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Izvleček
V primeru knjižne zapuščine generala Rudolfa Maistra, hranjene v Univerzitetni knjižnici Maribor
(UKM), gre za celovito knjižno zapuščino osebne knjižne zbirke Maistrove knjižnice – maistriane,
ki je od leta 1998, od podpisa darilne pogodbe z dediči generala Maistra, v lasti Univerzitetne
knjižnice Maribor. 5945 enot knjižničnega gradiva danes tvori posebno zbirko, oddvojeno od
rednega knjižničnega fonda in hranjeno v zanjo posebej prirejenem prostoru. Maistrova knjižnica v UKM predstavlja nekakšno izjemo, saj naloga knjižnic nasploh ni izključno ohranjanje
principa provenience in prvotne ureditve. V primeru Maistrove knjižnice pa gre za pomembno
gradivo pri raziskovanju slovenske literarne in kulturne preteklosti sploh, zato se zdi stremljenje
k čim bolj avtentični postavitvi in ohranjanje celote smiselno.
Za razumevanje pomena in vloge te posebne knjižnične zbirke za slovensko kulturno dediščino
je treba osvetliti delovanje Rudolfa Maistra kot strastnega ljubitelja knjig in lastnika ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem, katere izgradnja se je začela 1912 v Ljubljani,
dosegla svojo temeljno ureditev v Maistrovem mariborskem obdobju, preživela selitve v času
druge svetovne vojne in premestitve po njej ter končno našla svojo postavitev v prostoru
Maistrove knjižnice v UKM. Leta 2013 je potekala preureditev postavitve gradiva z identifikacijo
klasifikacijskega sistema in sortiranjem gradiva, po vzoru avtentične Maistrove postavitve knjižnice na lokaciji v mariborskem stanovanju. Knjige niso sledile avtentičnosti tedanje postavitve.
V rekonstrukciji postavitve pa se je poizkušalo čim bolj avtentično rekonstruirati Maistrov knjižnični sistem, kar ni pomembno le z vidika same hrambe in zaščite gradiva, temveč predvsem
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zaradi popisa in seveda prezentacije ter posledično razglasitve knjižnice za kulturni spomenik.
Razglasitev bi pomenila zaključek leta 1956 začetega postopka, ki ga je predlagala in tudi začela
strokovna komisija, po pregledu 62 zabojev gradiva. Danes, ko knjižnica ima svoje mesto, je več
kot smiselno formalne postopke tudi zaključiti.
Ključne besede: osebne knjižnice, Maistrova knjižnica, knjižne zbirke, kulturna zgodovina

Abstract
Rudolf Maister’s book legacy, which is kept in the University of Maribor Library, is the complete legacy of the Maister’s private book collection– the “maistirana”. The Maister’s Library is
in the University of Maribor Library possession since 1998, when General Maister’s heirs and
the Library signed the deed of donation. 5.945 units of library materials present a special collection, which is divided from the regular library holdings and is kept in a specially designed
room. General Maister’s Library is an exception in the University of Maribor Library, since the
general practice of libraries is not an exclusive maintenance of the provenience principle and of
the original organisation. Because the Maister’s Library consists of materials that are important
when researching the Slovene literary and cultural past, it only seems reasonably to strive for the
authentic organisation and preserving the library as one integral whole.
In order to understand the meaning and the importance of this special library collection for the
Slovene cultural heritage, we have to highlight Rudolf Maister as a passionate book lover and
as the owner of one of the greatest and the most beautiful private libraries in Slovenia. General
Maister started collecting books and organising his collection back in 1912 in Ljubljana; the collection was rearranged thoroughly during the time he was in Maribor; it survived the moves during World War II and after it and it finally found its place in the General Maister’s Library under the
patronage of the University of Maribor Library. The rearranging of the shelving system and sorting
of the materials patterned after the authentic shelving system in the General’s Maribor apartment
took place in 2013. Until then the books were not arranged according to the authentic shelving
system. The estimated shelving system reconstruction has reconstructed 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, after 62 cases of materials were examined by professionals, to an end. 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.
Keywords: private libraries, the Maister’s Library, library collections, cultural history
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Maistrova knjižnica v UKM: pridobitev in hramba osebne knjižnice
generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor
V primeru knjižne zapuščine generala Rudolfa Maistra, hranjene v Univerzitetni knjižnici Maribor, gre za celovito knjižno zapuščino osebne knjižne zbirke Maistrove knjižnice – maistriane, ki je od leta 1998, od podpisa darilne pogodbe z dediči generala
Maistra, v lasti Univerzitetne knjižnice Maribor (Cundrič, 1998).

