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Izvleček
V začetku druge svetovne vojne leta 1941 se je Univerzitetna biblioteka preselila v
novo knjižnično stavbo, ki je bila do kapitulacije fašistične Italije jeseni leta 1943 že
skoraj v celoti opremljena. V januarju leta 1944 se je na knjižnico zrušilo nemško vojaško
poštno letalo. V požaru, ki je uničil veliko čitalnico in fakultetne seminarje nad njo, so
pogoreli javni katalogi in knjižnično gradivo. Oblasti so po požaru organizirale obnovo
zgradbe, izvedle akcijo za nadomestitev pogorelega gradiva in knjižnici dale na razpolago delavce za obnovo katalogov. V tem času so oblasti Ljubljanske pokrajine podprle
tudi izvajanje nacionalnie funkcij knjižnice kot so zbiranje obveznega izvoda tiskov,
nakup slovenike in izdelava tekoče nacionalne bibliografije ter s tem storile prve korake v smeri vzpostavljanja slovenske nacionalne knjižnice.
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Abstract
The Library of the University in Ljubljana moved into the new library building in 1941
at the very beginning of the Second World War. By 1943, when fascist Italy collapsed,
the building was almost completely furnished. In January 1944, a German plane
crashed into the building and the fire which broke out, destroyed the main reading
room, numerous books and public catalogues. The authorities acted immediately and
organized the reconstruction of the heavily damaged building, initiated an action for
the replacement of library collections and employed workers for the creation of new
catalogues. The library also had considerable support from the authorities regarding
its national functions i.e. collecting legal deposit, acquiring patriotica, publishing the
national bibliography, which led toward the affirmation of the Slovenian National Library.
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1

Univerzitetna biblioteka v Ljubljani:
Universitätsbibliothek Laibach

Po kapitulaciji Italije so Ljubljansko pokrajino zavzele nemške sile in v Ljubljani je bila vzpostavljena pokrajinska uprava, ki ji je od septembra 1943 predsedoval Leon Rupnik. Italijansko poimenovanje knjižnice Biblioteca della R. Universita di Lubiana, ki ga je knjižnica uporabljala v času italijanske zasedbe Ljubljane, se je umaknilo nemški različici imena Universitätsbibliothek Laibach.
V tem času je knjižnica imela že skoraj v celoti opremljene prostore in urejene
zbirke, po petih letih pa je bilo v okviru Univerzitetnega knjižničnega odbora (v
nadaljevanju UKO) vsaj formalno urejeno tudi sodelovanje z Univerzo. Knjižnica
je prva vojna leta preživela ob sicer skromnih sredstvih za pridobivanje gradiva,
vendar brez opaznih materialnih izgub. Izognila se je ropanju in cenzurnemu
čiščenju fonda in celo uživala podporo zasedbenih oblasti, ki so nudile pomoč
pri selitvi knjižnice, pri dopolnjevanju fondov in pri opremljanju nove stavbe.
Vojna je knjižnico usodno zaznamovala šele v svoji drugi polovici. Nova stavba
knjižnice je bila poškodovana v požaru, zgorel je velik del njenih fondov in katalogov, predvsem pa je vojna terjala svoj davek med zaposlenimi: že 12. maja 1943
je knjižnica poslala rektoratu obvestilo, da je bil Avgust Pirjevec odveden neznano kam, 13. januarja 1944 je sledilo enako obvestilo o Jožetu Rusu, od 15. januarja 1944 ni bilo več v knjižnico Ceneta Kranjca, dne 7. februarja 1944 ni več
prišla na delo čistilka Frančiška Kahne, ker je bila odvedena na prisilno delo,
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Ludvika Thumo, ki se je odselil v Nemčijo (leta 1944 je padel kot partizan v bližini
Medvod) pa je zamenjal Janez Gjuran.
Medtem ko sta bila za razvoj knjižnice v obdobju 1938-1943 odločilna vzpostavitev
knjižnice kot univerzitetne ustanove in selitev v novo zgradbo, je bil za njen razvoj
v času od italijanske kapitulacije do konca druge svetovne vojne odločujoč požar ter
obnova knjižnice po požaru. Oba dejavnika sta oblasti vzpodbudila za večje
angažiranje za knjižnico ter za prve nastavke priznanja njene nacionalne funkcije.

2

Požar in njegove posledice

Knjižnica je bila ob koncu leta 1943 skoraj v celoti opremljena, njeno poslovanje v
novih prostorih pa utečeno vse do 29. januarja 1944, ko se je ob 11. uri dopoldne na
veliko čitalnico zrušilo nemško poštno letalo. Dnevno časopisje ni poročalo o človeških žrtvah, vendar je v nesreči poleg posadke letala izgubil življenje tudi naključni obiskovalec knjižnice. Velika čitalnica je bila namreč zaradi pomanjkanja kurjave
zaprta1 . V požaru, ki je izbruhnil, je bila popolnoma uničena velika čitalnica in z njo
vred tudi štirje fakultetni seminarji nad njo2 . Medtem ko je skladiščem z gradivom
požar prizanesel, je ogenj uničil malone vse knjige, vse pripomočke in vse pohištvo,
s katerim je bila čitalnica opremljena šele dobro polovico leta. Uničene so bile knjige, shranjene na galerijah čitalnice, ki so nosile signature od 42.800 do 59.000. Po
poročilih je bilo torej uničenih 16.200 signatur oktavnega formata (velikost do 24
cm) v najmanj 50.000 zvezkih. Izguba je predstavljala približno tri četrtine vsega
gradiva, ki ga je knjižnica pridobila v letih 1919-1939. Poročila o škodi3 , ki jo je utrpela knjižnica med požarom, navajajo, da je bilo uničeno naslednje gradivo:
- knjige iz Gutmannsthalove knjižnice4 , z bogato ilustriranimi angleškimi in
francoskimi deli, rusko in klasično predvojno literaturo ter svetovno beletristiko v vseh jezikih;
1

Prim. Rybař, M. Pred 50 leti je gorela Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. V : Mohorjev koledar
1994. Celje, 1993, str. 139-141.

2

Prim. ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik UKO, z dne 5. februarja 1944;
Dopis rektorja šefu pokrajinske uprave o povzročeni škodi z dne 4. februarja 1944 in Poročilo
Komisiji za ugotovitev škode na kulturno-zgodovinskih predmetih Slovenije pri ministrstvu za
prosveto z dne 28. maja 1948.

3

Ocene o izgubljenih knjigah iz tega obdobja nihajo in se v različnih poročilih gibljejo od 45.000
zvezkov do 60.000 zvezkov.

