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Izvleček: 
Celovita knjižna zapuščina generala Rudolfa Maistra iz zasebne knjižne zbirke Maistrove knjižnice – 
maistriane je v lasti Univerzitetne knjižnice Maribor od leta 1998. Trenutno poteka preureditev 
postavitve gradiva z identifikacijo klasifikacijskega sistema in sortiranjem gradiva, in sicer po vzoru 
avtentične Maistrove postavitve knjižnice na lokaciji v mariborskem stanovanju. V predvideni 
rekonstrukciji postavitve se bo poizkušalo čim bolj avtentično rekonstruirati Maistrov knjižnični sistem, 
kar ni pomembno le z vidika same hrambe in zaščite gradiva, temveč predvsem zaradi popisa in 
prezentacije ter posledično razglasitve knjižnice za kulturni spomenik. Razglasitev bi pomenila samo 
zaključek leta 1956 pričetega postopka, ki ga je predlagala in pričela strokovna komisija. Danes, ko ima 
Maistrova knjižnica svoje mesto, je več kot smiselno formalne postopke tudi zaključiti. 
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Abstract:  
General Maister's Library in the University of Maribor Library: Acquisition and 

Preservation of General Maister's Private Library in the University of Maribor Library  
The complete Rudolf Maister’s book legacy of the Maister’s private book collection – the Maistriana has 
been in possession of the University of Maribor Library since 1998. The rearranging of the shelving 
system and sorting of the materials patterned after the authentic shelving system in the General’s 
Maribor apartment will take place this year. Until today the books have not been arranged according to 
the authentic shelving system. The estimated shelving system reconstruction will try to reconstruct 
Maister’s shelving system as authentically as possible, for it is not important only for the preservation 
and protection of the collection but also for the inventory as well as for presenting the collection to 
the public and for declaring it a cultural monument. Declaring the General Maister’s library a cultural 
monument would bring the procedure, which began in 1956. Today, when the General Maister’s Library 
found its place in the University of Maribor Library, it only makes sense to bring these procedures to a 
close. 
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UVOD 

Najzahtevnejši del strokovnega ravnanja s knjižnimi zapuščinami celovitih 
knjižnih zbirk, kakršna je tudi Maistrova knjižnica – maistriana, hranjena v UKM, je 
identifikacija nastanka in izgradnje zbirke ter identifikacija oz. klasificiranje 
posameznih enot, njihov popis ter hramba. Na končni način hrambe vpliva tudi 
ohranjenost posameznih izvodov ter strokovna ocena stanja enot ter s tem povezani 
nujni postopki konzerviranja gradiva. 

Praksa knjižnic nasploh ni izključno ohranjanje principa provenience in prvotne 
ureditve, tako gradivo tudi v UKM običajno delno uvrstimo med redni knjižnični fond, 
delno pa v posebne zbirke. Izjemo predstavlja 5.945 knjižnih enot Maistrove 
knjižnice, kot celovita samostojna zbirka zapuščine generala Rudolfa Maistra, ki jo v 
UKM izjemoma ohranjamo kot celoto, hranjeno na posebni lokaciji. Ob podpisu 
darilne pogodbe s strani dedičev leta 1998 se je UKM zavezal k izpolnitvi pogojev za 
predajo knjig z ustrezno ureditvijo prostora hrambe ter prezentacije. Za zagotovitev 
posebnega prostora in opreme Maistrove knjižnice je UKM pridobil razumevanje in 
finančno podporo več različnih subjektov in posameznikov, vendar to v celoti ni 
zadostovalo za dokončno in čim bolj verodostojno razvrstitev in namestitev gradiva. 
Vse do leta 2013 se je UKM zavedal dejstva, da postavitev maistriane ni zadovoljiva. 
Ob predaji zapuščine v UKM leta 1989 so bile knjige iz prenosljivih zabojnikov na 
police razvrščene po naključnem zaporedju. Primanjkljaj denarja je botroval 
dejstvu, da vse od prenosa gradiva do danes postavitev knjig na police ni sledila 
izvorni postavitvi knjižnice v kateremkoli obdobju njenega lastništva generala 
Rudolfa Maistra. V letu 2013 je UKM pristopil k projektu preureditve Maistrove 
knjižnice. Po pregledu vseh razpoložljivih ohranjenih podatkov o zgodovini knjižnice 
je bila sprejeta odločitev, da bo prihodnja ureditev gradiva sledila ohranjenim 
zapisom o postavitvi knjižnice v generalovem mariborskem stanovanju v današnji 
Maistrovi ulici 17. Rekonstrukcija knjižnice iz tega obdobja (1930–1935), tedaj jo je 
za generala Maistra urejala prof. Silva Trdin, so zelo skopi. Zapisov o strukturi ali 
klasifikacijskem sistemu izgradnje takratne knjižne zbirke tako rekoč ni. Ob 
odsotnosti merodajnih dokumentov ali slikovnega dokumentarnega gradiva poteka 
trenutno v okviru projekta preureditve Maistrove knjižnice v UKM identifikacija 
knjižnih oznak, prisotnih na pretežnem delu knjižnih enot, ne pa na vseh. Strokovno 
delo poteka na več ravneh. Najprej je potrebno prepoznati sistem označevanja, temu 
bo sledila rekonstrukcija postavitvenega principa in končno fizična rekonstrukcija 
postavitve Maistrove knjižnice. Ker gre v primeru Maistrove knjižnice za pomembno 
gradivo pri raziskovanju slovenske literarne in kulturne preteklosti sploh, se zdi 
stremljenje k čim bolj avtentični postavitvi smiselno. 

