
Tri čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi 
 
Glavarjeva knjižnica 
 
 
Glavar učeni čebelar 
Leta 1776 je Peter Pavel Glavar v svoji knjigi Pogovor o čebelnih rojih v 396 odstavku Pisarji so o 
čebelnem spolu razdeljenih misli napisal:…Veliko, števila ne vem, sem svoje dni prebral knjig… V 46. 
sprotni opombi k 548.odstavku Škodljivost morjenja čebel omenja tedanje znane evropske čebelarske 
pisce kot de Gelieu, Riem, Schirach… 
 
Tri čebelarske knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi: 
 - Eyrich, Johann Leonhard. Vernunfft- und erfahrungsmäßiger Entwurff der vollkommensten 
Bienenpflege für alle Landes-Gegenden (Racionalna in izkustvena zasnova najpopolnejšega gojenja 
čebel za vse deželne okoliše).  
Ussenheim, 1766, 63 strani.  
 

 
Naslovnica knjige – Eyrich 1766 

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-486861 
 
 

V prvem poglavju je opisal sedem ovir v čebelarstvu, in sicer: morjenje  čebel je prva in glavna ovira za 
povečevanje čebelarstva, neprimerno vsajanje rojev, premajhni panji, postavitev čebelnjaka, 
pomanjkanje veščin (usposobljenosti), slabo ogrebanje rojev in zunanji ter notranji sovražniki.  

 
- Formanoir de Palteau, Guillaume Louis, Schirach, Adam Gottlob, Schreber, Daniel Gottfried. 
Sächsischer Bienenvater, oder des Herrn Palteau von Metz neue Bauart hölzerner Bienenstöcke : 
nebst der Kunst, die Bienen zu warten, und einer Naturgeschichte dieser Insekten (Saški čebelar ali 
nov način izgradnje lesenih čebelnih panjev od gospoda Palteau von Melz-a: poleg veščine gojenja 
čebel in naravoslovja teh insektov). Leipzig in Zittau,1766. 752 + 23  strani.  
 



 
Naslovnica knjige - Formanoir de Palteau in dr. 1766 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10298136_00001.html  
 
 

-  Griesingers, Johann Jacob. Vollständiges Bienen-Magazin (prevod: Popolni čebelarski nauk).  
Ulm 1769, 542 strani.   
 

 
Naslovnica knjige - Griesingers 1769 

 
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/griesinger1769/0001?sid=2544b27829da1c797ad3038221f50585  



 
 

Naslovnica knjige - Griesingers 1769 
foto Andrej Šalehar 

 
Glavar je v teh knjigah našel koristnega pomočnika pri pisanju »Odgovora« (1768) in osnutka svoje 
čebelarske knjige (1771) ter skupaj z Janševo knjigo Razprava o rojenju čebel pri Pogovoru o čebelnih 
rojih v letu 1776. 
 
V Glavarjevi knjižnici pa ni več prve Janševe knjige. Demšar (1967) piše, da se je Glavar v svojem pismu 
Tomelju 3. marca 1780 pritoževal, da »Iskano knjigo »O čebelnih rojih« avtorja Janše, nikjer ne 
najdem.«  Glavar je imel sodeč po zapisu v 396. odstavku  Pogovora o čebelnih rojih še veliko drugih 
čebelarskih knjig, ki pa niso bile vrnjene iz Lanšpreža v Glavarjevo knjižnico in so se porazgubile.   
 
 
 