4

Gre za knjižnico Ludwiga Gutmannsthal-Benvenutija (1810-1890) visokega avstrijskega državnega
uradnika in veleposestnika iz Radeč. Leta 1853 je postal lastnik graščin Dvor in Hotemež pri
Radečah. Mesto Ljubljana je knjižnico od njegovega sina odkupilo za univerzo in leta 1926 jo je
v varstvo prevzela Državna študijska knjižnica. V inventar jo je začela vpisovati poleti 1928 od
signature 46.001 naprej, kjer je vpisan komentar »Hic incipit Bibliotheca Guthmannsthaliana«.
Knjižnica ni bila v celoti vpisana v inventar, seznam vanjo vključenih del pa naj bi leta 1938
prevzela univerzitetna uprava.
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-

-

-

Vrhovnikova knjižnica5 , z dragocenimi slovenskimi deli, ki so nastala zunaj
Kranjske;
dar francoske vlade v vrednosti 25.000 frankov;
zbirka »Viennensia«, ki jo je knjižnica prejela od dr. V. Krisperja;
inozemska vojna literatura o Slovencih iz let 1914-1918, ki jo je knjižnica vsa
leta sistematično zbirala, vključno s starimi slovenski tiski, ki so nastali zunaj
Kranjske in jih je knjižnica pridobila v času med obema vojnama;
dolžnostni izvodi, nakupi in darovi, pridobljeni v letih 1926-1935,
celotna priročna knjižnica, ki je bila shranjena v 64 omarah. Zgorelo je referenčno gradivo: enciklopedije, slovarji, leksikoni, bibliografije (Wurzbachov
Avstrijski biografski leksikon, Allgemeine Deutsche Biographie, Biographie Universelle ancienne et moderne, Biographie des Contemporains, Monumenta Germaniae historica, Ottüv slovník naučný, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft,
Handbuch der Literaturwissenschaft, Brockhausov in Meyerjev leksikon…) in
razni šematizmi;
programi srednjih šol na slovenskem ozemlju;
popolna serija starih in novih slovenskih revij;
topografska in statistična dela;
učbeniki za vse stroke, ki so se poučevale na univerzi;
knjige, prinesene iz skladišč in specialnih zbirk, ki so jih obiskovalci rezervirali za uporabo v čitalnici.

Razen matičnega in sistematskega kataloga so v požaru zgoreli tudi vsi katalogi
in evidence o gradivu:
- inventar s signaturami od 1- 42.000;
- stari abecedni imenski katalog v zvezkih za signature od 1- 42.000;
- javnosti namenjena kopija novega abecednega imenskega kataloga od signature 42.000 naprej;
- novi sistematski katalog;
- katalog del, ki so bila shranjena v čitalnici ter
- vse prejemnice za izposojena dela.
V knjižnicah fakultetnih seminarjev nad veliko čitalnico pa naj bi zgorelo še
15.000 zvezkov gradiva iz njihovih priročnih knjižnic.
5

Gre za knjižnico trnovskega župnika in zgodovinarja Ivana Vrhovnika (1854-1935). Knjižnico je
volil Državni študijski knjižnici, ki jo je prevzela po njegovi smrti leta 1935. V knjižnici so bila
dragocena dela: Dalmatinova Biblija in Pentatevh, popolna zbirka knjig iz 17. in 18. stoletja, zbirka vseh slovenskih prevodov Tomaža Kempčana ter brošure in letaki iz slovenskih dežel zunaj
Kranjske.
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Bolj kakor samo število izgubljenih zvezkov, ki je predstavljalo skoraj petino
celotnega fonda (ob selitvi naj bi knjižnica imela že 335.000 zvezkov), je prizadelo knjižnico dejstvo, da so bila mnoga referenčna dela in slovenika praktično
nenadomestljiva, saj jih ni bilo več mogoče kupiti. Prav tako nenadomestljivi so
bili za knjižnico tudi uničeni katalogi. Zaradi njihove izgube še danes ni mogoče
popolnoma rekonstruirati aktivnosti knjižnice, povezanih s pridobivanjem gradiva in uvajanjem novih katalogov med obema vojnama.

3

Obnova Univerzitetne biblioteke: zgradba,
katalogi, knjižnična zbirka

Iniciativo za odpravo škode v knjižnici je nemudoma prevzela pokrajinska uprava. V zapisniku seje UKO dne 5. februarja 1944 že lahko beremo, da se je pri šefu
pokrajinske uprave osnovala posebna komisija, sestavljena iz treh članov, ki naj
bi vodila akcijo za obnovo čitalnice. Izgubljeno knjižno gradivo naj bi poskušali
nadomestiti z donacijami. Pri tem so merili na slovensko javnost, od katere so
pričakovali dober odziv6 . Komisija za obnovo je formalno kmalu prešla pod
uradno okrilje univerze, čeprav je iniciativo še vedno ohranila pokrajinska uprava. Kot lahko sklepamo iz zapisnika seje univerzitetnega senata, je bila Univerza
do iniciative pokrajinske uprave zadržana: »Prezident Rupnik je obljubil pomoč,
vendar težko da s kakim izrednim kreditom; poročal bo osrednji nemški upravi
v Trstu in prosil za pomoč in obnovo s knjižnimi darili. Misel, da bi tudi senat
poskrbel za knjižna darila pri domačih zavodih, založbah, knjigarnah in zasebnikih, dobi konkretno obliko s tem, da izbere univerzitetni senat profesorja Krŕla kot svojega zastopnika pri ti akciji, pri kateri bi naj sodeloval kot zastopnik
univerzitetne biblioteke dr. Glonar in kot zastopnik prosvetnega oddelka pokrajinske uprave inspektor Kranjec«7 . Profesor Alojz Kràl, ki je bil tudi s strani univerze potrjen za načelnika komisije oziroma odbora za obnovo knjižnice8 , je že
19. marca 1944 podal rektorju načrt za obnovo knjižnice9 , v katerem je predlagal
dela, ki so bila nujno potrebna za obnovo: zavarovanje glavnega objekta proti
vremenskim učinkom, pospešitev del za rekonstrukcijo čitalniške dvorane, obnova poškodovanih katalogov, vključno z akcijo za nadomestitev uničenih knjig,
6

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik seje UKO, z dne 4. februarja 1944.

7

ZAMU, Zapisniki sej Univerzitetnega sveta, Univerzitetnega senata in Univerzitetne uprave: leta
1941, 1942, 1943, 1944 in 1945. Zapisnik izredne seje univerzitetnega senata, z dne 11. februarja
1944.

8

Pojavljata se dve poimenovanji: komisija za obnovo knjižnice, ki ga praviloma uporablja univerza ter odbor za obnovo univerzitetne knjižnice, ki ga pogosteje uporablja pokrajinska uprava, gre
pa za isti organ.