 

GENERAL RUDOLF MAISTER IN NJEGOVA KNJIŽNA ZAPUŠČINA V UKM 

Rudolf Maister - Vojanov, slovenski general, pesnik, borec za severno mejo ter 
strasten bibliofil, se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Rod Maistrov izhaja s Ptuja. 
Očetu Francu Maistru so se v zakonu s Frančiško Tomšič rodili trije sinovi: Artur, 
Ernest in Rudolf. Družina se je zaradi očetove službe pogosto selila, najprej v 
Kamnik, zatem v Mengeš in leta 1883 v Kranj, kjer je oče umrl, kasneje tudi brata. 
Rudolf je osnovno šolo obiskoval v Mengšu in v Kranju, tam se je vpisal na nižjo 
gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani, vendar jo je leta 1892 
zapustil, se vpisal v domobransko kadetnico na Dunaju ter jo dve leti zatem končal. 
Leta 1905 se je poročil z Marijo Stergar, s katero sta živela v Mariboru. V zakonu sta 
se rodila sinova Hrvoj in Borut (Hartman, 1998, 11–24).  

http://sl.wikipedia.org/wiki/General
http://sl.wikipedia.org/wiki/29._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/1874
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kamnik
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Decembra 1914 je bil Maister premeščen iz Celja v Maribor in tam je leta 1916 
postal začasni poveljnik okrožnega poveljstva črne vojske. Po treh mesecih vmesnega 
službovanja v Gradcu in povišanju v majorja se je leta 1917 ponovno vrnil v Maribor 
in bil še istega leta imenovan za stalnega poveljnika 26. črnovojniškega okrožnega 
poveljstva. Leta 1923 je bil pri 49. letih upokojen. Od tedaj je več časa preživel na 
Zavrhu v Slovenskih goricah in na Uncu, tam pa je 26. julija 1934 umrl. Z vsemi 
častmi so ga pokopali na mariborskem pokopališču na Pobrežju. 

Ob tem, da je za Slovence odločilna njegova vojaška vloga ob koncu prve 
svetovne vojne in v času oblikovanja na novo nastale Države SHS, pozneje Kraljevine 
SHS, in da je 1. novembra 1918 prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso Spodnjo 
Štajersko ter ju podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko, ne gre prezreti 
Maistrovega umetniškega ustvarjanja in kulturnega delovanja. Bil je pesnik, slikar ter 
strasten bibliofil. Leta 1904 je bila natisnjena njegova prva pesniška zbirka Poezije. 
Drugo pesniško zbirko z naslovom Kitica mojih je izdal šele leta 1929.  

Rudolf Maister je bil kot strasten ljubitelj knjig tudi lastnik ene največjih in 
najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem, ki je vrhunec izgradnje doživela v 
Mariboru. V veliki večini je zbiral samo slovenske knjige in časopisje, ki jih je iskal po 
župniščih, šolah, pri premožnejših kmetih, jih kupoval po knjigarnah in starinarnicah. 
Po generalovi smrti je knjižnica prešla v last sinov, med drugo svetovno vojno je bila 
zaplenjena s strani nemškega rajha, vendar so po posredovanju Otona Župančiča 
varstvo zahtevale italijanske okupacijske oblasti. Po vojni so bile knjige prepeljane 
nazaj v Maribor. Knjižno zbirko od leta 1989 hrani Univerzitetna knjižnica Maribor, 
kjer Maistrova knjižnica danes predstavlja eno izmed posebnih zbirk gradiva, ki so 
vključene v Enoto za domoznanstvo.  

»Ena največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem« (Glaser, 1934, 
264) kakor je o njej zapisal leta 1934 Janko Glazer, je od oktobra 1998 s pogodbo o 
darovanju s strani dedičev generala Rudolfa Maistra v lasti Univerzitetne knjižnice 
Maribor. 5.945 enot gradiva se hrani v posebej prirejenem prostoru Maistrove 
knjižnice in je pod posebnimi pogoji na voljo obiskovalcem in raziskovalcem.  

