Večer prijetnih spominov, odetih v
zgodovino

V spomin na dr. Janeza Cvirna izdali njegovo zadnje večletno
raziskovalno delo
Zgodovinsko
društvo
Celje je prejšnjo sredo
zvečer v prostorih celjskega zgodovinskega arhiva
pripravilo spominski večer v čast pokojnemu profesorju dr. Janezu Cvirnu,
ki je slovenski zgodovinopisni in humanistični
prostor trajno zaznamoval
kot eden vodilnih strokovnjakov za zgodovino 19.

stoletja.
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Njegovi dolgoletni sodelavci in prijatelji so se mu

poklonili z izdajo monografije Dunajski državni zbor
in Slovenci (1848-1918), ki
je nastala na podlagi njegovega zadnjega raziskovalnega dela. »Sistematično
in na sodoben način se je
ukvarjal z zgodovino parlamentarizma. Ugotovitve
je nameraval predstaviti v
knjigi, ki pa je na žalost
skoraj dokončana ostala v
njegovem računalniku. Z
njeno izdajo smo končali
njegovo večletno delo,« je
pojasnil sourednik knjige
dr. Jure Gašparič.
Knjiga prinaša temeljit
pregled ustavne zgodovine
stare Avstrije od začetka
ustavne dobe leta 1848 do
razpada Habsburške monarhije leta 1918. V njej je
zajet prav tako temeljit pregled vseh dogodkov, ki so
se na politično-zgodovinskem polju zgodili v tistem

času, in obenem predstavljeno delovanje slovenskih

poslancev na Dunaju.

Neprecenljiv

pomen za stroko
Janez Cvirn je leta 1983
začel svojo profesionalno
pot v celjskem zgodovinskem arhivu in jo nadaljeval v Pokrajinskem muzeju
Celje. Od leta 1991 do prezgodnje smrti je predaval
na Oddelku za zgodovino

na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kot osrednja osebnost

Zgodovinskega društva

Celje pa je bil glavni pobudnik in dolgoletni urednik
revije Zgodovina za vse ter
knjižne zbirke Zgodovini,
ce., v sklopu katere je v sodelovanju z Znanstveno založbo Filozofske fakultete v
Ljubljani tudi izšlo njegovo
zadnje delo. »Bil je pomemben zgodovinar in velik človek. Vsi, ki smo ga poznali,
ga ohranjamo v izjemno
lepem spominu tako zaradi
njegove profesionalne kot
osebne plati. Večini izmed
nas je bil mentor in dober
kolega, od katerega smo se
ogromno naučili,« je strnil
spomine nanj predsednik
društva dr. Tone Kregar in
obenem dodal, da je njegov
pomen za samo zgodovinopisje v Celju neprecenljiv.
»Ker se mu ne moremo oddolžiti za vse, kar je storil za
nas in zgodovinsko stroko,
smo se odločili, da se mu
poklonimo in ohranjamo
spomin nanj s posthumno

izdajo njegovega zadnjega
dela.«
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je predstavil sourednik dr. Jure Gašparič.

Monografijo Dunajski državni zbor in Slovenci avtorja dr. Janeza Cvirna