Slika 1: UKM, arhiv, darilna pogodba, podpisana 13. oktobra 1998, s katero so dediči generala
Maistra predali knjižnico UKM

5.945 enot knjižničnega gradiva danes tvori posebno zbirko, oddvojeno od rednega
knjižničnega fonda in hranjeno v zanjo posebej prirejenem prostoru. Maistrova knjižnica v UKM predstavlja nekakšno izjemo, saj naloga knjižnic nasploh ni izključno ohranjanje principa provenience in prvotne ureditve. 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 in ohranjanje celote smiselno.
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Slika 2: Maistrova knjižnica v UKM pred letom 2013, foto: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Za razumevanje pomena in vloge te posebne knjižnične zbirke za slovensko kulturno
dediščino je treba osvetliti delovanje Rudolfa Maistra kot strastnega ljubitelja knjig in
lastnika ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem, katere izgradnja
se je začela 1912 v Ljubljani, dosegla svojo temeljno ureditev v Maistrovem mariborskem obdobju, preživela selitve v času druge svetovne vojne in premestitve po njej ter
končno našla svojo postavitev v prostoru Maistrove knjižnice v UKM.
Knjižna zapuščina generala Rudolfa Maistra je primer zgodovine celovite knjižne zapuščine osebne knjižnice (Slovar, 2009, str. 224) in je danes v UKM oddvojena od rednega
knjižničnega fonda in hranjena v zanjo posebej prirejenem prostoru, na voljo strokovni in širši javnosti.
Rudolf Maister – Vojanov je bil general, borec za severno mejo, hkrati pa tudi umetnik:
pesnik in slikar in predvsem bibliofil. Rodil se je 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 Kranju, kjer se je vpisal na nižjo gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani, vendar jo je leta 1892 zapustil in se
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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. Rodila sta se jima sinova Hrvoj in
Borut (Hartman, 1998, str. 11–24). Leta 1923 je bil Rudolf Maister upokojen kot divizijski
general. Od tedaj je več časa preživel na Zavrhu v Slovenskih goricah in na Uncu, kjer
je 26. julija 1934 umrl. Z vsemi častmi so ga pokopali na mariborskem pokopališču na
Pobrežju (Hartman, 1989). Maistrov največji prispevek k nacionalni kulturni zgodovini
predstavlja njegovo bibliofilsko delovanje. Maister je bil strasten ljubitelj knjig in lastnik
»ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem«, kakor je o njej leta 1934
zapisal Janko Glazer. 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) in bogato knjižno zbirko oblikovala po bibliotekarskih načelih. Maister je osebno
knjižnico sistematično dograjeval vse do svoje smrti, po njej so jo dopolnjevali dediči.