 
Slika 1: Otvoritev Maistrove knjižnice, 20. november 1998 (ZDT, UKM) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rajh
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Okupacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Univerzitetna_knji%C5%BEnica_Maribor
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Slika 2: Prvi obiskovalci Maistrove knjižnice, 20. november 1998 (ZDT, UKM) 

 Postavitev Maistrove knjižnice v UKM poizkuša vse od njenega prevzema slediti 
in ohranjati princip provenience in prvotne ureditve. Za UKM je bilo vse od prevzema 
izredno pomembno, da ostane ta del Maistrove zapuščine enovit ter hranjen kot 
celota, gradivo pa postavljeno in fizično hranjeno ločeno od drugega knjižničnega 
fonda. Fizično hranjenje na eni lokaciji se ni zdelo primernejše samo z vidika same 
hrambe in zaščite gradiva, temveč predvsem zaradi popisa in seveda prezentacije ter 
posledično dokončanja postopka razglasitve knjižnice za kulturni spomenik. Postopek 
je pričela posebna komisija leta 1956, v času, ko so bile knjige v zabojnikih hranjene 
v Pokrajinskem muzeju v Mariboru, kjer je bilo začasno domovanje knjižnice po 
vrnitvi iz Zagreba. Komisija v sestavi Franc Sušnik, Alfonz Gspan, Borut Maister, 
Janko Glazer in Bogo Teply je uradno predlagala, da se Maistrova knjižnica razglasi 
za kulturni spomenik. Do formalne razglasitve glede na ohranjeno dokumentacijo, ki 
jo hrani Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (INDOK center, arhiv), ni prišlo. V 
okviru projekta Maistrova knjižnica bomo nadaljevali s postopki za razglasitev.  

 

ZGODOVINA MAISTROVE KNJIŽNICE  

Osnovanje in izgradnja knjižnice  

Za predstavitev Maistrove knjižnice je nujno poznavanje njenega nastanka in s 
tem bibliofilske plati in strasti generala Rudolfa Maistra. Navduševanje, zbiranje, 
kupovanje knjig in seveda lastno literarno ustvarjanje predstavlja temelj formiranja 
zasebne knjižnice, ki je rasla postopoma in se oblikovala namensko in načrtovano. 
Prepoznavanje dragocene knjižne dediščine je povezano z njenim formiranjem, 
skrbjo zanjo s strani Maistra samega in z dogajanjem s knjižnico kot zapuščinsko 
celoto po njegovi smrti. 

Maistru je bila ljubezen do knjig posredovana v zgodnji mladosti z materine 
strani, saj je bila mati Frančiška znana kot odlična pripovedovalka zgodb. Tudi sicer 
je Maistrova mati prihajala iz ugledne družine, iz rodbine Tomšičev, v kateri se je 
rodilo mnogo literatov, tudi urednik prvega slovenskega dnevnika Slovenski narod. 
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O zametkih poti do knjižnice Rudolfa Maistra piše Janja Pavlič v diplomski 
nalogi Ni bil le general, ampak tudi bibliofil: »Tako si je kmalu, že kot študent, začel 
graditi svojo knjižno zbirko. Najprej je vanjo uvrstil stričevo zapuščino in dijaške 
liste ter druge časopise, v katerih je objavljal svoja literarna dela, kasneje pa je 
načrtno pričel zbirati knjige, ki so ga pritegnile in ki jih je s svojim omejenim 
študentskim proračunom lahko poceni kupil. Že kot gimnazijec v Ljubljani se je 
povezal z lastnikom knjigarne in knjižne založbe Pokljukarjem« (Pavlič, 2010, 27). 
Solastniku nekdanje Blasnikove tiskarne se je ponudil, da mu uredi knjižni arhiv. Med 
urejanjem je odkril mnoge znamenite in redke knjige, ki jih je kasneje prejel v 
zahvalo za opravljeno delo. Tako je prišel do nekaj zelo dragocenih knjig, ki so 
predstavljale jedro bodoče Maistrove knjižnice. Rudolf Maister je svojo zasebno 
knjižnico zasnoval do leta 1912 (Hartman, 1989, 56). Med študijskimi leti v dunajski 
kadetnici se je gradnja njegove knjižne zbirke za nekaj časa ustavila. Je pa v času 
šolanja postal zunanji član ljubljanske Zadruge, pod okriljem katere so se zbirali 
slovenski modernisti Cankar, Župančič, Kette, Murn. Kasneje, ob vrnitvi in zaposlitvi 
v Ljubljani kot častnik, je povpraševal po starejših knjigah, ob odhodih na teren pa 
brskal po podstrešjih kmetij, župnišč, največ na Vipavskem in Krasu. Knjige je 
odkupoval in jih pošiljal v Ljubljano v materino stanovanje. Na tak način je prišel 
npr. tudi do Dalmatinove Biblije ter pridobil dela Janeza Svetokriškega. Knjige za 
svojo rastočo knjižnico je dopolnil z zapuščino dr. Lovra Tomana in dr. Jakoba Sketa, 
celovškega profesorja in predsednika Mohorjeve družbe. Med brskanjem po 
ljubljanskih starinarnicah je naletel na marsikatero dragoceno starino, tudi na 
slovenski rokopis iz leta 1551. Zaradi naraščanja zbirke je pričel knjige shranjevati v 
zabojnike in jih prenesel v hrambo na tetino posestvo na Uncu. Po oceni sina Boruta 
je na Uncu hranil štiri do pet tisoč knjig. Leta kasneje pa je knjižnica v generalovem 
mariborskem stanovanju obsegala blizu 6000 enot. Vseskozi je bil Maister v 
prijateljskih odnosih z nekaterimi slovenskimi tiskarji in založniki, tudi 
Schwentnerjem. Iz pisma slednjemu, poslanega 22. januarja 1911 iz Przemysla, v 
katerem knjigotržca nagovori s »Prijatelj Schwentner«, je razvidno, kako načrtno je 
Maister dograjeval svojo knjižnico. Na Schwentnerja v pismu naslovi vprašanje, ali 
mu želi od tega trenutka naprej on pošiljati slovenske knjige, ki jih, odkar je zapustil 
Ljubljano, ne dobiva več. Poudari, da ne želi samo leposlovnih del, ampak zapiše 
»vse, kar je izšlo /…/ da izpolnim knjižnico«, in da mu bo nadalje »natančno pisal, 
kake vrste knjige« naj mu pošilja.1 

