat, 1913,
str. 23). Na odkritje Levstikovega spomenika v Velikih Laščah 8. avgusta 1889 so poslali
odposlanstvo, sodelovali pa so tudi na slovesnosti ob prekopu posmrtnih ostankov
Jerneja Kopitarja v Ljubljano 12. oktobra 1897 (ibid., str. 24) in na odkritju Prešernovega
spomenika v Ljubljani 10. septembra 1905 (Fugina, 1933, str. 14). Po prvi svetovni vojni
je bila čitalnica zastopana na odkritju spomenika Simonu Jenku v Podreči leta 1929
ter na odkritju spominskih plošč Davorinu Jenku in Ignaciju Borštniku v Cerkljah na
Gorenjskem leta 1931 (ibid., str. 22).

6

Delovanje sekcij kranjske čitalnice

Funkcija čitalnic v francjožefovski dobi je bila postavljanje temeljev in razvijanje vseh
aspektov slovenske kulture, ki je bila do tedaj v glavnem stvar višjih slojev in intelektualcev. Čitalnice so javnosti znotraj enega društva približale številna področja kulture, denimo gledališče, knjige, časopisje, zborovsko petje, instrumentalno glasbo ipd.
Četudi je razpršeno delovanje pogosto vplivalo na kvaliteto in večinoma lahkotno,
zabavljaško naravo čitalničnih prireditev, je vsekakor treba poudariti, da so čitalnice s
takim načinom delovanja vsa našteta področja uspešno postavila na noge in jim kasneje omogočila osamosvojitev ter samostojni nadaljnji razvoj.
Delovanje posameznih sekcij znotraj kranjske čitalnice bo predstavljeno v nadaljevanju prispevka, uvodoma pa je treba omeniti še organizacijo izletov, ki je potekala že
od leta 1863. Člani čitalnice so večinoma obiskovali bližnjo okolico Kranja (Škofja Loka,
Medvode, Tržič, Cerklje na Gorenjskem ...), redkeje pa so se odpravili nekoliko dlje, npr.
v Gorico in Šentjakob v Rožu na Koroškem (Pirnat, 1913, str. 23–24).
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6.1 Gledališke predstave
Organizacijo gledaliških predstav je čitalnica predvidela že v ustanovnem pravilniku
iz leta 1863, 13. decembra istega leta pa je na bésedi, posvečeni Francetu Prešernu,
odbor čitalnice izrazil željo, da se prirejajo igre v slovenščini (Žibert, 2000, str. 97). V prostorih čitalnice v Mayrjevi hiši so postavili oder, na katerem so redno uprizarjali številne
igre, le v dobi med letoma 1874 in 1877, ko se je moralo društvo izseliti iz Mayrjeve
hiše, predstav ni bilo (Fugina, 1933, str. 38). »Mobilije in rekvizite«, uporabljene v igrah,
so prispevale različne kranjske družine (Pirnat, 1913, str. 40–41). Do leta 1913 je igre
režiralo 11 oseb, med njimi slikar in nestor slovenskega ribištva dr. Ivan Franke (ibid.).
Zanimivo je, da najstarejši fotografsko dokumentirani prizor iz gledališča izvira iz leta
1878 (Žibert, 2013, brez pag.).
Prvo uprizorjeno delo je bil dramski prizor Slovenija oživljena 31. januarja 1863 (Fugina,
1933, str. 50), medtem ko so prvo igro uprizorili ob že opisanem obisku Sokolov 29.
junija 1864 (Pirnat, 1913, str. 43). Šlo je za poslovenjeno različico komedije nemškega
dramatika Rodericha Benedixa Pravda, v kateri je nastopalo šest čitalničarjev. »Prva poskušnja ta pričala je očitno, da ima kranjska čitavnica za glediščine igre med moškimi
družniki zdatne močí; ne dvomimo torej, da se bodo našle tudi med gospodičnami vrle
igravke. Igralvci igrali so v občo pohvalo.« (Iz Kranja 30. jun., 1864, str. 221)
V času med letoma 1863 in 1905 je bilo delovanje gledališča precej omejeno. Leta 1866
je čitalnica prejela uradni opomin deželnega glavarja, ker za ukvarjanje z dramsko
umetnostjo ni imela dovoljenja (Žontar, 1982, str. 321). Prej omenjeni Franke se je leta
1889 pritožil, »da je nemogoče prirejati gledališke predstave, ker manjka sodelavcev in
iger« (Fugina, 1933, str. 38), zato je bilo predstav (enodejank) razmeroma malo. Poleg
tega »so se v tedanji dobi uprizarjale igre le v zvezi z veselicami, silvestrovim večerom
in podobnim«, dostopne pa so bile le članom čitalnice in njihovim gostom (ibid.).