Slika 3: Maistrova knjižnica – dostop danes, foto: UKM, Zbirka drobnih tiskov
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Slika 4: Knjige iz Maistrove knjižnice v UKM, foto: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Temelj formiranja knjižnice je bila Maistrova bibliofilska plat osebnosti: navduševanje, zbiranje, kupovanje knjig in lastno literarno ustvarjanje. Zbirko je začel graditi kot študent, vanjo je uvrščal: stričevo zapuščino, dijaške liste ter druge časopise, v katerih je objavljal svoja literarna dela, kasneje je začel knjige načrtno zbirati
in kupovati. Bil je dober poznavalec starejših slovenskih tiskov in osredotočen na
načrtno zbiranje vseh slovenskih knjig, ki so takrat izhajale. Njegovo znanje o slovenskih publikacijah je bilo temeljito (Maister, 1914). 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, str. 27)
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Solastniku nekdanje Blasnikove tiskarne je uredil knjižni arhiv in odkril številne znamenite in redke knjige in tako prišel do nekaj zelo dragocenih knjig, ki so predstavljale jedro
bodoče knjižnice. Maister je svojo zasebno knjižnico zasnoval do leta 1912 (Hartman,
1989, str. 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 katere okriljem so se zbirali slovenski modernisti Cankar, Župančič, Kette in 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. Pridobil je
dela Janeza Svetokriškega in prišel do Dalmatinove Biblije. Vseskozi je bil Maister v prijateljskih odnosih z nekaterimi slovenskimi tiskarji in založniki, tudi s Schwentnerjem. Iz
pisma slednjemu, poslanega 22. januarja 1911 iz Przemyśla, 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 »vse, kar je izšlo /…/ da izpolnim knjižnico«
in da mu bo nadalje »natančno pisal, kake vrste knjige mi pošiljaj«.1 Prav dr. Martin
Žnidaršič je objavil prispevek, v katerem je razkril, da v svoji zbirki hrani omenjeno pismo Rudolfa Maistra založniku in knjigotržcu Lavoslavu Schwentnerju (1865–1952), ki ga
je poslal iz Przemyśla v Galiciji, kamor je bil Maister premeščen leta 1908. Iz pisma mogoče razbrati, da je general Maister zbiral vse slovenske knjige, ki so takrat izhajale, in
bil za njihovo nabavo pripravljen investirati precejšnjo vsoto denarja (Žnidaršič, 2008).
Prvi dejanski opisi knjižnice datirajo v čas njegovega bivanja in službovanja v Celju in
dijaki, ki so si ogledali njegovo »prebogato knjižnico«, v kateri »zlepa ni manjkala kaka
slovenska knjiga«, so jo občudovali. Ta prvi tehtnejši opis knjižnice iz njenega celjskega obdobja je podal dr. Leopold Lenard, ki ugotavlja, da je to »knjižnica resničnega
bibliofila«, in ne nekoga, ki knjige preprosto zbira ali kupuje za zabavo (Lenard, 1919).
Maister je knjižnico selil na svoje kraje bivanja in jo sproti dopolnjeval. Vrhunec je knjižnica doživela v Maistrovi ulici 17 v Mariboru, kjer je obsegala blizu 6000 enot in kjer je
dobila tudi prilagojeno opremo.
Podrobnejši opis knjižnice iz Maistrove ulice 17, kamor se je generalova družina preselila leta 1922 in je s svojo prilagojeno opremo predstavljala jedro takratne generalove zasebne knjižnice, je zaslediti v opisu dr. Leopolda Lenarda, ki je vse od leta 1919
obiskoval Maistrovo stanovanje in si ogledoval knjižnico. Tudi zanj je knjižnica generala Maistra predstavljala delo resničnega bibliofila. Lenard poroča, da je imel knjige
1

Več o tem glej: Martin Žnidaršič, General Rudolf Maister bibliofil.
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razporejene v štirih omarah (Lenard, 1919). V prvi omari pri vhodu je bilo shranjeno
slovensko časopisje in listi. 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 druga, Krajčeva izdaja tega dela.
Četrta omara je bila zapolnjena s starimi slovenskimi knjigami, med njimi je bila tudi
Dalmatinova Biblija. Večina knjig je bila v tem obdobju opremljena z nalepko, na kateri
je oznaka sestavljena iz rimske ter ene ali več arabskih številk.

Slika 5: Izvod z oznako iz Maistrove knjižnice v UKM (UKM, Maistrova knjižnica)

Podatki o Maistrovi knjižnici skozi desetletja so zelo skopi. 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 četrte knjižne omare, v kateri so bile shranjene redkosti: goriški rokopis iz leta 1551, rokopis Prešernovega
trioleta,2 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, str. 264).
2
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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, str. 136).
Tudi generalov sin Borut se spominja očetove knjižnice, ki je bila po Maistrovi upokojitvi prostor, kjer je preživljal svoj čas in sprejemal na obisk razne prijatelje. Borut Maister
se spominja, da jim je oče »moral vedno razkazovati knjige« (Maister, 1968).
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
(Maister, 1978).
Burna je bila usoda knjižnice tudi po Maistrovi smrti in v obdobju druge vojne. Po
Maistrovi smrti leta 1934 je knjižnica prešla v last sinov Hrvoja in Boruta. Ob zaostrovanju politične situacije v državi in bližajoči se vojni sta se sinova zaradi želje po ohranitvi knjižnice odločila za selitev celotne knjižne zapuščine k sorodnikom v Zagreb. Za
knjižnico, shranjeno v zabojih, pa so izvedeli Nemci, ki so jo hoteli zaseči. Posredoval
je Oton Župančič in pri italijanskih oblasteh v Ljubljani dosegel, da je knjižnica pripadla pod območje italijanskega spomeniškega varstva. Po koncu vojne leta 1946 je
sin Borut knjižnico ponovno prepeljal v Maribor in jo zaradi osebne prostorske stiske
izročil v varstvo Pokrajinskemu muzeju Maribor.
Leta 1956 je posebna komisija v sestavi dr. Franc Sušnik, prof. Alfonz Gspan, dipl. ing.
Borut Maister, prof. Janko Glazer in prof. Bogo Teplý pregledala 62 shranjenih zabojev
v Pokrajinskem muzeju Maribor in predlagala, da se knjižnica razglasi za kulturni spomenik (Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 1956).