Maistra so zanimali tudi seznami knjigarn in knjige, ki so jih imeli na zalogi, 
tudi »antikvarične«. Iz pisanja je moč razbrati, da je bil Maister osredotočen na 
načrtno zbiranje vseh slovenskih knjig, ki so takrat izhajale. 

Rudolf Maister je bil dober poznavalec starejših slovenskih tiskov. Njegovo 
znanje o slovenskih publikacijah je bilo temeljito, o čemer priča njegova ocena ene 
najpomembnejših edicij Slovenske matice tistega časa, Šlebingerjeve Slovenske 
bibliografije za leta 1907–1912, ki jo je objavil v Slovanu, kjer je Maister med drugim 
zapisal, da ima bibliografija »za naš narod za poznejše čase neprimerno veliko 

                                                 
1  Dr. Martin Žnidarič je objavil prispevek, kjer je razkril, da v svoji zbirki hrani pismo Rudolfa Maistra založniku 

in knjigotržcu Lavoslavu Schwenterju (1865–1952), datirano z 22. januarjem 1911 iz Przemysla v Galiciji, kamor 
je bil Maister premeščen leta 1908. Iz pisma je moč razbrati, da je general Maister zbiral vse slovenske knjige, 
ki so takrat izhajale, in bil za njihovo nabavo pripravljen investirati precejšnjo vsoto denarja. Več o tem glej: 
Martin Žnidaršič, General Rudolf Maister bibliofil: Iz zgodovine slovenskega knjigotrštva. Delo 50, 2008, št. 222, 
24. 9., str. 19. Kopijo pisma hrani UKM v Rokopisni zbirki, Ms 671. 
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vrednost in je radi tega za nas tako važnega kulturnega pomena, da moramo biti 
zanjo hvaležni »Slov. Matici in dr. Šlebingerju.«2 

Prvi dejanski opisi Maistrove knjižnice pa datirajo v čas njegovega bivanja in 
službovanja v Celju. Maister se je družil s celjskimi slovenskimi dijaki in jim razkazal 
tudi knjižnico v svojem takratnem stanovanju. Dijaki so njegovo »prebogato 
knjižnico«, v kateri »zlepa ni manjkala kaka slovenska knjiga«, občudovali (Pavlič, 
2010, 31). Mnogo natančnejši opis, kot je občudujoča dijaška ocena, je podal dr. 
Leopold Lenard, obiskovalec knjižnice v generalovem mariborskem stanovanju. 
Njegova temeljna ugotovitev ob ogledu knjižnice v Mariboru je bila, da je to 
»knjižnica resničnega bibliofila« in ne nekoga, ki knjige preprosto zbira ali kupuje za 
zabavo. Podrobnejši opis knjižnice iz Maistrove ulice 17 v Mariboru (tja se je 
generalova družina preselila leta 1922), ki je s svojo prilagojeno opremo 
predstavljala jedro takratne generalove zasebne knjižnice, je moč dobiti iz opisa dr. 
Leopolda Lenarda, ki je vse od leta 1919 obiskoval Maistrovo stanovanje in si 
ogledoval knjižnico. Tudi zanj je bila knjižnica generala Maistra knjižnica resničnega 
bibliofila, ki je imel knjige »razporejene v štirih omarah«. 

 

• V prvi omari pri vhodu je bilo shranjeno slovensko časopisje in listi.  

Na najvišji polici so bile postavljene Vodnikove Lublanske novice, za njimi 
nemško časopisje, ki je izhajalo v slovenskih deželah v 1. polovici 19. st., 
sledile so Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice – 40 lepo ohranjenih 
vezanih letnikov. Na naslednjih policah so bili postavljeni Ilirska danica, 
Vrazovo Kolo, Vedež, Slovenija in prvi slovenski uradni list Ljubljanski častnik. 
Sledil je Slovenski prijatelj in celotne vezane Slomškove Drobtinice. Posebno 
mesto so zavzemali Janežičeva Bčela in vsi letniki Slovenskega glasnika. Sledili 
so Drobničeva Bčela, Celjske novice, Jadranski slavjan in Slavjanski rodoljub. 
Prav posebej je bilo zbrano dijaško časopisje: Vesna, Dijaška zora, Omladina in 
skromni rokopisni lističi. Tu so bili tudi vezani vsi letniki Škrabčevega Cvetja in 
slovnične razprave. Skupaj na isti polici je imel postavljeno tudi popolno 
katoliško časopisje: vse letnike Cerkvenega časopisa, Rimskega katolika in Časa. 
Prav posebno mesto so zavzemali almanahi – Razlagova Zora, Vijenskijev 
Almanah, Mladika, Klasja, Nova nada, Almanah slovenskih bogoslovcev in drugi. 
Področje slavistike je predstavljal v celoti ohranjen Marnov Jezičnik, dela 
Šafarika, Jagičev Archiv, krakovski Ručenik slawistyczny in vrsta znanstvenega 
in gospodarskega časopisja, od Vrtnarje do Piščalke. 