Daleč največji delež izvajanih del pred prvo svetovno vojno so predstavljale veseloigre, burke in komedije (okoli 75 odstotkov vseh iger). Med igrami ni najti primerov
zahtevnejših ali bolj znanih iger iz svetovne dramatike, iz slovenske dramatike pa so
omembe vredne predvsem dve uprizoritvi Linhartove Županove Micke (ki je sicer tudi
veseloigra) iz let 1865 in 1870 (Pirnat, 1913, str. 45) in izvedba Govekarjeve dramatizirane različice Jurčičevega Desetega brata (Fugina, 1933, str. 55). Pri gledaliških nastopih
je posredno sodeloval tudi Bleiweis, saj je med letoma 1864 in 1865 »izdal zbirko čitalniških iger Slovenske glediščne igre« (Žibert, 2013, brez pag.) v šestih zvezkih; za zgled
si je vzel »lahkotni dunajski okus«, ki ga je priredil za slovenske razmere (Žibert, 2000,
str. 98). Kljub temu izbor gledaliških iger bolj ali manj potrjuje oceno slovenskega zgodovinopisja, da »je bila umetniška raven čitalniških prireditev večinoma nizka«, vendar
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vseeno ne povsem zanemarljiva, saj so iz teh ljubiteljskih krogov izhajali poznejši utemeljitelji slovenskega gledališča (Vodopivec, 2010, str. 70).
Položaj gledaliških nastopov v čitalnici se je spremenil med sezono 1905/1906, ko
so 14. januarja 1906 uprizorili burko francoskega dramatika Alexandra Bissona Dobri
sodnik iz leta 1901. To je bila »prva predstava, dostopna vsem slojem, tudi nečlanom«
(Fugina, 1933, str. 38), ki »je nad vse pričakovanje dobro izpadla« (Nedeljska, 1906,
str. 1). S to igro se je začel vzpon čitalničnega gledališča. Leta 1907 so znotraj čitalnice
ustanovili samostojno gledališko sekcijo. Sekcija je sestavila lastna pravila ter izvolila
svoje člane (Fugina, 1933, str. 38–39). Osamosvojitev tega oddelka se je odrazila tudi
v produkciji predstav, saj so jih na leto organizirali med pet in sedem. Obširne vsebine dram (s koncem vred) so objavljali tudi v časopisih (Dramatični, 1910, str. 4). Kljub
temu »iz nepojasnjenih vzrokov« do prve svetovne vojne niso igrali ne Finžgarjevih ne
Cankarjevih dram (Žibert, 2000, str. 99).
Gledališka sekcija je delovala do sezone 1912/1913, med vojno pa je svoje delovanje prekinila in ga nadaljevala leta 1918 (Fugina, 1933, str. 38). Po vojni se je število predstav povečalo, saj so med letoma 1918 in 1933 uprizorili 118 predstav več
kot v vseh prvih petdesetih letih delovanja čitalnice (ibid., str. 39). Obisk pa je bil
vseeno skromen: »Kranjski napredni meščani niso pokazali razumevanja do dramatike. Kmet in delavec pa nista prestopila praga, ker je bilo ukoreninjeno mnenje v
njih, da so predstave v čitalnici samo za izvoljence.« (ibid.) V sezoni 1925/26 se je
gledališki odsek preselil v Narodni dom in že v naslednji sezoni je bilo uprizorjenih
rekordnih 32 predstav (mdr. Cankarjevi Hlapci). Popravil se je tudi obisk, saj so kmetje izgubili strah pred gledališčem, glas o kvaliteti iger pa se je širil od meščana do
meščana (ibid., str. 40).