Slika 6: Ministrstvo za kulturo, INDOK center, dokument o postopku
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Slika 7: Ministrstvo za kulturo, INDOK center, dokument o postopku

Leta 1988 je Univerzitetna knjižnica Maribor dobila novo knjižnično stavbo in ne glede
na lastništvo se je zdelo primerno, da tako pomembno gradivo za raziskovanje slovenske literarne in kulturne dediščine preide pod njeno varstvo. Leta 1989 so s privolitvijo
dedičev prepeljali knjižne zaboje v prostore knjižnice, julija istega leta so strokovnjaki
Arhiva Slovenije knjige pregledali in predlagali izvedbo dezinfekcije in konservatorskih postopkov. Leta 1997 je bilo izdelanih več predlogov za ureditev novega knjižničnega prostora. Izbran je bil projekt akad. arh. Mirka Zdovca, tudi sicer avtorja stavbe
UKM, izvajalec del je bilo podjetje Sling. V prostoru je bil vključen tudi portret generala Maistra, delo akad. kiparke Vlaste Zorko (Sapač, 1998, 2003; Stavbar, 2003, 2011).
Ureditev prostora je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport. Z darilno pogodbo
(1998) je Maistrova knjižnica prešla v last Univerzitetne knjižnice Maribor. Ob prestavitvi gradiva na knjižne police se je izvedel popis gradiva,3 ki ga je omogočila Mestna
občina Maribor.
Od leta 2008, z ureditvijo bioklimatskih razmer v Univerzitetni knjižnici Maribor so
zagotovljeni še ustreznejši pogoji za hranjenje pisne kulturne dediščine, tako tudi
Maistrove knjižne zbirke (Remšak, 2012).

3
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Slika 8: Portret generala Rudolfa Maistra, delo akad. kiparke Vlaste Zorko (UKM, Maistrova knjižnica)

Vse od prenosa gradiva v knjižnico leta 1989, pa do leta 2013, ko je UKM pristopila k
projektu preureditve Maistrove knjižnice, postavitev knjig na policah ni sledila izvorni postavitvi knjižnice v kateremkoli njenem obdobju. Kot že opisano, so podatki o
ureditvi in postavitvi knjižnice zelo skopi in fragmentarni. Zapisov o strukturi ali klasifikacijskem sistemu postavitve Maistrove osebne knjižne zbirke ni na voljo. Vendar je
UKM 2013 pristopila k preureditvi dostopa do prostora Maistrove knjižnice, k izdelavi
vizualnih in informativnih materialov ter osvežitvi postavitve.

Slika 9: Preurejanje Maistrove knjižnice leta 2013, foto: UKM, Zbirka drobnih tiskov
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Po pregledu vseh razpoložljivih ohranjenih podatkov o zgodovini knjižnice je bila
sprejeta odločitev, da se ponovno vzpostavi ureditev, ki jo izkazujejo nalepke na gradivu. Izvedena je bila preureditev postavitve gradiva po klasifikacijskem sistemu ohranjenih nalepk in izvedli so se postopki, ki bi posledično omogočili zaključek postopka za razglasitev knjižnice za kulturni spomenik. V Maistrovem letu 2014 se je v UKM
celostna preureditev postavitve knjižnice tudi zaključila. V sodelovanju s Trubarjevim
antikvariatom se je ponovno ovrednotena celotna zbirka (Golob, 2014). V sodelovanju s strokovnjakinjo NUK dr. Evo Kodrič Dačić (2014) pa je bilo oblikovano strokovno
mnenje o kulturnozgodovinskem pomenu knjižnice. Oba dokumenta sta skupaj z izvedbo nove postavitve knjižnih enot predstavljala podlago za začetek aktivnosti, da se
Maistrova knjižnica razglasi za kulturni spomenik. Vloga je bila oddana na Ministrstvo
za kulturo (Vloga, 2014).

Slika 10: Ponovno odprtje Maistrove knjižnice, 28. november 2014, foto: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Slika 11: Gostje na odprtju 2014: vnuk Borut Maister, snaha Sonja Maister in Ministrica za kulturo ,
Zbirka drobnih tiskov, foto: UKM
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Zaključek
Maistrova knjižnica je izjemna bibliofilska zbirka. Je posebnega kulturnega pomena za
Republiko Slovenijo in za mesto Maribor, saj je povezana z eno izmed ključnih osebnosti slovenske zgodovine 20. stoletja. Njena izjemnost se kaže tudi v ohranjenosti
izvirnega korpusa zbirke.
Spada med posebne zbirke Enote za domoznanstvo UKM. Univerzitetna knjižnica
Maribor ji kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru ter varuhinja kulturne dediščine
slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Maribora in širše regije ter kot
domoznanska knjižnica zagotavlja primerno domovanje (Stavbar, 2014).

