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Cebelarska knjižnica Janeza Golicnika po letu
dni od odprtja postopno dobiva svojo koncno po
dobo. Odkriva nam svoja bogastva, med katerimi
so prave knjižne redkosti in dragocenosti. Med te
štejemo tudi štiri knjige, ki jih je v drugi polovici 19.
stoletja napisal docent za cebelarstvo na univerzi v
Bonnu dr. August Pollmann. Za slovensko cebe
larstvo so izjemnega pomena, saj je v njih opisana
kranjska cebela. Naj na kratko predstavimo knjige
in njihovo vsebino, povezano s kranjsko cebelo:

1. Die Honigbiene und ihre Zucht
Medonosna cebela in njena reja. Berlin 1875,
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229 strani. Na straneh 112-114 najdemo v po

glavju »Razlicne pas!]e cebel« tudi opis kranjske
cebele, ki jo poimeli~je »Die krainer Biene«, Apis
mellifica carnica.
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Opis kranjske cebele v Pollmannavi knjigi iz leta
1875
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Prevod opisa kranjske cebele: Kranjska cebe
la, Apis mellifica carnica, je enake velikosti kot
nemška in italijanska cebela, od njiju pa se razlikuje
po svoji barvi, saj zadnje obrocke pokrivajo rumen
kasto bele dlacice. Je dobrodušna, njena poseb
nost je, da zgodaj in pogosto roji.

2. Werth der verschiedenen Bienenracen und
deren Varietaten, bestimt durch Urtheile nam
hafter Bienenzuchter

Vrednost razlicnih cebeljih pasem in njihovih
razlicic, dolocena po presoji uglednih cebelar
jev. Berlin in Lepizig 1879, 70 strani. Na straneh
45-50 je poglavje ••Kranjska cebela«, v katerem
so opisi kranjice, kot so jih v svojih knjigah zapisali:
Berlepsch (1869), Dathe (1876), Dzierzon (1878),
Rothe (1875), Pollmann (1875 - dopolnjen opis) in
Rothschutz (1857 in v dopisovanjih z dr. Pollman-

Kazalo - kranjska cebela v Pol/mannovi knjigi iz
leta 1879
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nom). Na splošno vsi poudarjajo dobre lastnosti
kranjske cebele.

3. Werth der verschiedenen Bienenracen und
deren Varietaten, bestimt durch Urtheile nam
hafter Bienenzuchter

Vrednost razlicnih cebeljih pasem in njihovih
razlicic po presoji uglednih cebelarjev. 2. izdaja.
Lepizig 1889, 100 strani. Opis kranjske cebele je
enak kot v prvi knjigi iz leta 1879.

4. Worterbuch fUr Bienenzuchter und Bienen
freunde

Slovar za cebelarje in prijatelje cebel. Weinheim
1885,224 strani.

Pollmann je kranjsko cebelo kot Apis
mellifica carnica poimenoval že leta 1875.

Najbolj znana je druga knjiga, ki jo navajajo vsi
pisci zgodovine in znanstvenega poimenovanja
kranjske cebele. Že bežen pregled knjig pa je od
kril, da jo je Pollmann kot Apis mellifica carnica
poimenoval že leta 1875.

Po svetovnih elektronskih knjižnih katalogih smo
tudi raziskali, koliko Pollmannovih knjig - poleg Ce-
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Naslovnica Pol/manove knjige iz leta 1875
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belarske knjižnice Janeza Golicnika - še hranijo v
knjižnicah po svetu. Doslej smo ugotovili, da:
o prvo knjigo iz leta 1875 hranijo v sedmih knjižnicah,
o drugo knjigo iz leta 1879 v treh knjižnicah,
o tretjo knjiga iz leta 1889 v petih knjižnicah,
o cetrto knjigo iz leta 1885 pa v osmih

knjižnicah.

Za nobeno knjižnico pa nismo ugotovili, da bi
imela vse štiri Pollmannove knjige. To samo še do
datno potrjuje, kako veliko redkost in dragocenost
hrani naša Cebelarska knjižnica.