Do prve svetovne vojne je zabeleženih 62 igralk (ibid., str. 43) in 92 igralcev (Pirnat,
1913, str. 46–47), med letoma 1918 in 1933 pa 99 igralk in 154 igralcev (Fugina, 1933,
str. 44–49), ki so nastopali na predstavah čitalnice. Do leta 1914 je bilo v čitalnici organiziranih 124 gledaliških iger s skupno 198 nastopi, kar v povprečju znese štiri nastope
na leto. V šestih primerih so v čitalnici gostovali tudi člani slovenskega gledališča iz
Ljubljane. Tudi kranjski igralci so nekajkrat gostovali zunaj domačega mesta (Pirnat,
1913, str. 41–45); po letu 1918 so se odzivali zlasti na vabila na prireditve, »kjer je šlo
za človekoljubno ali narodno stvar, za povzdigo slovenske misli in jugoslovanstva«
(Fugina, 1933, str. 41). Organizirali so tudi Kurentove, Silvestrove in Miklavževe večere (ibid.). V obdobju 1918–1933 je bilo uprizorjenih 112 različnih del na skupno 250
predstavah (ibid., str. 70).
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6.2 Pevski zbor in godbeni odsek
V okviru čitalnice je že ob ustanovitvi deloval »mali moški zbor« (ibid., str. 26). Kot je
bilo omenjeno, je zbor, ki je tedaj imel 14 članov, nastopal že na slovesnosti ob odprtju
16. avgusta 1863. Tega dne jim je čitalnični tajnik Šavnik ob izročitvi zastave med drugim dejal: »Vsak rodoljub lahko zapazi, da se zmirom bolj širí národno petje; tudi vi gospodje ste se zbrali v društvo ter se namenili gojiti lepo národno petje. Čitavnica naša
vam tedaj izroča po meni le-to zastavo, okoli ktere se zbirajte v prihodnje!« (Iz Kranja,
1963, 26. avgust, str. 273–277) Pevce sta spremljala violinist in pianist, zbor pa sta tega
leta vodila pevovodji Peter Cebin in Andrej Petelin (Žibert, 2013, brez pag.). Leta 1872
je čitalnica dobila svoj ženski zbor, vendar je bil kmalu razpuščen (Pirnat, 1913, str. 32).
V času med letoma 1872 in 1877 je bil pevovodja zbora literarni zgodovinar in jezikoslovec dr. Karel Glaser, ki je bil »leta 1877. nenadoma prestavljen iz Kranja v Šlezijo zaradi svojega narodnega mišljenja in sodelovanja pri čitalnici« (ibid.). »On nij nič druzega
zakrivil, pravijo vsi, nego da je v kranjskoj čitalnici bil pevovodja,« so protestirali pri
Slovenskem narodu in dodali, »vendar nam ne morejo paragrafi prepovedati, da glasno
zavpijemo: Slovenstva ne bode s tem in tacim konec! Temuč baš v ognji se čisti zlato!
Rodoljubje se ne da pri pravih možeh z ničem ugasniti!« (Zopet, 1877, str. 1)
Leta 1880 je moški zbor na novo zaživel s sprejetjem novega pevskega reda, »ki je
natančno določeval vse podrobnosti glede pevskih vaj, skušenj in javnih pevskih zavodov« (Pirnat, 1913, str. 32–33). Red so vnovič potrdili leta 1906 in v veljavi je ostal
vse do prve svetovne vojne. Konec 80. let 19. stoletja je na čitalničnih prireditvah
nastopal cerkveni pevski zbor, pri katerem so bili vsi pevci in pevke člani čitalnice
(ibid., str. 33). V času med letoma 1887 in 1893 stalni zbor sicer ni deloval (Fugina,
1933, str. 26).
Leta 1895 je prof. Anton Štritof ustanovil nov mešani zbor, ki je prvotno imel 30 članov,
čez dve leti pa 70 (Pirnat, 1913, str. 33). Tega leta je Štritofa na mestu pevovodje zamenjal Vilko Rus, ki je zbor v presledkih vodil med letoma 1897 in 1912 (Fugina, 1933,
str. 27–28). Rusu je leta 1906 uspelo ustanoviti tudi mešani zbor. Za njegove zasluge so
mu pevci 26. oktobra 1908 priredili slavnostni večer in mu podarili srebrno taktirko ter
piščalko (Pirnat, 1913, str. 34). Zbor je bil tudi pobudnik za ustanovitev glasbene šole
v Kranju, ki je pričela delovati 1. decembra 1909 s 60 prijavljenimi učenci (Redni, 1909,
str. 5). To je bila prva glasbena šola na Gorenjskem (Žibert, 2013, brez pag).