• Prvi omari je sledila druga, nič manjša, s slovensko poezijo. 

• Tretja omara je bila zapolnjena s slovensko zgodovino, v njej pa je izstopala 
prva izdaja Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske in zraven še Krajčeva izdaja. 

• Četrta omara je bila zapolnjena s starimi slovenskimi knjigami, med njimi je 
bila tudi Dalmatinova biblija.3 Lenard je prisotnost biblije v Maistrovi knjižnici 
opisal takole: »Najzanimivejša je posebno shranjena omara s starimi 
slovenskimi knjigami, med katerimi se nahajala celo častitljivi Dalmatin« 
(Lenard, 1919). 

 

                                                 
2  Glej: Slovan 12, 1914, 2, str. 94. 
3  Glej: Leopold Lenard, knjižnica generala Maistra. V: Straža XI, 1919, št. 60, 25. 7., str. 1; 28. 7., str. 1. 
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Lenardov opis Maistrove knjižnice je dopolnil tudi Janko Glazer, ki je Maistra 
brezpogojno označil za bibliofila, globoko povezanega s slovensko knjigo. Glazer je 
poudaril pomen 4. knjižne omare, v kateri so bile shranjene redkosti: goriški rokopis 
iz 1551, rokopis Prešernovega trioleta, nezabeležene bibliografske izdaje in redki 
priložnostni tiski. Glazerjeva pohvalna ocena se nanaša tudi na lepo in skrbno opremo 
knjižnice, saj jo je v letih 1930 do 1935 strokovno urejala prof. Silva Trdinova 
(Glaser, 1934, 264). 

O Maistrovi knjižnici piše tudi Josip Vidmar, ki se je s knjižnico seznanil leta 
1926. Na obisk k Maistru je Vidmarja in Frana Albrehta popeljal Oton Župančič, 
kasneje sam posrednik pri ohranjanju knjižnice (Obrazi, 1985, 136). 

Tudi generalov sin Borut se spominja očetove knjižnice, ki je po Maistrovi 
upokojitvi bila prostor, kjer je Maister preživljal svoj čas in sprejemal na obisk razne 
prijatelje. Borut Maister se spominja, da jim je oče »moral vedno razkazovati 
knjige.«4  

Maister se je še bolj zavzeto posvečal svoji knjižnici po upokojitvi, ko je bil že 
bolan. Podatki o urejanju knjižnice ob pomoči in po navodilih prof. Silve Trdin v letih 
1930–1935 pa so zelo skopi. Je pa večina knjig, pridobljenih v tem obdobju, 
opremljena z nalepko, na kateri je oznaka, sestavljena iz rimske ter ene ali več 
arabskih številk. 

 

KNJIŽNICA KOT ZAPUŠČINA V ČASU VOJNE 1941–1946 

Po Maistrovi smrti 1934 je knjižnica prešla v last sinov Hrvoja in Boruta. 
Sinovoma je Maister tudi posredoval navodila, kako naj skrbita za knjižnico in jo 
dograjujeta s slovenskim pesništvom, znanstveno literaturo in prevodi svetovne 
književnosti. V mariborskem stanovanju je tudi po materini smrti skrb za knjižnico 
prevzel sin Borut. 

Bolj kot se je politična situacija v državi zaostrovala in bolj kot se je bližala 
vojna, večjo skrb sta sinova namenjala ohranitvi očetove knjižnice. Za 
najprimernejšo rešitev se je izkazala selitev celotne knjižne zapuščine k sorodnikom 
v Zagreb, v skladišče tovarne čokolade Mirim. Sin Borut ocenjuje, da so že ob 
prenosu knjig iz 1. nadstropja stanovanja na Maistrovi v Mariboru na avtobus, ki naj 
bi knjige prepeljal v Zagreb, 200 do 300 knjig pustili v stanovanju zaradi prevelike 
teže.  

Knjižnica, shranjena v zabojih v Zagrebu, pa je bila izdana Nemcem, ki so jo 
hoteli zaseči. Posredoval je Oton Župančič in pri italijanskih oblasteh v Ljubljani 
dosegel, da je knjižnica pripadla območju italijanskega spomeniškega varstva. Knjige 
so tako ostale v Zagrebu nedotaknjene.  