9

ZAMU, Rektorat, IV-203, NUK. Dopis A. Krŕla rektorju univerze, z dne 19. marca 1944.
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(nabiranje denarnih sredstev, zbiranje knjig in revij, ki so v Ljubljani dosegljive).
Pri tem je opozoril na dejstvo, da komisija nima formalno določenih pristojnosti, kar bi jo lahko oviralo pri izvajanju njenih nalog: »Akcija za nadomestitev
uničenih knjig, nabiranje denarnih sredstev in zbiranje knjig mora imeti oficielni ali pa vsaj oficiozni značaj. Ako se tega dela ne bo lotila univerzitetna uprava
ali pa uprava univ. knjižnice, mora komisija, kateri se bo to delo poverilo, dobiti
primerno uradno avtorizacijo, določen delokrog, dolžnosti, pravice in sredstva
za poslovanje. To vse se izmika moji osebni iniciativi in čakam slej ko prej na
nadaljne uradne ukrepe. «10
Senat univerze je Krŕlov načrt obnove potrdil, komisija za obnovo pa naj bi bila
po rektorjevem sporočilu z dne 29. marca 1944 odgovorna senatu univerze.
Komisijo so sestavljali A. Kràl kot predstavnik univerze, inšpektor Silvo Kranjc
kot zastopnik prosvetnega oddelka pokrajinske uprave in J. Glonar, ki je bil v
komisijo imenovan kot predstavnik Univerzitetne biblioteke. Predlagano sestavo komisije je odobril tudi prezident L. Rupnik, vendar je v komisijo imenoval
še svojega osebnega tajnika, fregatnega kapetana Reneja Podhorskega.
Vendar pokrajinska uprava s pomočjo knjižnici ni čakala do formalne potrditve
obnovitvene komisije. Že deset dni po požaru so v knjižnico napotili 13 delavcev za pomoč pri urejanju fonda in katalogov. Obenem so pripravili tudi predračun stroškov obnove. Predlagani gradbeni načrt obnove knjižnice ni vključeval le vzpostavitve stanja pred požarom, temveč je gradbeni odbor komisije za
obnovo predlagal tudi spremembe nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale
v kratkem času delovanja nove čitalnice. Tako je A. Kràl na seji UKO dne 14. aprila 1944 predstavil naslednje predloge: »1. bivša ureditev, ko so bili sedeži nameščeni tako, da so čitatelji imeli luč s hrbta, naj se spremeni tako, da bodo mize
postavljene tako, da bo vsak bralec dobil luč z leve, 2. strop v čitalnici, ki je bil
prej lesen, se bo napravil z belo štukaturo, 3. iz dvorane se bo izločil prostor za
izdajanje in sprejemanje knjig, 4. urediti je treba dvigalo za osebe in za knjige, ki
naj tvori zvezo med čitalnico in skladišči, 5. v čitalnici naj se odpravi skladišče
knjig v prvi etaži ob hodniku. – predsednik opozarja na potrebo po profesorski
čitalnici, predvsem pa, da se čimprej otvori začasna čitalnica za občinstvo v prostoru razstavne dvorane«11 . UKO je predlagane načrte podprl in gradbena dela so
se začela. Do jeseni leta 1944 je bila knjižnična stavba že za silo obnovljena. V
poročilu o tehnični obnovi Univerzitetne biblioteke s konca oktobra 1944 je
namreč zapisano, da je bilo zahvaljujoč velikemu razumevanju pokrajinske uprave poslopje pokrito s streho in zavarovano pred vremenskimi vplivi12 . Glede na
10

ZAMU, Rektorat, IV-203, NUK. Dopis A. Kràla rektorju univerze z dne 19. marca 1944.

11

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik o 4. redni seji UKO, dne 14. aprila
1944.

12

Obnova velike čitalnice je bila dokončana šele leta 1947, ko je bila čitalnica 8. februarja ponovno
odprta za uporabnike.
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današnje stanje velike čitalnice pa je očitno, da Kràlovi racionalni predlogi sprememb, navkljub podpori UKO, niso bili uresničeni. Izjema sta bili le dvigali za
knjige in osebje, ki sta bili montirani ob vhodu v veliko čitalnico in s katerima je
bil olajšan transport gradiva med skladišči in veliko čitalnico.
Gradbena dela pa so pomenila le del obnove knjižnice. Ker so bile razen matičnega in sistematskega kataloga vse druge glavne evidence o gradivu uničene, je
bilo za normalno delo knjižnice potrebno najprej obnoviti kataloge. To nalogo je
prevzela Melita Pivec-Stele. Za ureditev gradiva in za rekonstrukcijo knjižničnih
evidenc je Zimska pomoč13 knjižnici namenila 20 delavk. Že v slabih dveh mesecih po požaru so uredile poškodovano gradivo in izdelale začasne kataloge
gradiva. O obsegu del in o nemogočih pogojih, v katerih se je obnova izvajala,
priča poročilo z dne 23. marca 1944:
»V šestih tednih so knjige, rešene iz izgorele čitalnice, deloma ožgane in mokre
pa še porabne, (delavke – op. avtorice) očistile, t. j. obstrugale z lesenimi klini in
obrisale s krpami ter sestavile razbita dela. Napisale so pod strokovnim vodstvom začasne kartotečne listke, sestavile začasno kartoteko, prenesle knjige iz
1. nadstropja v magacin v 2. nadstropju.
Zaključno štetje je dalo sledeči rezultat: 2.211 samostojnih knjig, 808 periodik
in kontinuand, (t. j. serije in knjižne zbirke) s 3.787 zvezki, torej skupaj 5.998
zvezkov. Posebej pa šolska poročila 91 šol s 1.140 zvezki. Očistile so tudi rešene
knjige germanističnega seminarja, klasičnega seminarja in lingvističnega seminarja: cca 300 knjig.
To delo se je vršilo tri tedne v nezakurjenih prostorih.
Poleg tega glavnega dela so tri dni prenesle del rokopisov iz rokopisnega oddelka
v zaklonišče (6 železnih omar) in 3 dni preselile dublete časopisov iz 4. v 2.
magazin.