Podobno kot čitalnična knjižnica je tudi zbor deloval še med prvo svetovno vojno
(Fugina, 1933, str. 27). Po vojni je pevovodja ponovno postal Vilko Rus, ki je zaradi prezaposlenosti leta 1926 odstopil in delovanje zbora je po tem letu strmo upadlo. Razni
109

I. Smiljanić: National Reading Society in Kranj from 1863 to World War II, 93–116
Knjižnica, 59 (2015) 4

poskusi oživitve niso bili uspešni, zato ga je morala čitalnica, ki zbora ni mogla vzdrževati, leta 1931 predati kranjskemu Sokolu (ibid., str. 28).
Pevski zbor je nastopil na več sto prireditvah, ki bi jih bilo težko dokumentirati v celoti.
Ivan Fugina (ibid.) preprosto pravi, da je zbor »neštetokrat nastopil«. Od leta 1907 je izvajal tudi samostojne koncerte. Med najpomembnejše prireditve sodi okoli 10 bésed,
izvedenih v času med letoma 1864 ter 1877, in dobrih 30 koncertov iz časa med letoma
1872 in 1913 (Pirnat, 1913, str. 38). Med najpomembnejšimi nastopi zbora velja omeniti Gregorčičev večer 14. aprila 1907, na katerem so se zbirali prispevki za postavitev
pesnikovega spomenika, koncert 11. aprila 1908, ki mu je prisostvoval Jakob Aljaž, in
prireditev ob 50. obletnici nastanka skladbe Naprej, zastava slave 26. junija 1910, ki sta
jo obiskala tudi avtor melodije skladbe Davorin Jenko ter Lenka Jenko, sestra avtorja
besedila Simona (ibid.).
Po Pirnatovih podatkih je med letoma 1895 in 1913 v čitalničnem zboru delovalo 83
pevk in 126 pevcev (ibid., str. 34–36). Ob raznih priložnostih so se pevcem pridružili tudi gostje, npr. različni operni pevci (ibid., str. 37). Zbor je večkrat gostoval zunaj
Kranja in na prireditvah drugih društev, denimo Sokola in Vesne (ibid., str. 38), pa tudi
tuji pevski zbori (npr. iz Trbovelj in Beograda) so organizirali koncerte v kranjski čitalnici
(Fugina, 1933, str. 30).
Poleg zbora je bil v okviru čitalnice leta 1870 ustanovljen tudi orkester (Žibert, 2013,
brez pag.), ki je prvič nastopil 30. januarja 1870 na Vodnikovi bésedi. Leta 1884 so
v Kranju ustanovili samostojni godbeni klub, vendar so leta 1900 vzpostavili tudi čitalnični godbeni klub z dvanajstimi člani (Pirnat, 1913, str. 38–39). Leta 1922 je bil orkester na novo ustanovljen, dobil pa je tudi svoj lasten odsek. Leta 1931 ga je podobno
kakor zbor prevzel Sokol (Fugina, 1933, str. 31–32).

6.3 Čitalnična knjižnica
V letih po ustanovitvi je čitalnični odbor skrbel tudi za širjenje Čitalnične knjižnice, ki
je delovala v okviru društva in je bila prvotno namenjena zgolj članom čitalnice. Prvi
knjižničar je bil filozof, literarni teoretik in profesor Janko Pajk. Leta 1866 je knjižnica
obsegala 70 enot gradiva, leta 1890 476 enot, leta 1901 640 enot in tik pred prvo svetovno vojno 1620 del (Pirnat, 1913, str. 49). Knjižnica se je širila s finančno pomočjo
kranjske občine in Kreditnega društva v Kranju, pa tudi z donacijami članov čitalnice
in na predlog knjižničarja. Janko Majdič je knjižnici denimo doniral vso svojo domačo
knjižnico (ibid., str. 50), leta 1907 pa je knjižničar predlagal nakup zbirke »romanov iz
življenja imenitnih detektivov, ki vzbujajo zadnji čas toliko pozornosti« (Odbor, 1907,
str. 5). Istega leta je imela knjižnica npr. v lasti »skoro vse novejše leposlovne slovenske
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knjige, priznanih pisateljev kot Aškerc, Cankar, Jurčič, Meško, Sardenko, Stritar, Tavčar,
Zupančič i. t. d.«, razne časopise, knjižne zbirke ter »češke, hrvatske in srbske, ruske in
laške knjige« (Javna, 1907a, str. 4).