Po koncu vojne 1946 je sin Borut knjižnico ponovno prepeljal v Maribor in jo 
zaradi osebne prostorske stiske izročil v varstvo Pokrajinskemu muzeju Maribor. 
Muzej je tudi sicer bil lokacija, na katero so nosili knjižnično gradivo, ki se je vračalo 
v mesto.5 

                                                 
4 Več o tem glej: Borut Maister, Bil je dober in prijeten, a hkrati neizprosen mož. Večer 24, 1968, št. 273, 21. 11., 

str. 9, 11. 
5  Borut Maister je popisal usodo očetove knjižnice. Rokopis z naslovom Usoda Maistrove knjižnice med okupacijo 

1941–1945 je bil leta 1978 uvrščena v Rokopisno zbirko. UKM, Ms 589. 
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MAISTROVA KNJIŽNICA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR 

Leta 1956 je posebna komisija pregledala 62 shranjenih zabojev v Pokrajinskem 
muzeju Maribor in v sestavi dr. Franc Sušnik, prof. Alfonz Gspan, dipl. ing. Borut 
Maister, prof. Janko Glazer in prof. Bogo Teplý predlagala, da se knjižnica razglasi za 
kulturni spomenik (Ministrstvo za kulturo, INDOK center, arhiv spisov, spis 107/1961). 

Univerzitetna knjižnica Maribor je v letu 1988 dobila novo knjižnično stavbo. Ne 
glede na lastništvo se je zdelo primerno, da tako pomembno gradivo za raziskovanje 
slovenske literarne in kulturne dediščine preide pod njeno varstvo. Maja 1989 so s 
pristankom dedičev prepeljali knjižne zaboje v prostore knjižnice. Julija tega leta so 
strokovnjaki Arhiva Slovenije knjige pregledali in predlagali izvedbo dezinfekcije in 
konservatorskih postopkov. Oboje je bilo opravljeno novembra 1989. Univerzitetna 
knjižnica Maribor je sledila želji dedičev, da bi v namen trajne hrambe priredila 
posebno urejen prostor za Maistrovo knjižnico. 1996 je knjižnica izpraznila 
predvideni prostor, v katerem so bili do tedaj shranjeni darovi, za ureditev Maistrove 
knjižnice. Leta 1997 je bilo izdelanih več predlogov za ureditev novega knjižničnega 
prostora. Izbran je bil projekt akad. arh. Mirka Zdovca, tudi sicer avtorja stavbe. 
Izvajalec del je bilo podjetje Sling. V prostoru je bil vključen tudi portret generala 
Maistra, delo akad. kiparke Vlaste Zorko.  

 

 
Slika 3: Portret generala Rudolfa Maistra, delo kiparke Vlaste Zorko (ZDT, UKM) 
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Ureditev prostora maistriane je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ob 
prestavitvi gradiva na knjižne police je bil izveden popis gradiva, ki ga je omogočila 
Mestna občina Maribor. Oktobra je s podpisom darilne pogodbe6 z dediči generala 
Maistra v last Univerzitetne knjižnice Maribor prešlo 5.945 enot knjižničnega 
gradiva.7 

 
Slika 4: Maistrova knjižnica v UKM (ZDT, UKM) 

 

                                                 
6  UKM, Arhiv, Darilna pogodba, št. 5740, z dne 13. 10. 1998. 
7  Maistrova knjižnica. Delovni popis darovanega gradiva (monografije in periodika). Maribor 1988. 
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Slika 5: Darilna pogodba, podpisana 13. 10. 1998, s katero so dediči generala Maistra darovali 
njegovo celotno knjižnično zbirko UKM (UKM, Arhiv, štev. 5740) 

Za UKM, ki daje velik pomen domoznanstvu, je bila pridobitev Maistrove 
knjižnice zaradi zaslug, ki jih je imel Maister za Maribor, spominskega značaja 
(Cundrič, 1998,18). Gibalo teženj za prevzem maistriane pa je bilo tudi zavedanje, 
kako bogate so bile nekoč zasebne meščanske knjižnice (Sapač, 2003, 56; Stavbar, 
2003, 21), med katerimi je bila ena najlepših zagotovo Maistrova knjižnica. Tudi 
danes za maistriano skrbi Enota za domoznanstvo UKM (Stavbar, 2011, 250–251). 

Maistrova knjižnica v UKM je v posebni sobi v pritličju, kjer so zagotovljeni 
osnovni pogoji za hranjenje starejšega in dragocenega knjižnega gradiva. Poskrbljeno 
je za pogoje vlažnosti in temperature v okvirih predpisanih standardov (Remšak, 
2012, 131–140). 

Zaradi velike vrednosti maistriane je poskrbljeno tudi za fizično umaknjenost 
od preostalega dela knjižnice. 
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Slika 6: Lokacija Maistrove knjižnice v UKM (ZDT, UKM) 

Vse gradivo ima omejeno dostopnost. Uporabnikom je ogled Maistrove knjižnice 
dostopen po predhodnem dogovoru, priporočljiv pa je tudi utemeljen razlog za 
vpogled v gradivo. Za skupine in posameznika se pripravijo tudi predstavitve. Gradivo 
ni na voljo za izposojo uporabnikom knjižnice in ni vneseno v COBISS, zato tudi 
njegove izposoje ni možno identificirati. 