13

Zimsko pomoč je novembra 1943 ustanovil vodja pokrajinske uprave v Ljubljani L. Rupnik.
Njen namen je bil pomagati v vojni prizadetim osebam oziroma družinam. Akcija je bila ponovljena jeseni 1944 pod nazivom Socialna pomoč. Tako so bile po seznamu nameščencev Univerzitetne biblioteke z dne 10. julija 1944 knjižnici v pomoč dodeljene naslednje delavke: Anica Benedik, Anica Brumec, Majda Dietz, Anica Geiger, Milena Gorečan, Marijana Jeločnik, Julija Kadunc,
Anica Klun, Danica Leban, Nada Čerček, Vida Pust, Mila Jakopič, Vanda Pelko, Antonija Sancin,
Pavla Štrukelj, Justina Strus, Mara Stibilj, Olga Šenk, Anka Valentinčič, Angela Zajec, Danica
Zorzut, Danica Uranič, Zlata Domicel in delavec Slavko Tominec. Od redno zaposlenih pa so v
knjižnici delali: dr. Janko Šlebinger, dr. Joža Glonar, dr. Melita Pivec-Stele, dr. Valter Bohinec, Rene
Podhorsky, Vinko Zorman, Slava Pipp, Vida Gaspari, Jakob Dolenec, Ivan Pintarič, Gabrijel Šubic,
Valentin Žigon, Anton Dovič, Janez Gjuran in Štefka Bulovec (ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke, Seznam nameščencev univerzitetne biblioteke in njej za obnovno delo dodeljenih
moči, 10. julij 1944).
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Delo, ki še čaka, pa je sledeče: Prenos redkosti in dragocenosti (inkunabulov) v
zaklonišče (20 zabojev) in ureditev dublet neobhodno potrebnih za obnovo čitalnice«14 .
V naslednjih mesecih so bili pod nadzorom M. Pivec-Stele urejeni ostanki čitalniške (21.000 listov) in strokovne kartoteke (9.500 listov), na osnovi kopij izposojevalnih listov v skladiščih so deloma rekonstruirali kartoteko izposojenih
knjig, po listih v skladiščih in po spominu pa tudi kartoteko priročnih knjižnic.
Začeli so z rekonstrukcijo čitalniške kartoteke in starega inventarnega kataloga.
Prepisali so inventar od številk 40.000 -42.000, ki je bil še čitljiv, ostale signature od 1 - 40.000 pa so rekonstruirali na osnovi katalognih listkov matičnega kataloga. Rekonstruirali so tudi strokovno kartoteko in kartoteko dvojnic ter opravili revizijo in kompletacijo knjižnih zbirk in šolskih izvestij.
Da bi čim prej nadomestili izgubljene knjižnične fonde, je knjižnica začela pospešeno inventarizirati še neobdelano gradivo iz Vrhovnikove zapuščine in Podkrajškove knjižnice15 , različne darove, gradivo iz konfisciranih knjižnic, ki jih
je Univerzitetni biblioteki namenila pokrajinska uprava ter dvojnice. Knjige iz
teh virov so začeli vpisovati v novi inventar od signature 42.801 naprej.
Gradbena obnova, sanacija poškodovanega knjižničnega fonda in rekonstrukcija
katalogov so potekale hitro in brez zapletov, že v začetku pa je prihajalo do problemov pri obnovi knjižničnih fondov. Univerza je tudi pri obnovi knjižničnih
fondov knjižnice stala bolj ali manj ob strani. Rektor je sicer pozval vse
uslužbence univerze, naj vrnejo izposojeno knjižnično gradivo, resno iniciativo
pa je spet prevzela pokrajinska uprava. Izgubljene fonde knjižnice so oblasti
poskušale nadomestiti na različne načine. Prezident L. Rupnik je že konec avgusta 1944 odboru za obnovo odobril 50.000 Lit za vezavo knjig in kompletacijo
nepopolnih zbirk. Poleg tega je obnovitvena komisija za knjižnico izposlovala,
kot je zapisal njen načelnik A. Kràl 18. oktobra 1944, vse knjige in tiskovine, ki
so bile zaplenjene v policijskih akcijah, zbirko ilegalne literature, ki jo je hranila
policija, ostanke knjižnic raznih italijanskih vojnih formacij ter zbirke in
knjižnico vojnega muzeja v Št. Petru na Krasu. V oktobru 1944 se je na iniciativo
L. Rupnika začela tudi široka akcija zbiranja nadomestnega gradiva. Dne 30.
oktobra 1944 je namreč vsem oddelkom, odsekom in uradom pokrajinske uprave ter vsem drugim uradom, zavodom in ustanovam v Ljubljanski pokrajini poslal
okrožnico, v kateri jih je pozval, naj Univerzitetni biblioteki odstopijo knjižno

14

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Poročilo o opravljenih delih, 23. marca 1944.

15

Fran Podkrajšek – Harambaša (1852-1918), slovenski rodoljub in pisatelj. Njegovo knjižnico je po
smrti sina Kazimirja leta 1938 odkupil tovarnar Bizjak in jo podaril Univerzitetni biblioteki.
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gradivo16 . Seznam naslovnikov, ki je obsegal kar 6 strani, je vključeval vse urade
pokrajinske uprave, okrajna glavarstva in urade, srednje šole in kulturne ustanove, zavode s področja kmetijstva, zdravstva in sociale, tožilstva in sodišča, univerzo, narodno gledališče, pošto ter javnopravne korporacije pod državnim nadzorom (kamor so spadale pokrajinska delavska zveza, različne gospodarske in
strokovne zbornice in zavodi kot na primer Narodna banka, Kranjske deželne
elektrarne in podobno…). Odziv na okrožnico je bil presenetljivo dober in med
prvimi pošiljkami dobavljenega gradiva najdemo popis gradiva, ki je bilo izločeno
iz knjižnice pokrajinske uprave. Evidenca o prvih darovih, ki jih je knjižnica
prejela za nadomestilo uničenih fondov, se je ohranila v obliki 25 seznamov različnih darovalcev. Prvi so se odzvali: Knjigarna učiteljske tiskarne, dr. Rudolf Andrejka, Ljubljansko Mestno poglavarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, profesor
A. Kràl, Janez Dolžan, izvršilci oporoke za pokojnim Ivanom Vavpotičem, Matilda Krener, Škofijski arhiv, Kmetijska zbornica, Gozdarski odsek pri pokrajinski upravi, Gospodarski svet za ljubljansko pokrajino, VIII. oddelek pokrajinske uprave, Kmetijski oddelek pokrajinske uprave, Inspekcija dela pri Šefu pokrajinske uprave Ljubljana, Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, M.
Kramaršič, Ravnikar, Štefan Tausig, Prosvetno ministrstvo, Litografija Čemažar,
Ivan Boberski in rektorat univerze.
Med darovi je bilo še posebej dragoceno gradivo, ki ga je Univerzitetni biblioteki
odstopila knjižnica pokrajinske uprave. V zapisniku o prvi seji direktorija17 z
dne 10. januarja 1945 lahko preberemo: »Biblioteka je dobila od raznih zavodov,
upravnih oddelkov itd. serije dragocenih knjig, tako od gospodarskega sveta,
predvsem pa iz biblioteke pokrajinske uprave, iz katere je biblioteka dobila prave dragocenosti, kakor Illyrisches Blatt (30 letnikov), Carinthia (29 letnikov),
Verordnungsblatt für das k. k. Meer-, Marine, Landwehr in Gendarmerie in podobno, kakor šolska izvestja, statistične izdaje itd., vsota vseh teh darov znaša