Cebelarska knjižnica Janeza Golicnika nas tako
tudi s Poiimanovimi knjigami spodbuja in vabi, da jo
obišcemo. -.J

Cebelarska knjižnica ))Janeza Golicnikau po
•

Oktobra lani smo slovenski cebelarji v Cebe
larskem centru Slovenije po dolgih letih dobili so
dobno cebelarsko knjižnico, ki smo jo poimenovali
po Janezu Golicniku, prvem prevajalcu Janševega
.,Popolnega nauka za vse cebelarje« v naš jezik.
Knjižnica je moderno opremljena, knjižna gradiva
so urejena po bibliotekarskih pravilih ter vnesena
na medmrežje .,COBISS«, na voljo je tudi oprema
za zvocne in slikovne predstavitve.

Letos smo nadaljevali razvršcanje in bibliote
karsko obdelavo knjižnih gradiv, zvezali vse doma
ce in tuje revije, ki so na voljo, ter dokupili aktual
no tujo cebelarsko literaturo, tako da je knjižnica
zdaj že skoraj povsem urejena. V njej je uporab
nikom na voljo vec kot 3500 naslovov, med njimi
tudi nekaj pravih redkosti. Ob tem se moramo
s hvaležnostjo spomniti na tiste cebelarje, ki so
Cebelarski zvezi Slovenije v minulih letih odstopili
svoje cebelarske knjige, tako da smo zdaj lahko
ponosni na zbirko knjig, ki jih hrani naša knjižnica.

Pri Cebelarski zvezi Slovenije hranimo tudi vecje
število razlicnih nevezanih odvecnih letnikov Sloven

skega cebelarja, zato jih bomo brezplacno ponudili
našim cebelarjem, ki si želijo dopolniti svoje zbirke.

Cebelarska knjižnica Janeza Golicnika tudi
ob vaši pomoci stalno dopolnjuje svoj cebelarski
knjižni fond, ki so ga v preteklosti po vecini zbrali
prav cebelarji. Od septembra dalje so cebelarsko
literaturo v knjižni fond knjižnice prispevali:

o Cebelarsko društvo Bled,
o Cebelarsko društvo Anton Janša Breznica,
o g. Stane Sajevec, Piramida 1, 2000 Maribor,
o g. Feliks Justin, Šentvid pri Lukovici, Štajerska

cesta 17,1225 Lukovica,

Našo knjižnico je letos obiskal predsednik Re
publike Slovenije dr. Danilo Turk, v njej smo pri
pravili vec novinarskih konferenc in delovnih sre
canj, z delovanjem knjižnice so se želeli seznaniti
razlicni mediji, obiskalo pa jo je tudi vecje število
šolskih skupin itd.

Knjižnico ste pogosto obiskovali tudi cebelarji,
saj je v najvecji meri namenjena prav vam. Naj
veckrat ste iskali podatke o delovanju cebelarskih
društev, ki so jih naši predniki tako vestno zapi
sovali in objavljali, posegali pa ste tudi po drugih
cebelarskih knjigah.

Seveda z obiskom naše knjižnice še ne mo
remo biti zadovoljni, zato za prihodnje leto na
crtujemo vec tematskih vecerov s cebelarskimi
vsebinami, v knjižnico želimo pritegniti tudi vecje
število ljudi, ki bodo v njej našli literaturo za študij,
posebej pa vabimo vas cebelarje, dajo obiskujete
še v vecjem številu. Naša knjižnica je dostopna
tudi na spletni strani COBISS. Cebelarska knjižni
ca bo tako kot letos tudi v prihodnjem letu odprta
vsak delovni cetrtek od 13. do 17. ure.

Anton romec, tajnik CZS

o g. Franc Šivic, Ulica padlih borcev 31, 1000
Ljubljana,

Zahvaljujemo se vsem, ki ste na ta nacin pri
spevali k obogatitvi knjižnega fonda naše knjižni
ce, hkrati pa vas vabimo, da to storite tudi tisti, ki
imate to možnost.

• ol •

Cebelarska knjižnica Janeza Golicnika na CZS
je odprta vsak (delovni) cetrtek od 13. do 17. ure!

Dostop do knjižnice prek spleta:
http://cobiss.izum.si/ > COBISS > specialne knji
žnice, drugo> Cebelarska zveza Slovenije, Lukovica
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