
Slovenske knjige in tiski s podrocja živinoreje - bibliografija izdaj do leta 1945

Bogata bera, ki je zgled tudi za danes
Bibliografija Slovenske knjige in tiski s podrocja
živinoreje zajema obdobje do leta '945. Vkljucene so
slovenske knjige in tiski o živinoreji, ki so pomembni za
njeno poznavanje ali jo obravnavajo na splošno pri
drugih temah. Napisane so neposredno v slovenšcini
ali so bile prevedene iz drugih jezikov, najpogosteje
nemškega.
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lJibliografija Slovenske knjige in
tiski na podrOCju livinoreje-do lela

1945 ~tejc 34R enot. od tega je bilo
]08 knjill napisanih vslovcnšcini in
40 (U.4 cxJstotka) prcvC<lcnih va
njo.

VO leta 1850 je bilo na podrocju
f:ivinorc;c izdanih skupaj 2] knjig
in skoraj polovica te bila napisana v
slovenskem jeziku ter dobra polo
vica prevedenih (peCIetno iz nem·
~nc). V drugem obdobju. od leta
1851 do konca prve SVftovne vojne

(1918),;: idlo 169 knjig in od teh je
biJo le 22 (IJ odstotkov) prevede
nih: na leto so bile izdane 2.4 knji.
ge. Najvel: knjiB s podrolja živino
reje je biloobjavljenih od konca pr
ve do konca druge svetovne vojne
(19IcrI94S). skupaj 1>6, inoc:l teh je
bilo le 6 o,gOOsIO(ka) prevedenih;

Na Dl&ltalnl knjižnici Skwenije se
lahko naralljo tudi digitalne
kopije knJig, ki so bile v letih
1500-1945 ln Jih hranijo v Narodni
in univerzitetni knjižnici (NUK) ter
so zapisane v tej bibliografijI.
Treba Je samo odtlpkatl spletni
naslov: http://www.dl1b.slfeod/
in jih poiskati, Sedem Izmed

~~r:onr~~h(~~~~lsh~r:~t945) Je
že digitalizira nih ln so neposredno
dostopne.

vtem casu soiu1ali 5.9 knjige na Ie
10.

Najstarejše knjige in tiski
Valencic (1970) piše, da slovstve

na l4lodovina navaja kot prvo slo
vensko kmetijsko knjiRo prevod
Wolsteinove bukvice o iivinskih
bolezni, ki je izklleta 1784 v Lju.
bljani. PoROSlOse ~teje za prvo slo
vensko kmClijsko knjiRO Pogoror

od chebelnih rojou, ki jo je leta 1776
napisal Peter Pavel Glavar in}c hi·
la, polem ko so leta 19S1 na~li njen
rokopis, izdana leta 1976 v knjigi ob
2(}O,letnici pisane besede o slov.!n·

slcem febelarstvu, ki ;O jc uredil
Mencq. A zadreg ~ ni konec.
Kranjska kmetijska drufba je Icta
Im v drugi knjigi Zbirke koristnih
naukov iu1alastrokovnodelo,ki ga
je Icta Ini v nem~ni napisal Bri·
eooo z naslovom &fahnmgsmc1ssi

ger Unterricht wie die Schafe durch

gute ~ zur IIOlflrommensten Art
gdJrochr, und bey sa/chu erha/ten
werden kDnnen - slovensko smo ga
preprosto poimenovali Proktifni

nauki o reji ovac, To je prvi strokov
ni ucbenik o reji ovac, izdan v Slo·
veniji. Umekova (2006) porota, da
je Kranjska kmetijska družha prosi
la maia Kumerdeja, naj delo pre·
vede v sloven!cino, ne pi!c pa. ali je
tO tudi storil. Morda bomo nekoc

odkrili kje v arhivih, ln te bo ta slo
venski rokopis najden, bo med naj-

starej!imi ali edo najstarej!c stro
kovno delo na podrOCju uvinoreje
v sloven~ni. Razvozlati pa je treba
tudi navedbe Janeza 81eiweisa
(18S5 in 1867). Pik, da je Kranjska
kmetijska družba (ob ustanovitvi
leta 1767 imenovana Drulba za p0
ljedelstvo in koristne spretnosti na
Kranjskem) v nem!Oni v letih
1770-ln9 v Ljubljani izdala ~tiriob
seine knjige sammlung nutz/icher