16

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Okrožnica Šefa pokrajinske uprave, z dne 30.
oktobra 1944: »Odbor za obnovo univerzitetne knjižnice v Ljubljani si je nadel važno in prav tako
težko nalogo, da po možnosti nadomesti ogromno škodo, ki je nastala po lanski požarni nesreči, z
nanovo zbranim knjižnim materialom do čim večje popolnosti. Ta naloga je neizvedljiva, če odbor
ne najde razumevanja in podpore pri vseh onih, ki lahko doprinesejo svoj delež k obnovitvi te
največje zakladnice duhovnih vrednot našega naroda. Vsak član, vsaka korporacija kulturnega
naroda mora s ponosom naravnost tekmovati za čim častnejši in večji prispevek k uresničenju
tega stremljenja. Za vsa oblastva, urade, javnopravne korporacije in zavode je pa to dolžnost.
Zato vse starešine naprošam in jim naročam, da Odboru za obnovo univerzitetne knjižnice dajo
takoj brezplačno na razpolago po en izvod svojih knjig in publikacij, ki jih morete pogrešati, zlasti
pa duplikate, kolikor jih odbor potrebuje. Vsi uradi morajo postopati iniciativno in stopiti v stike
z odborom /Univerzitetna knjižnica soba št. 59, telefon 20-98, aparat 5/, ne pa pasivno čakati, da
se odbor obrne nanje.
Tudi vsi uradi so dolžni, da odboru takoj sporoče vse potrebne informacije o svojih publikacijah,
če se odbor obrne nanje tudi samo ustmeno.

17

Več o direktoriju glej v nadaljevanju članka.
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okrog 4.000 knjig. Kot pravo posebnost omenja, da je na pr. iz knjižnice poštne
uprave prešlo v univ. biblioteko celotno delo Hermana Wandela.«18
Darovi za nadomestitev pogorelih fondov so dotekali v takem obsegu, da je
knjižnica za njihovo evidentiranje uvedla posebno knjigo19 , ki jo je dopolnjevala vse do leta 1947. V njej so med 2.057 zaporednimi številkami z naslovi donatorjev poleg imen, omenjenih v prejšnjem odstavku, popisani tudi skromnejši
darovalci. Med njimi so bili številni profesorji in intelektualci, po koncu druge
svetovne vojne pa tudi organizacije. Seveda je vprašljivo, če so bili vsi darovi,
posebno tisti po koncu druge svetovne vojne, namenjeni prav za obnovo knjižnice
po požaru. Ker knjižnica (še) ni vodila inventarnih knjig, je mogoče, da so v ta
zvezek preprosto vpisovali vse darove, ki jih je knjižnica sicer prejemala.
Kot je bilo že omenjeno, je obnovitveni komisiji uspelo za knjižnico pridobiti
tudi knjige oziroma knjižnice, ki so jih oblasti zaplenile upornikom. To gradivo
je popisano v evidenci Katalog knjig iz likvidacijske mase »Komisije za zaplembo imovine upornikov« . Gre za tri zvezke z oznako inventarnih številk 1-830, 831-1590,
1591–. Seznami so napisani v zvezkih uradnih tiskovin z označbo Libri dati in
prestito della Biblioteca (prva dva) in Registro d’ingresso dei libri della Biblioteca (tretji
zvezek), same knjige pa označene z žigom »Universitätsbibliothek Laibach –
Univerzitetna biblioteka v Ljubljani, Prejeto iz urada za upravljanje imovine
upornikov«. Lastniki večjih zaplenjenih knjižnic, ki so bile predane Univerzitetni biblioteki, so bili dr. Marjan Ahčin, Filip Kumbatovič, dr. Drago Marušič, Juš
Kozak, Jože Rus in Erika Wutke-Brecelj. Posamezni dopisi še dokazujejo, da so
bile iz tega vira prepuščene Univerzitetni biblioteki tudi knjižnice Vide Tomšič,
Antona Cveta in Knjižnica manjšinskega instituta v Ljubljani (okoli 1.300 del).
Zavod za zaplenjeno imovino je Univerzitetni biblioteki posredoval tudi knjižnico
pokojnega Henrika Tume, ki je obsegala nad 6.000 knjig in je bila shranjena v 22
zabojih. Ker je bilo v njej veliko ruskih knjig, je knjižnica zato začasno ustavila
nakup ruskih knjig iz zapuščine I. Prijatelja20 .

18

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik I. seje direktorija Univerzitetne biblioteke v Ljubljani, 10. januarja 1945.

19

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Darovi za obnovo Univerzitetne biblioteke v
Ljubljani (1944-1947).

20

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik II. seje direktorija Univerzitetne biblioteke v Ljubljani, dne 15. marca 1945. V zapisniku je omenjeno, da je sin Henrika Tume potrdil, da
je bila knjižnica namenjena Univerzitetni biblioteki.
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4

Univerzitetna biblioteka kot priviligirana
ustanova

Med drugo svetovno vojno so bile predvsem na Štajerskem uničene številne slovenske ljudske knjižnice. V nasprotju z njimi pa je Univerzitetna biblioteka kot
znanstvena ustanova tudi v času nemške zasedbe Ljubljane uživala priviligiran
status. Ta njen status se ni kazal le v angažiranju pokrajinske uprave ob obnovi
knjižnice po požaru, temveč predvsem v odnosu do nadzora tiska in v podpori
nabavni politiki knjižnice.
Verjetno sta relativno kratek čas nemške zasedbe in požar v knjižnici razloga, da
nemška cenzura ni močneje posegla v njeno delovanje21 . Podobno kot v času italijanske zasedbe je tudi po kapitulaciji fašistične Italije knjižnica uradno prejemala dela, ki jih je nacistična cenzura prepovedala. Pokrajinski tiskovni urad pri
pokrajinski upravi v Ljubljani je knjižnici dostavljal krajše sezname prepovedanih slovenskih knjig, ki jih je knjižnica sicer smela hraniti, ne pa tudi izposojati
bralcem. Tudi zaplenjenim knjižnicam, ki jih je Univerzitetna biblioteka prevzela, so bili priloženi seznami prepovedanih del, ki so se nahajale v njih22 . Na seznamu prepovedanih knjig, ki jih je urad leta 1943 dostavil knjižnici, so dela I.
Grudna, F. Kalana, J. Kranjca, M. Kranjca, B. Krefta ter Prežihovega Voranca23 . Ob
seznamu je bila pripisana opomba, da se dela lahko vključijo v knjižnične fonde,
vendar jih knjižnica ne sme posojati javnosti. Tiskovni urad knjižnici ni le posredoval knjig, ki jih je zaplenil upornikom, pedantno ji je vračal tudi vsa njena
izposojena dela, ki so jih našli med zaplenjenim premoženjem. Dotok prepovedanih publikacij iz tega vira se je še posebej povečal po požaru. Kot je bilo že
omenjeno, je obnovitveni odbor s pokrajinsko upravo sklenil dogovor, da lahko
Univerzitetna biblioteka prevzame vse knjižnice in publikacije, ki so bile
zaplenjene v raznih policijskih akcijah ter zbirko prepovedane ilegalne literature, ki so jih oblasti do tedaj zbrale. Več dopisov, ohranjenih v arhivu NUK, dokumentira prejem ilegalne literature poleti in jeseni leta 194424 . Prezident pokrajin-