  

Slika 7: Maistrova knjižnica (ZDT, UKM) 
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GRADIVO MAISTROVE KNJIŽNICE 

Ob selitvi gradiva v Maistrovo sobo je bil izdelan popis gradiva, to je financirala 
Mestna občina Maribor (Sapač, 1998). Gradivo je bilo postavljeno na police brez 
upoštevanja kakršnekoli bibliotekarske klasifikacije. V raziskovalne namene pa je bila 
narejena vsebinska analiza na podlagi popisa gradiva (Pavlič, 2010, 46–87). 
Uporabljena je bila UDK-klasifikacija, ki celotno človeško védenje in znanje razdeli v 
9 oddelkov. Klasificiranje je knjižnični postopek, ki ga Bibliotekarski terminološki 
slovar definira kot razvrščanje pojmov, publikacij in dokumentov po vsebini v zvrsti 
in razrede (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009, 155). Neke vrste klasifikacijo oz. 
razporeditev knjižničnega gradiva je v svojem stanovanju imel tudi Maister. 
Ocenjeno je bilo, da v maistriani prevladujejo monografije, ena četrtina gradiva pa 
je periodika. Maister je zbral v svoji knjižnici največ monografij s področja 
književnosti in jezikov, verstva, zgodovine in geografije ter biografij. Med periodiko 
prevladujejo almanahi in letopisi, periodika s področja šolstva in zgodovine ter 
versko časopisje. Izstopajo tudi nekatera dragocena in več sto let stara dela.  

Ob prenosu maistriane v prostor Maistrove knjižnice v UKM so se knjige na 
police razvrstile po naključju, tako kot so bile vzete iz zabojnikov, v katerih so bile 
prinešene. Primarno vodilo je bilo, da se celoten knjižnični fond prednostno spravi na 
police. Pri tem so bile prezrte razvrstitve, tako UDK kot razvrstitev, ki jo je za svojo 
zbirko izbral Maister, dogradila pa prof. Silva Trdin. Izjema je bila le periodika, ki je 
bila v celoti postavljena ločeno od monografij. 

  

Slika 8: Maistrova knjižnica (ZDT, UKM) 
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PREDVIDENI STROKOVNI POSTOPKI REPOSTAVITVE MAISTRIANE 

Gradivo je na police v Maistrovi knjižnici postavljeno po naključju, brez 
kakšnega sistema. Za repostavitev v t. i. prvotno stanje je potrebno ugotoviti pomen 
oznak, s katerimi je gradivo opremljeno. Identificirati in ponovno vzpostaviti je 
potrebno knjižnični klasifikacijski sistem. Mnogo del je opremljenih z žigom, 
nekakšnim ekslibrisom, ki označuje Maistrovo lastnino, vendar tega ni na gradivu, ki 
se je v knjižnico uvrščalo po Maistrovi smrti.  

Prednostno je torej potrebno ugotoviti, kaj oznake na knjigah pomenijo, in 
rekonstruirati oz. v celoti na novo postaviti gradivo maistriane.  

Za repostavitev gradiva je potrebno razmisliti o morebitni postavitvi gradiva 
glede na že opisane štiri tematske sklope (omare) ter se s prestavitvijo gradiva na 
policah čim bolj približati prvotni postavitvi. Pri taki metodi se je potrebno opirati na 
opis polic Maistrove knjižnice, ki ga je izdelal Josip Vidmar v Obrazih leta 1985. Ali 
pa slediti konceptu knjižnice, kot ga je v letu 1930 do 1935 uredila prof. Silva 
Trdinova v Maistrovem stanovanju v Mariboru. Podatki so sicer skopi, tako da je 
povsem možno, da bo prepoznavanje sistematike avtentične postavitve v stanovanju 
Rudolfa Maistra dolgotrajen proces.  

Prepoznati bo potrebno pomen rimske številke v povezavi z arabskimi in 
pojavljanje črkovnih oznak. Ugotoviti bo potrebno sosledje oznak, pri katerih se 
rimske številke zaključijo pri številki XXIX, vsakemu sklopu rimskih številk pa je 
dodana tudi arabska številka. Sledljivost prvotnih postavitev je prepoznavna, ne pa 
dosledna.  

 
Slika 9: Izvod z oznako iz Maistrove knjižnice v UKM (ZDT, UKM) 
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Brez oznak so verjetno dela, ki so sodila v četrto omaro z dragocenimi 
knjigami: Dalmatinova biblija, Slava vojvodine Kranjske, Prešernov rokopis, slovenski 
rokopis iz 1551 leta in drugo. Brez označbe so tudi enote, ki sta jih po Maistrovi smrti 
v knjižnico uvrstila sinova, in huje poškodovane knjige. V primerjavi z drugim 
knjižničnim gradivom zahteva odločanje o postopkih pri rokovanju z gradivom 
Maistrove knjižnice tudi nekoliko drugačen oz. specifičen pristop. Specifičnost 
določajo že raznovrstne fizične lastnosti enot, kot so: 

• različne dimenzije oz. formati, debelina knjižnih blokov, 

• veliko število fizičnih enot na naslov pri periodičnih publikacijah, 

• nejasno razmerje med oznakami in vezavami posameznih letnikov periodike,  

• kakovosti posameznih vezav, 

• ugotovljene mehanske poškodbe posameznih enot,  

• ohranjenost enot samih, ki je lahko odlična ali dobra, lahko pa slaba ali celo 
zelo slaba, 

• odsotnost ali neprepoznavnost oznak. 