unferrichte (Zbirka koristnih na

svetov) s poucnimi spisi, nasveti in
poskusi, in da je bilo vet razpravo

raznih r«eh v kmetovanju nati
snjeno posamezno, nekoliko teRa
tudi v _domac."em jezid". Katera de
la so to bila, k ni ugotovljeno, in ko
bo, bomo zancsljiveje odgovorili na

vprašanje, katera je najstarej~a sl~
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Naslovnica prevoda Wolsleinove
knjige izleta 1784,

venska knjiga na podt'OCju !ivino
rejc.

Leta 1789 je bila iu1ana knjiga:
8«ker Rudolf lacbarias Kmetom

so potrebo inu pomozh, ali uka pol

ne vesele,. inu sIIalofne ~godbe le
vasy Mildhajm, sa mlade. inu [tare
ludy (poslovenil Marko PobUo),
Dunaj 1789, 44'i strani. Leto 179'2je
bilo zelo bogato, saj so irile tri knji
ge. Med prevodi je tudi tista, ki;o je
napisal sloviti slovenski cehelar
Anton Janša in v sloven!tino pre
vedel Janez Golicnik. Knjiga z na
slovom Popolnoma podlluzhenje.~

1I.(.iezhebellarje je bila ohjavljena v
nem~kem jeziku po smrti avtorja
leta Ins in spet 1790. NaslCllnja je
iz!la leta 1810 v Celju - neznan av
tor je napisal prirocnik, kako se je
treba varovati in kako zdraviti li
vinske bolezni,

od knjig (16), izdanih po letu
1810, so Iri s podt'OCja cebclarstva,
~tiri obr.lvnava;o varstvo (za!fito)
živali, po ena je posvetena konjere,
ji, gojenju sviloprejk, pr.l~icjereji,
kmetijski kemiji in f.ivalskim bole
znim. zanimivo jc tudi povabilo in
oznanilo izleta 1848: oznanilo nove
k)1e v slovenskem jeziku za uvino
re;o, uvinozdr.aviistvo in podko
V5tvO v Ljubljani, ki je zacela delo
vati 18se>.Med urnimi predmeti je
bil tudi !ivinoreja, kar je zacetek re,
dnega pouka o živinoreji v sloven,
!tini. Preostale knjige so ucbeniki
za nedeljske !ole ali berila za nede
lje in praznike ter splo!ne strokov
ne kmetijske knjige,

Izdaje v letih 18S1-1918
V obdobju 1851-1918 je bilo izda

nih 169 knjig (2,4 knjige na leto),
Poudarimo najprej, da jih je bilo sa
mo 22 - dobra desetina - prevede-

h,\1r.":, \".i

Naslovnica knjige Kmetam sa pohe
bo inu pomozh '" izleta 1789.

nih, druge 50 bile napisane v slo
venskem jctiku. Opisale so vsa p0
drocja f.ivinoreje. Med avtorji so
Revilni napisali in iu1ali (!teti so
tudi ponatisi in rariirjcne iu1aje) tri
in vet deL Najvet knjig je prispeval
dr, Janez 8le.lwels, enajst, Skupaj s

=::~S::~~~I~~r.lS:
navancga obdobja, Leta 18';8 je irila
knjiga Nauk od reje domaa lilline,
ki jo je napisal Bleiweis. Konce 19,
in na zacetku 20, stOletja pa je bil
najplodovitej!i pisec Viljem Rohr·
man (R knjig). Preostali avtorji 5 po

vcc knjigami so bili Franjo Dular,
fran Erjavec, Ernest Klavžar, Ja·
kob Lcgvart, Gustav Pirc in Lud,
vikSteuert.