Izposoja knjig je bila do sredine prvega desetletja 20. stoletja precej nizka, zato je sredi decembra 1906 takratni skrbnik knjižnice Zdravko Novak predlagal, da se knjižnica
spremeni iz društvene v ljudsko. »Z velikim navdušenjem je bil sprejet njegov predlog
in dne 1. 1. 1907. je začela ljudska knjižnica svoje uspešno poslovanje.« (Pirnat, 1913,
str. 50) S tem predrugačenjem narave knjižnice je izposoja bistveno narasla. Po nekaterih podatkih naj bi si meščani leta 1912 izposodili skoraj 86-krat več knjig kot leta 1902
– šlo naj bi za razmerje 6000 : 70 (ibid., str. 49) –, vendar je mogoče, da so knjižničarji
leta 1912 vse nevrnjene, enkrat izposojene in izgubljene knjige prištevali k izposojenim (Fugina, 1933, str. 37). Temu primerno je tudi realni porast izposoje manj strm, kot
se zdi iz navedenega podatka.
Obratovalne ure čitalnične knjižnice so bile z današnjega vidika smešno kratke. Leta
1907 so denimo objavili: »Knjige se izposojujejo vsak torek in soboto od pol 8. do 8. ure
zvečer, damam pa vsako sredo ob isti uri. Za vsako knjigo je plačati 4 vinarje, ki se porabijo za nabavo novih knjig.« (Javna, 1907b, str. 7)
Leta 1913 je kranjski dekan Anton Koblar v čestitki čitalnici ob 50. obletnici delovanja
omenil strah, »da bi se v ljudski knjižnici morda ne pohujšala katera njegovih dobrih
ovčic«, kot so se izrazili pri protiklerikalno nastrojeni Savi. Cinično so ga skušali potolažiti, češ da je gradivo »pod vestno kontrolo knjižničarjev, ki presojajo, kaj je za mladino
in kaj za odraslo občinstvo«. Samo ena knjiga, so dodali, »se skrbno zapira v posebno
skrivno omaro«: brošura škofa Jegliča iz leta 1909 (Čitalnična, 1913, str. 4), v kateri je
škof govoril o spolnem življenju v zakonu, kar pa je bila v javnosti stroga tabu tema
in je Jegliču prinesla mnogo posmehovanja. »Cankarjeva ‚Erotika‘ je prava limonada
nasproti papriki, ki jo ponuja naš najvišji pastir ženinom in nevestam,« so takrat pisali
(Bridka, 1909, str. 3).
Ob ustanovitvi se je čitalnica naročila na 14 časopisov (šest slovenskih, sedem avstrijsko-nemških in enega hrvaškega). Ta številka je rasla do leta 1907, ko je v čitalnico prihajalo 34 časopisov, pred prvo svetovno vojno pa je znašala 32 političnih, leposlovnih,
znanstvenih in zabavnih časopisov v slovenščini, nemščini, hrvaščini, češčini in ruščini
(Pirnat, 1913, str. 50–51).
Znotraj knjižnice je nekaj časa delovala t. i. Ljudska galerija, ki jo je čitalnica »z znatnimi denarnimi žrtvami« (Otvoritev, 1908, str. 3) ustanovila leta 1908. Šlo je za poskus
organiziranja umetniških razstav, na katerih so se predstavljale reprodukcije slik starih
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mojstrov. S tem naj bi umetnost približali ljudem, ki se z njo sicer ne ukvarjajo, in vzbudili zanimanje za razstave slovenskih umetnikov (Pirnat, 1913, str. 51–52). Dne 24. maja
1908 so tako razstavo odprli tudi v Kranju. Na odprtju je o pomenu tovrstnih galerij
govoril predsednik čitalnice Makso Pirnat, ki je omenil, da je bila ustanovitev galerije
»naravna in za Kranj potrebna« (Pirnat, 1908, str. 1). Za razstavo so se zanimali zlasti
dijaki gimnazije. To je bila edina razstava, saj po letu 1918 gibanje ni zaživelo (Fugina,
1933, str. 35).
Pirnat je med letoma 1907 in 1908 predlagal tudi ustanovitev kranjskega muzeja.