21

Nacistična oblast je v Nemčiji že leta 1935 izdala prvi seznam prepovedanih knjig Liste des schädlichen
und unerwunschten Schrifttums, ki jo je izdelalo ministrstvo za ljudsko prosveto in propagando.
Po podatkih iz leta 1938 je seznam vseboval 565 avtorjev z njihovim celotnim delom, 4.175 posamičnih spisov, 378 časopisov in serij ter 20 založb s kompletno produkcijo. Prepovedana literatura
je bila po svoji vsebini marksistično-leninistična, usmerjena proti nacionalsocializmu, pornografska,
prepovedana so bila dela židovskih avtorjev ter spisi s trivialno in okultno vsebino. Knjižnice v
Reichu so morale prepovedano literaturo izločiti v posebna zaprta skladišča.

22

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis šefa pokrajinske uprave v Ljubljani
Univerzitetni biblioteki z dne 16. novembra 1944.

23

ANUK, Mapa 18.

24

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Glej dopise Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani
upravniku Univerzitetne biblioteke z dne 30. junija 1944, 13. julija 1944, 25. oktobra 1944, 27.
oktobra 1944.
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ske uprave v Ljubljani L. Rupnik je na primer 30. junija 1944 poslal knjižnici 45
kosov prepovedanih ilegalnih tiskov z navodilom, da je treba to literaturo »postaviti v knjižnico, ima pa ostati striktno sekretirana in se ne sme izposojati niti
v znanstvene svrhe. Do nadaljnega je tudi njena objava v bibliografiji prepovedana«25 . To so bili ilegalni tiski Osvobodilne fronte in komunistične partije: Beseda o osvobodilni fronti ter Klevete in dejstva Josipa Vidmarja, Velikonočna poslanica
katoličanov v osvobodilni fronti 1942, Sokol v narodnoosvobodilnem boju, prevodi
Stalina (Diktatura proletarijata) ter Kratek tečaj za partizanske poveljnike, Slovenske
partizanske pesmi in Borova pesniška zbirka Previharimo viharje. Sledila je pošiljka
letakov (Deutsche Soldaten!, Soldati Italiani!, Italiani! Mussolini e caduto!, Al popolo
italiano! in drugi) in ilegalnih časopisov, konec oktobra 1944 pa ponovno pošiljka 84 ilegalnih letakov. V istem obdobju je po pooblastilu prezidenta dostavljal
knjižnici pošiljke prepovedanih knjig tudi Tiskovni urad26 . Knjižnica si je tudi
sama prizadevala za popolno zbirko prepovedanih tiskov. I. Pintarič, tedanji vodja
časopisnega oddelka, si je prizadeval, da bi knjižnica prevzela ilegalne tiske, ki
so bili kot korpus delicti priloženi sodnim aktom27 .
Z enako skrbjo kot je knjižnica skrbela za zbiranje ilegalnih tiskov, si je prizadevala tudi za zbiranje vse druge slovenike. Tako se je ravnatelj J. Šlebinger obrnil
tudi na poveljstvo Slovenskih domobrancev s prošnjo, naj dostavlja univerzitetni knjižnici vse publikacije, ki jih izdaja. Konkretno je prosil za časnik Za blagor
očetnjave, ki so ga izdajali slovenski domobranci v Novem mestu in za časnik Za
slovensko domačijo, ki so ga izdajali domobranci na Gradu, ki sta bila razmnožena
z litografsko tehniko in ju knjižnica zato ni prejela kot obvezni izvod28 .
Za dostavljanje obveznih izvodov tiskov knjižnici pa so skrbeli tudi uradni predstavniki oblasti. Tako je oktobra 1944 šef pokrajinske uprave v Ljubljani, L.
Rupnik pisno zaprosil Organizacijski štab slovenskih narodnih varnostnih straž
na Jadranskem Primorju, da naj prevzame zbiranje obveznega izvoda primorskih
tiskov, ker »Univerzitetna biblioteka v svojstvu Narodne biblioteke« zaradi izrednih razmer tega ne more. Posebej je opozoril na časopise Tolminski glas, Glas izpod
Krna, Mi gremo naprej in Straža na Jadranu ter prosil za nakup nekaterih monografij
in, kar še danes preseneča, celo za bibliografske podatke o nekaterih drugih publikacijah. Vse stroške v zvezi s tem naj bi nadomestila pokrajinska uprava,

25

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani
upravniku Univerzitetne biblioteke z dne 30. junija 1944.

26

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis Pokrajinskega tiskovnega urada upravniku Univerzitetne biblioteke z dne 13. junija 1944.

27

Prim. Urbančič, B. Med zidovi NUK v okupirani Ljubljani. V Zbornik NUK II. Ljubljana, 1978,
str. 16. To gradivo danes dejansko hrani Rokopisni oddelek NUK (glej Cenzurno gradivo, Ms
1391, Mapa 18).

28

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Šlebingerjeva prošnja Poveljstvu Slovenskih
domobrancev, da bi pošiljali izvode svojih tiskov z dne 18. januarja 1944.

180

Kodrič-Dačić, E. Univerzitetna biblioteka v Ljubljani: od kapitulacije fašistične Italije
do konca druge svetovne vojne 1943 – 1945