V letih 1869-1882 so izhajala Na

znani/o (vslovenSkem in nem!kem
jeziku - Mitteilungen) c. kr. kmetij-

ske drutbc na Kranjskem, ki so p0
drobno porabla o pospclcvanju fi
vinoreje in objavila mnogestrokov
ne r.azprave, Na zaooku 20, stoletja
so kot priloga Kmerovalru zatcla iz
hajati Gospodarska navodilo (sku·
paj IS zvezkov s podt'OCja fivinorc
je). ki so obr.lvnavala r.lzlicne stro
kovne !ivinorejske teme in pr.aktic
na navodila,

Posebej velja poudariti, da smo v
tem obdobju dobili tudi !tevilne za·
kane, ki 50 urejali livinorejo. Poleg
predpisov o žrebcih s podrocja ko
njereje, sprejetih !e pred letom
18'iO, so pomembni zakoni o var
stvu domacih fivali (18SS), prvi za
kon za povzdiRO govedo rejc (1868),
zakon o cehelarstvu (1879) '" Na·
znani/o so leta 1878 objavila Nacrt

dele/ne postave za \IOjvodinc Kranj.

skoo ravnanji zjunci za pleme. Leta
1891 je Ernest Klavfar v knjigi Pri

rocni zakonik za pokneteno grofiio

Gori.{ko in GradiUo objavil zakon o
cebclarstvu (1879). Leta 1897 je v
Gradcu irila knjiga zakon z dne 17.

aprila J896 in irIlrliIna naredba v

povzdigo govedarstw:l za W)jvodino
Stojemo,

Izdaje v letih 1919-1945
V obdobju 1919-194S je bilo izda

nih lS6knjig (').9 knjige na leto), Iz
med njih je bilo samo 6 prevedcnih,
preostale pa so bile napisane v slo
ven!tini.

Posebej ~tevilneso knjiRe in tiski
s tematiko o mlekarstvu, cebelar
stvu, razvoju in ekonomiki kmetij
stva tero travngtvu, krmi in gooje,
nju. Veliko je tudi ucbenikov in
skript, ki smo jih ndli v knjižnici na
Srednji biotehni~ki !oli v Naklem
pri Kranju in 50 zapu!tina Special
ne mlekarske k)le v Skofji Loki. Na

Glavni viri podatkov za pripravo
bibliografije so bili poleg razlil:nih
elektronskih baz le ltevilne

bibliografije. digitalne in druge
knji!nlc., Marsikateri v tej
biblioa:rafijlzap;sani vir je bil
odkrit celo na boli}em sejmu,

podrocju posebne tivinoreje je veli
ko gradiv o govedoreji, perutninar.
stvu in o kuncih. Kot zanimivost

navajamo drobno knji!ico O var
stvu tivoli (zbral in uredil Janko
Koren), Ljubljana 1936 ali 1940, 20
str.ani (leto izida ~ ni pojasnjeno),
kjer so l.br.ana pravila in organizira
nost za!tite (varovanja) domacih
fivali v nekaterih tujih državah. p0

drobno so opisani r.azvoj za!tite
(varstva) fivali v Sloveniji in zakon
skapravila.

Tudi ohranjanje jezika
Knjige sobile,soin bodo nenado

mestljiv vir znanja. usposabljanja
in ucenja, SO na!a kulturna dedi~
na, njihova bera na podrOCju tivi
norejedo leta 1945 paje bogata. Ko
listamo po starih knjigah. se lahko
piscem priklonimo iz spo!tovanja
do njihovega strokovnega znanja in
splolne r.lz.glcdanosti. Slovenske
knjige in tiski o uvinoreji so tudi
velik prispevek k ohranjanju slo
venšOne. ker so jih br.ali predvsem
na kmetih, kjer so seskozi z.godovi
no najbolj ohr.anjale na~ korenine.
prvi avtorji so tudi zacetniki slo
venske strokovne livinorcjske ter
minoiol:ije. Ob tem morda k nekaj
za razmislek: ali danes kaj naredi,
mo za slovensko strokovno živino

rcjsko terminoloRiji, koliko sloven
skih strokovnih knjig s podt'OCja li,
vinoreje je vsako leto irilo v za
dnjih desetih letih, in podobno.