Predmete naj bi zbirali od meščanskih družin. Projekt takrat ni zaživel (Žibert, 2013,
brez pag.), muzej v Kranju pa se je oblikoval šele po drugi svetovni vojni.
Ljudsko knjižnico kranjske čitalnice so avgusta 1914 zaprli do preklica, vendar je bilo to
le začasno, saj je do 24. oktobra istega leta ponovno odprla svoja vrata (Ljudska, 1914,
str. 3). Med prvo svetovno vojno je bila knjižnica eden od dveh oddelkov čitalnice, ki
sta nadaljevala delo. V vojnih letih je iz knjižnice izginilo 960 knjig, kar je Fugina (1933,
str. 34) lakonsko pokomentiral, češ da »čudnega ni nič«.
Po vojni je bila knjižnica preurejena. V vsako knjigo je bila vložena izkaznica, na katero
so zapisovali ime izposojevalca ter datum. Število knjig se je večalo, za kar je skrbel
knjižničar Viktor Omersa. Leta 1923 je nastal tudi poseben knjižnični odsek iz predsednika, tajnika ter dveh odbornikov (ibid.). Leta 1918 je bilo v knjižnici več kot 2300
knjig, do leta 1920 že več kot 4000, leta 1924 je količina presegla 5000, leta 1933 pa je
dosegla 7528 izvodov, od česar je bilo 32 odstotkov slovenskih in 30 odstotkov nemških (ibid., str. 37). Število naročenih časopisov je upadalo od 16 leta 1918 do 11 leta
1933, ker je čitalnica zaradi pomanjkanja prostora za bralno sobo morala zmanjšati količino naročenih časopisov, zato je prenehala naročati politične časopise in ohranila le
leposlovne ter znanstvene časopise, kot so bili Ljubljanski zvon, Dom in svet, Sodobnost
in Čas (ibid., str. 36).
Knjižnični odsek je leta 1924 pod naslovom Imenik knjig ljudske knjižnice »Narodne čitalnice« v Kranju izdal katalog knjižnih del v njeni lasti. Katalog kaže za lokalne razmere razmeroma širok izbor domačih in tujih avtorjev ter strokovne in leposlovne
literature. Kranjčani so lahko prebirali vse od prigod Sherlocka Holmesa do romanov
Dostojevskega (Držaj, 1924, str. 13). Obratovalne ure so kljub porastu količine knjig
ostale precej kratke. »Knjige se izposojajo trikrat tedensko in sicer: v sredo od pol 20.
do pol 21., v petek od pol 19. do pol 20. (za mladino) in v nedeljo od pol 11. do pol 12.«
(Fugina, 1933, str. 37) Izposoja je kljub temu hitro naraščala. Leta 1918 je bilo izposojenih 2700 knjig, leta 1926 je bil dosežen vrhunec s 7385 izposojami, nato pa se je število
gibalo med 6000 in 7000 izposojami (ibid.). Če izposojevalec knjige dolgo časa ni vrnil,
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so v knjižnici zagrozili, da bodo v časopisu Gorenjec objavili naslove izposojenih knjig,
če to ne bi zaleglo, pa še imena.
Sodeč po zadnjih sprejetih pravilih čitalnice iz leta 1939 je osnovni smisel čitalnice
pravzaprav postal vzdrževanje ljudske ter gledališčne knjižnice. S tem se je knjižnica
izenačila s čitalnico, ki je bila prej (zlasti do leta 1914) krovna organizacija za številne
sekcije, opisane v tem prispevku. Po eni strani to kaže na zaton celotnega združenja,
po drugi pa na profesionalizacijo in individualizacijo posameznih sekcij. Fugina (ibid.,
str. 35) je leta 1933 zapisal: »Čitalnica je lahko ponosna na svojo knjižnico, saj vrši z njo
eno največjih poslanstev: domovini vzgaja omikan, sposoben rod.«
Tik pred drugo svetovno vojno je knjižnica obsegala 9119 enot gradiva, slovenskih še
kar le malo več kot nemških (ibid., str. 37). Knjižnica čitalnice danes ni v celoti ohranjena.
Nekaj knjig zdaj hrani njena naslednica, Mestna knjižnica Kranj (Žibert, 2013, brez pag.).