pošiljke pa naj bi zavezanci poslali na naslov osebnega tajnika šefa pokrajinske
uprave v Ljubljani29 . Mesec dni kasneje se je osebni tajnik Rene Podhorsky30 ,
verjetno avtor prej omenjenega dopisa, s podobno zahtevo obrnil tudi na Informacijski oddelek pokrajinske uprave v Ljubljani. Naročil je, naj od zdaj naprej
pošiljajo tri izvode vseh izdanih propagandnih letakov, brošur, knjig in predavanj sekretariatu uprave (prav tako pa tudi vseh publikacij, ki jih je izdal doslej).
Da bi se gradivo ohranilo za bodoče čase v javnih zbirkah, jih bo sekretariat poslal
Univerzitetni biblioteki, Narodnemu muzeju in mestni knjižnici v Ljubljani31 .
Celo več, dokumenti kažejo, da so proti koncu novembra 1944 oblasti vezale
dovoljenje za izdajanje glasila na oddajo obveznega izvoda32 . Knjižnica je poskušala pridobiti čim več tiskov formalnih okupacijskih oblasti kot tudi odporniškega gibanja. Pri slednjem je bila izjemno uspešna, saj ji je uspel dogovor o
dostavljanju petih izvodov vseh tiskov, ki jih je odporniško gibanje izdajalo v
ilegali.
Pri vključevanju publikacij, ki so bile prepovedane ali nezaželene zaradi svoje
politično-nazorske vsebine, v svoje zbirke, knjižnica ni delala izjem. Inventarizirala ni le prepovedanih del, ki jih je dostavljala pokrajinska uprava, temveč je
v skladu z načeli neodvisne nabavne politike poskrbela, da so bili v njenih fondih, vojni in tveganjem navkljub, zastopani tudi avtorji v tem času nedovoljenih
nazorskih prepričanj. Še po požaru, poleti 1944, so bila v inventar vpisana dela
prepovedanih avtorjev: Trotzky, L. Mein Leben. Berlin, 1930; Sperans. Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana, 1939; Marx, K. Kritika političke ekonomije.

29

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani Organizacijskemu štabu slovenskih narodnih varnostnih straž na Jadranskem primorju, 27. oktobra
1944. Avtor tega dopisa je verjetno Rene Podhorsky, ki je v okviru Obnovitvene komisije tesno
sodeloval z Jožo Glonarjem.

30

Rene Podhorsky (rojen 2. avgusta 1899 na Dunaju, umrl 21. aprila 1976 v Linzu), mornariški
oficir, leta 1913/14 vpisan na mornariško akademijo na Reki, dosegel čin kapetana fregate in bil
upokojen leta 1938. Med drugo svetovno vojno je opravljal funkcijo osebnega tajnika šefa pokrajinske uprave generala L. Rupnika in člana direktorija Univerzitetne biblioteke. Leta 1945 je
emigriral v Avstrijo. Ukvarjal se je z zgodovino mornarice in zgodovino družine Taufferer.

31

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani Informacijskemu oddelku pokrajinske uprave z dne 28. novembra 1944.

32

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis Združenju industrijalcev in obrtnikov ljubljanske pokrajine z dne 28. novembra 1944. Združenju industrijalcev in obrtnikov ljubljanske pokrajine je dovoljeno izdati zaključno, trojno številko elektrotehničnega vestnika za leto 1943 v obsegu
40 strani. Vestnik mora iziti do 20. decembra in do takrat morajo biti oddani tudi obvezni izvodi, sicer
dovoljenje zapade. Ne le pokrajinska uprava, tudi partizanska oblast se je dobro zavedala vrednosti
natisnjenega gradiva. Že 12. marca 1944 je Slovenski narodnoosvobodilni svet izdal prvi slovenski
odlok o obveznem pošiljanju vseh publikacij, ki izhajajo na svobodnem ali po edinicah NOV in PO
Slovenije kontroliranem slovenskem ozemlju, Odseku za informacije in propagando pri predsedstvu
SNOS in Znanstvenemu inštitutu pri predsedstvu SNOS, Odlok o obveznem pošiljanju vseh publikacij, ki izhajajo na svobodnem in po edinicah NOV in PO Slovenije kontroliranem slovenskem
ozemlju Odseku za informacije in propagando pri predsedstvu SNOS in Znanstvenemu institutu pri
Predsedstvu SNOS (Uradni list SNOS, 1944 , l. 1, št. 1, str. 2).
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Beograd, 1934; Stalin, J. V. Poročilo na XVII Kongresu VKS (b) o delu centralnega odbora K. S. Sov. zveze. Moskva, 1934; Lenin, V. I. Država i revolucija, Beograd, 1920.
Leta 1944 je knjižnica zabeležila celo prvi večji dotok po prvi svetovni vojni
prepovedanih ruskih del, ki jih je odkupila iz zapuščine I. Prijatelja.
Med večjimi pridobitvami v letu 1944 je vsekakor treba omeniti pomembno
obogatitev fonda slovenike, odkup 11 Čopovih pisem F. L. Saviu33 , katerih nakup
je na posebno prošnjo knjižnice financirala pokrajinska uprava. Podpori nacionalnim funkcijam knjižnice, ki jo je tudi na tak način izkazovala pokrajinska
uprava, se je končno pridružil tudi UKO. V času po požaru leta 1944 je namreč
UKO knjižnici prvič priporočil zbiranje slovenike34 .