Viri in literatura
Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Knjižnica, 53 (3–4).
Cundrič, J. (1998, 21. november). Maistrove knjige dostopne javnosti. Večer, 54 (270), 18.
Darilna pogodba. (1998). UKM, št. 5740, z dne 13. oktobra 1998. UKM, Arhiv.
Glaser [Glazer], J. (1934). Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. Kronika slovenskih mest, 1 (1–4),
264–266.
Golob, S. (2014). Ocena Maistrove knjižne zbirke. Ljubljana: Trubarjev antikvariat.
Hartman, B. (1989). Rudolf Maister. (Znameniti Slovenci). Ljubljana: Partizanska knjiga.
Hartman, B. (1998). Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana: DZS.
Kodrič Dačić, E. (2014). Kulturno-zgodovinska vrednost osebne knjižnice Rudolfa Maistra (1874–
1934). Ljubljana: NUK.
Lenard, L. (1919). Knjižnica generala Maistra. Straža XI, 25. julij, str. 1; 28. julij, str. 1.
Maister, B. (1968, 21. november). Bil je dober in prijeten, a hkrati neizprosen mož. Večer, 24 (273),
9, 11.
Maister, B. (1978). Usoda Maistrove knjižnice med okupacijo 1941–1945. Rokopisna zbirka
Univerzitetne knjižnice Maribor, Ms 589.
Maister, R. (1914). Slovenska bibliografija za l. 1907–1912. Slovan XII (2), 93–94.
Maistrova knjižnica: delovni popis darovanega gradiva (monografije in periodika). (1998). (Popis
pripravila Doris Serčič). Maribor: Univerzitetna knjižnica.
Maistrova knjižnica: delovni popis darovanega gradiva (monografije in periodika). Pridobljeno
5. oktobra 2015 s spletne strani: http://www.ukm.um.si/sites/default/files/img/Obvestila/
MAISTROVA%20Delovni.popis0001-celota.pdf
Ministrstvo za kulturo, INDOK center. (1956). Arhiv spisov, spis 107/1961.
Pavlič, J. (2011). Ni bil le general, ampak tudi bibliofil: Maistrova knjižnica. Diplomsko delo.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
Remšak, P. (2012). Ocena stanja materialnega varovanja v domoznanskih depojih v Univerzitetni
knjižnici Maribor. V Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji:

151

V. Stavbar, G. Kolbič: General Maister's Library in the University of Maribor Library, 139–152
Knjižnica, 59 (2015) 3

Ocena stanja depojev v Osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor
(str. 131–140). Ljubljana: ZBDS Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino.
Sapač, I. (1998). Maistrova knjižnica. [Zloženka].Maribor: Univerzitetna knjižnica.
Sapač, I. (2003). Mejniki v razvoju Univerzitetne knjižnice Maribor od l. 1903 do 2002. V 100 let
Univerziteten knjižnice Maribor (str. 25–74). Maribor: Univerzitetna knjižnica.
Stavbar, V. (2003). Sto let knjižnice v letnicah. V 100 let Univerziteten knjižnice Maribor (str. 14–21).
Maribor: Univerzitetna knjižnica.
Stavbar, V. (2011). Maistrova knjižnica. V ČZN 82–47, 2–3, str. 245–251.
Stavbar, V. (2014). Maistrova knjižnica UKM. [Zloženka]. Maribor: Univerzitetna knjižnica.
UKM, Rokopisna zbirka, Ms 671. (1911). Maister Rudolf. Pismo Lavoslavu Schwentnerju.
Vidmar, J. (1985). Obrazi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, Borec.
Vloga za razglasitev Maistrove knjižnice za spomenik državnega pomena. (2014). (17. november)
Maribor: UKM.
Žnidaršič, M. (2008. 24. september). General Rudolf Maister bibliofil. Delo, 50 (222), str. 19.

dr. Vlasta Stavbar
Enota za domoznanstvo in posebne zbirke, Univerzitetna knjižnica Maribor,
Gospejna 10, 2000 Maribor
e-pošta: vlasta.stavbar@um.si

Gabrijela Kolbič
Zbirka drobnih tiskov in Kartografska zbirka, Univerzitetna knjižnica Maribor,
Gospejna 10, 2000 Maribor
e-pošta: gabrijela.kolbic@um.si

152