 

Slika 10: Knjige iz Maistrove knjižnice v UKM (ZDT, UKM) 

Repostavitvi Maistrove knjižnice bo v oporo delovni popis gradiva, sestavljen ob 
postavitvi na lokacijo v Maistrovi knjižnici v UKM. Izvedba strokovnih postopkov 
popisa in ponovne postavitve bo temeljila na strokovnih standardih in priporočilih, ki 
veljajo v slovenskem knjižničarstvu in bodo dosledno upoštevani tudi pri nadaljnjem 
delu z zapuščino. Na način in vrstni red nadaljnjih postopkov bo vplival tudi pregled 
fizičnega stanja in morebitna poškodovanost samega gradiva oziroma odsotnost 
oznak. Potrebno bo tudi dopolnjevanje identifikacijskih podatkov, v kolikor so ti 
pomanjkljivi. Časovno najzahtevnejši del postopkov repostavitve predstavlja 
rokovanje z občutljivim in starim gradivom. Za časovno izredno zahteven pa se 
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izkazuje tudi proces sortiranja, identifikacije sistema in posameznih knjižnih enot ter 
dopolnjevanje podatkov v obstoječem popisu.  

Identifikacija uporabljenega klasifikacijskega sistema v Maistrovi knjižnici, ki ga 
je zasnovala prof. Trdin v tridesetih letih 20. stoletja, bo zahtevala pregled 
klasifikacijskih sistemov s konca 19. in z začetka 20. stoletja, ki so bili uporabljani v 
slovenskem oz. avstro-ogrskem prostoru in prepoznavo uporabljenega oziroma 
kombinacijo različnih sistemov. Predvidevamo torej lahko, da predstavljajo postopki 
pregledovanja, sortiranja in identificiranja skoraj najzahtevnejši del repostavitve 
celotne Maistrove knjižnice. Vendar predstavlja maistriana tako vsestransko bogato 
kulturno dediščino, da ji je vredno nameniti več časa in jo uvrstiti med prednostno 
varovane nacionalne spomenike. 

 
Slika 11: Sortiranje gradiva Maistrove knjižnice za novo postavitev (ZDT, UKM) 

 

ZAKLJUČEK 

Celovitost zapuščine generala Rudolfa Maistra v obliki Maistrove knjižnice je za 
UKM dragocena kot zapuščina človeka, ki je določeno obdobje preživel v Mariboru in 
tu tudi deloval. Maister je zanimiv z vidika mariborenzije ter domoznanstva. Ker pa 
je pomen njegovega delovanja veliko širši, saj velja za gradnika slovenske moderne 
zgodovine, je Maistrova knjižnica zanimiva tudi v širšem slovenskem prostoru, s tem 
pa izpolnjuje kriterij slovenike, ki jo UKM zbira kot druga depozitarna organizacija v 
Sloveniji. Tretji vidik pa predstavlja skrb za ohranjanje nacionalne zgodovinske 
vrednosti zasebne knjižnice kot kulturnega spomenika. Ne nazadnje pa velja 
izpostaviti tudi vrednost in pomen ohranjanja narodne zavesti in bralne kulture. 

Z repostavitvijo Maistrove knjižnice bo bibliotekarska stroka prispevala k 
ohranjanju zgodovinske vrednosti bibliotekarskega dela, hkrati pa bo na tak način 
promovirala kulturno dediščino generala, pesnika, slikarja in bibliofila širši javnosti 
ter poudarila vlogo knjižnice kot varuhinje slovenske kulturne dediščine.  
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SUMMARY 

Gabrijela KOLBIČ∗, Vlasta STAVBAR∗∗ 

GENERAL MAISTER'S LIBRARY IN THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY: 
ACQUISITION AND PRESERVATION OF GENERAL MAISTER'S PRIVATE LIBRARY IN THE 

UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY 

The University of Maribor Library (UKM) is the central library of the University 
of Maribor, a scientific library for Maribor and its surroundings, an archive library for 
all library materials and the regional local history library for Maribor and North-East 
Slovenia. As such it acquires materials in many different ways. The library constantly 
supplements its collection with materials from individual legacies. A special feature 
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among these legacies is the Maister Library. Rudolf Maister’s (1874-1934) valuable 
private library came to our library in 1989 and, since signing the contract with his 
heirs in 1998, it is officially in the UKM’s possession. The article presents a 
chronological historical overview of the Maister’s private library and the procedure of 
dealing with materials in the UKM from the take-over in 1989 till today. The article 
emphasizes the processes and procedures that were carried out from 1998, when the 
UKM moved to a new building and was convinced that it would be suitable that the 
UKM takes care of the Maister’s Library. The article also presents an overview of the 
Library’s formation and the chronology of preserving its contents during the Second 
World War, when the library was already treated as General’s legacy. The Library’s 
successive moves are presented chronologically until the final handover to the UKM 
and the following donation contract for 5.945 units of library materials. The paper 
presents the professional library procedures for gaining and dealing with the 
concrete legacy and it indicates guidelines for the reconstruction of “Maistriana”, 
which are connected with activities for declaring the Library a cultural monument.  

 

 

 

 