5

Razkol v knjižnici in vzpostavitev direktorija

V izrednih razmerah, v katerih je knjižnica poslovala zaradi požara, so se stara
osebna in strokovna nesoglasja med bibliotekarji v knjižnici razvnela do te mere,
da so se morali v spore v knjižnici vmešati univerzitetni senat, pokrajinska uprava
in celo nemške oblasti. J. Glonar je z očitki na račun slabega vodenja knjižnice in
z obtožbami o zlorabi položaja kompromitiral ravnatelja J. Šlebingerja. Preiskava, ki je bila izvedena na osnovi teh obtožb, je pokazala, da so bili očitki na ravnateljev račun lažni. Rektorat je zato dne 7. novembra 1944 izdal odločbo, s katero je dal J. Glonarju pisni ukor. Vendar je univerzitetni senat že na svoji seji dne
3. novembra 1944 sklenil, da J. Šlebingerja na željo Slovenske akademije znanosti in umetnosti in po predlogu študijskega sveta za leto dni razbremeni dela
upravnika knjižnice. V tem času naj bi dokončal bibliografijo, ki jo je delal po
naročilu akademije. Upravo univerzitetne knjižnice je univerzitetni senat zaupal
štiričlanskemu direktoriju, mesto upravnika Univerzitetne biblioteke pa profesorju Franu Ramovšu. Ta je svoje naloge prevzel dne 22. novembra 1944.
Štiričlanski direktorij, ki je v odsotnosti ravnatelja J. Šlebingerja upravljal
knjižnico, so sestavljali: dr. Rudolf Sajovic kot predsednik univerzitetnega
knjižničnega odbora, dr. A. Kràl, dr. F. Ramovš kot direktor knjižnice in R. Po-
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Pisma so bila odkupljena od dvornega svetnika F. X. Zimmermanna.
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ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik seje UKO z dne 9. februarja 1944:
»Predsednik Sajovic poudari razliko, ki je nastala v razvoju nekdanje licealne biblioteke v univerzitetno. Nekdanje omejeno, nekako le domače področje se je s tem izpremenilo široko in splošno, vse
znanosti in discipline obsegajoče. Naloga univ. biblioteke je zato v prvi vrsti ta, da ima iz vseh ved
vsa standardna dela v svoji zakladnici, tako da se more vsakdo o sodobnem stanju znanosti in
njihovih temeljnih delih poučiti. Podprejo izdelavo seznamov temeljne literature, kot ga je pripravila juridična fakulteta. Turk predlaga izdelavo seznama vseh tistih važnih slovenskih knjig, ki
se trenutno nahajajo izven slovenskega jezikovnega ozemlja«.
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dhorsky, ki mu je bila v tem organu poverjena predvsem zveza med pokrajinsko
upravo in biblioteko. Direktorij je v praksi prevzel funkcije univerzitetnega
knjižničnega odbora in knjižnične uprave hkrati. Čeprav je upravljal knjižnico le
nekaj mesecev (ohranjena sta le dva zapisnika sestankov), si je ob samem začetku
zadal ambiciozen program dela. Na prvi seji direktorija35 je bil za njegovega predsednika izvoljen dr. R. Sajovic. Sklenjeno je bilo, da se bo direktorij sestajal
vsaka dva meseca. Na seji so člani obravnavali poročilo o pomanjkljivostih v
notranji organizaciji knjižnice, ki ga je podal R. Podhorsky. Med novostmi, ki jih
je načrtoval direktorij, so bili trodelni formularji za izposojo (od katerih naj bi
en del ostal v skladišču), nov čitalniški red, ki naj bi ga izdelala R. Podhorsky in
J. Glonar, nove delovne zadolžitve bibliotekarjev ter izdelava tekoče slovenske
bibliografije. Ker je izdelavo splošne slovenske bibliografije za obdobje od leta
1913 do 1940 akademija poverila J. Šlebingerju, je direktorij sklenil, da bo tekočo
slovensko bibliografijo od leta 1940 dalje izdajala Univerzitetna biblioteka.
Urejena naj bi bila po abecednem redu naslovov. Več letnih snopičev naj bi bilo
združenih v zbornik, ki bi dobil še posebni strokovni indeks. Stroške za tisk letnih bibliografskih snopičev naj bi prevzela pokrajinska uprava, knjižnica pa naj
bi takoj začela z redakcijo bibliografije za leto 1944.
Tudi na drugem in zelo verjetno zadnjem sestanku direktorija dne 15. marca 194536
je bil R. Podhorsky tisti, ki je podal poročilo o delu knjižnice ter predlagal, naj se
dvojnice, ki jih je knjižnica prejela z darovi in gradivom Zavoda za zaplenjeno
imovino, odstopijo knjižnicam prosvetnih domov na deželi, v prvi vrsti pa idrijski
knjižnici.
Delo direktorija je bilo s koncem vojne seveda končano. Direktorij je bil dne 28.
julija 1945 tudi formalno razpuščen, uprava knjižnice pa je bila spet vrnjena v
roke J. Šlebingerju37 .

6

Zaključek

Univerzitetna biblioteka je dočakala konec druge svetovne vojne z delno uničenim in neurejenim fondom (kljub različnim ocenam lahko sklepamo, da je požar
uničil skoraj petino vsega gradiva), deloma uničenimi in zastarelimi katalogi ter
hudimi kadrovskimi izgubami. Nemogoče je oceniti, ali je bilo gradivo zbrano v
nabiralni akciji in gradivo iz konfisciranih knjižnic ustrezno nadomestilo za iz35

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik 1. seje direktorija z dne 10. januarja
1945.
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ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Zapisnik 2. seje direktorija z dne 15. marca 1945.

37

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke. Dopis rektoratu univerze z dne 28. julija 1945.
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gubljene fonde. Še bolj kakor izguba gradiva je knjižnico prizadela izguba človeškega potenciala, saj so knjižnico zapustili vsi bibliotekarji, ki so v letih med
obema vojnama usmerjali razvoj knjižnice in slovenskega knjižničarstva: A.
Žigon je bil kot naključna žrtev italijanske patrole ustreljen že leta 1941, A. Pirjevec in J. Rus sta umrla v koncentracijskih taboriščih, prvi že leta 1943, drugi
leta 1945, J. Glonar je bil obtožen sodelovanja z okupatorjem, konec avgusta 1945
je bil suspendiran z mesta bibliotekarja v Narodni in univerzitetni knjižnici in je
umrl leta 1946, J. Šlebingerja, ki mu je bila sicer vrnjena funkcija upravnika, pa
je leta 1946 nadomestil Mirko Rupel. Od bibliotekarjev medvojne dobe sta v
knjižnici po koncu druge svetovne vojne delovala le še M. Pivec-Stele ter V. Bohinc.
Kljub temu je v tem obdobju prišlo do ključnega preboja v razumevanju poslanstva knjižnice kot slovenske nacionalne inštitucije. Prvič v zgodovini je namreč
knjižnica dobila nedvoumno podporo oblasti pri zbiranju slovenike in pri pripravi nacionalne bibliografije. R. Podhorsky, ki je v direktoriju zastopal pokrajinsko upravo, je ob strokovni podpori J. Glonarja, ki je kljub pisnemu ukoru rektorja ostal zaposlen v knjižnici, dal knjižnici zagon pri uresničevanju njene nacionalne funkcije.
Knjižnica je z razglasitvijo uredbe o Narodni in univerzitetni knjižnici leta 1945
po sedmih letih sicer spet postala samostojna ustanova, vendar je ljubljanska
univerza še vedno obdržala formalni vpliv na njeno poslovanje. Tudi UKO je kot
organizacijska oblika preživel vojno in v juniju leta 1945 so bili vanj spet izvoljeni
novi predstavniki fakultet.
Vojna, požar in akcija za nadomestitev knjižničnih fondov, ki jo je sprožila takratna
pokrajinska uprava pa so imeli še druge posledice. V knjižnico so bile v vojnih
letih ob številnih knjižnih darovih naplavljene tudi zaplenjene knjižnice »upornikov«. Domala neobvladljiva količina knjig je bila le uvod v dotok gradiva iz
fondov Federalnega zbirnega centra38 neposredno po koncu vojne.
Izguba kvalificiranega strokovnega osebja, knjižničnih fondov in katalogov na
eni strani ter nove funkcije knjižnice in velike količine gradiva, ki so se začele
stekati v knjižnico na drugi strani so bile vzrok, da je knjižnica začela poslovati
na povsem novih izhodiščih. Bistveno se je povečalo število zaposlenih, povečal
se je dotok gradiva, knjižnica je vse pomembnejše evidence in kataloge nastavila
na novo.
Vojna in revolucija sta torej knjižnici na paradoksalen način omogočili razcvet
in razvoj v osrednjo institucijo slovenskega knjižničnega sistema.

38

Prim. Kodrič-Dačić, E. Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne
in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 4, str. 51-63.
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