6.4 Predavanja
V čitalnici so bila organizirana različna predavanja, na katerih so predavatelji javnosti
predstavljali različne teme, kot so poglavja iz slovenske (Francozje v Kranju, Kmetski
upori na Slovenskem) in svetovne zgodovine (Volitve pri Grkih in Rimljanih s posebnim
ozirom na splošno in enako volilno pravico, Jan Hus), književnosti (Simon Gregorčič,
Anton Linhart, Oto Zupančič), psihologije (O otroški osebnosti), fizike (Röntgenovi žarki, Zračni tlak), kemije (Črtice o kemiji), športa (Telovadba in njen učinek na telo) in tako
dalje. Nekateri nastopi so obravnavali povsem praktične teme, kot je bilo predavanje
Nekaj zanimivih podatkov o mleku, našem vsakdanjem živežu (Pirnat, 1913, str. 47–49).
Leta 1910 so lahko kranjski meščani, ki pa jih je na prireditvi bilo »žalibog pičlo število«, poslušali celo predavanje o Lamarckovi in Darwinovi evolucijski teoriji (Drugo,
1910, str. 4). Prvo predavanje, ki ga je organizirala čitalnica, je bil verjetno nastop Karla
Šavnika o Francetu Prešernu 13. decembra 1863. Od takrat do leta 1913 je bilo organiziranih 42 predavanj (Pirnat, 1913, str. 47–49).
Čitalnični odbor je javnost vabil na predavanja z oglasi, ki jih je objavljal v dnevnem
časopisju. Medtem ko so nekatere čitalnice dovoljevale obisk predavanj le svojim članom, je kranjska čitalnica nanje vabila vso javnost. »Pristop je vsakemu prost. Želeti
je prav mnogobrojne udeležbe,« so denimo zapisali v vabilu na predavanje o Simonu
Gregorčiču leta 1906 (Narodna, 1906, str. 6).
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7

Sklep

V pričujočem prispevku je avtor poskušal orisati mesto Narodne čitalnice v Kranju v
časovnem in prostorskem kontekstu slovenske zgodovine druge polovice 19. in prve
polovice 20. stoletja. Šlo je za pomembno kulturno središče mesta in okolice s širokim poljem delovanja, ki je s svojim delovanjem včasih nasprotovala aktualni politiki,
Cerkvi in nemštvu.
Vloga čitalnice za preteklost Kranja je bila po drugi svetovni vojni skoraj potisnjena
v pozabo, veliko njenega gradiva pa se je izgubilo. V novejšem času se je zanimanje
zanjo ponovno povečalo, saj so svoje začetke v njej odkrile številne kranjske ustanove, zlasti Mestna knjižnica Kranj, Prešernovo gledališče ter Glasbena šola (Žibert, 2013,
brez pag.). Konec leta 2010 je društvo Zdravo mesto celo na novo formiralo čitalnico
v njenih prvotnih prostorih v Mayrjevi hiši, kjer naj bi z omogočanjem branja knjig ter
časopisov in okroglimi mizami nadaljevala »tradicijo narodnih čitalnic v smislu ozaveščanja civilne družbe o ključnih temah razvoja Kranja in Slovenije« (Kavčič, 2011, str. 5).
Ideja ni trajala dolgo in čitalnica je zdaj (že drugič) zaprta.
Leta 2013 je minilo 150 let od ustanovitve kranjske čitalnice. Ob tej priložnosti je bilo
postavljenih nekaj razstav o njeni preteklosti ter organiziranih več slovesnosti. Med
zbiranjem gradiva so raziskovalci ugotavljali, da je o čitalnici ohranjenega »sorazmerno malo arhivskega dokumentarnega in fotografskega gradiva« (Kavčič, 2013, str. 23).
Medtem ko precej gradiva hrani vnukinja Mateja Pirca Darja Okorn (ibid.), je izrazito
zlasti pomanjkanje primarnih dokumentov o delovanju čitalnice, saj po znanih podatkih razen fragmentov, kot so blagajniške knjige in pravilniki, ki so shranjeni v Arhivu
Republike Slovenije, zbirni arhiv kranjske čitalnice ne obstaja. Najpomembnejši viri
tako ostajajo tri knjižice avtorjev Božidarja Voduška, Maksa Pirnata in Ivana Fugine, ki
so izšle ob 30., 50. in 70. obletnici čitalnice, ter časopisna poročila o posameznih prireditvah in slovesnostih v okviru čitalnice.
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