Digitalizirani viri za zgodovino šolstva
Pregled pripravil dr. Branko Šuštar, SŠM.
Prispevek predstavlja konec leta 2016 dostopne digitalizirane vire za zgodovino šolstva
povezanih z dejavnostjo in gradivom Slovenskega šolskega muzeja, ki jih najdemo na spletni
strani muzeja, na spletnem portalu Inštituta za novejšo zgodovino Sistory.si in na spletnem
portalu Narodne in univerzitetne knjižnice dLIB. Tako najprej opozarjamo na portal Sistory, kjer
najdemo učbenike za pouk zgodovine http://www.sistory.si/11686/menu813, obsežno zbirko
šolskih listov s podatki o slovenskih krajih in šolah predvsem iz 30. let 20. stoletja (arhivska
zbirka, Slovenski šolski muzej) http://old.sistory.si/publikacije/?menu=647, in na priročnike za
šolstvo kot so šematizmi, učiteljski koledarčki ipd. (na portalu Sistory iščemo pod Viri – tiskani
viri – priročniki – priročniki za šolstvo) http://www.sistory.si/11686/menu100?start=0. Sledita
inovativno zastavljen Sprehod po poti kulturne dediščine šolstva v Ljubljani, ki je bil v letih
2003-2005 realiziran s sredstvi Mestne občine Ljubljana http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/
in šolski in mladinski tisk. S šolsko in mladinsko periodiko se v Slovenskem šolskem muzeju
precej ukvarjamo, saj številne revije hranimo v knjižnici muzeja. Leta 1999 smo o tem pripravili
razstavo (Kaj bereta slovenski učitelj in učenec), tu pa je predstavljeno časopisje kot je dostopno
na spletnem portalu dLIB.

1. Učbeniki za pouk zgodovine.
Na spletni strani Sistory je dostopnih zaenkrat (konec leta 2016) kar 48 naslovov učbenikov, ki so izhajali
med leti 1906 in 1957, predvsem za pouk zgodovine, pa tudi književnosti. Tako npr. Slovenska slovstvena
čitanka za sedmi in osmi razred srednjih šol. Sestavil dr. Jakob Sket. c. kr. profesor. Druga, predelana
izdaja. Cesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig, Dunaj 1906; Jakončič, Jožko: Zgodovina srednjega veka,
1957. [Gorica : s. n.] in Gestrin, Ferdo: Zgodovina za tretji razred nižje gimnazije, 1957, Državna založba
Slovenije, Ljubljana ; http://www.sistory.si/11686/menu813

2. Zbirka šolskih listov (arhivska zbirka, Slovenski šolski muzej)
Šolski list predstavlja podobo posameznih slovenskih krajev in tamkajšnjih šol v 30. in 40. letih 20.
stoletja, ki so v času nastanka vira sodile v jugoslovanski del Slovenije (Dravska banovina). Šolski list je
obrazec št. 58/1928 Statističnega odseka ministrstva prosvete v obliki velike pole (35 x 49,5 cm) s
štirimi stranmi pokončnega formata, z besedilom razpredelnic in vprašanj tega formularja v
srbohrvaščini v cirilici (str. 1-2) in latinici (str. 3-4). Obrazci so praviloma izpolnjeni v slovenščini, dodane
pa so priloge (načrti, skice, zemljevidi). Prva stran predstavlja širši geografski položaj šole in različne
podatke o krajih šolskega okoliša. Druga stran je posvečena strnjenemu pregledu zgodovini šole, jeziku
pouka, šolski zgradbi in vrtu. Tretjo stran sestavljata prostora za dve skici šolske stavbe v merilu 1:100
ter šolskega dvorišča, igrišča itd. v merilu 1:500. Zadnja, četrta stran, je do polovice izpolnjena s skico
šolskega okoliša. Temu sledi prostor za »imena znamenitih ljudi, ki so se učili v tej šoli«, nato pa še spisek
vseh šol v šolskem okolišu. Na koncu sta še datum (najbolj pogosto leta 1929). V šolski lisi so dopisovali
podatke še v prvih letih po drugi svetovni vojni.

Krajša predstavitev tega vira je dostopna v reviji ARHIVI: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
ISSN: 0351-2835.- 13, št. 1/2 (1990), str. 107-108 pod naslovom »Šolski list - statistični vir o šolah na
področju Dravske banovine v Slovenskem šolskem muzeju«. Bš
http://old.sistory.si/publikacije/?menu=647
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/20001-21000/20868/solski_listi-skupen_dokument.html

3. Priročniki za šolstvo (Viri – tiskani viri – priročniki – priročniki za šolstvo)
Priročniki s področja šolstva obsegajo različne tiskane objave seznamov in podatkov šolskih oblasti, šol in
učiteljstva v posameznih deželah ali pa v vseh slovenskih deželah v Habsburški monarhiji oz. v
jugoslovanskem delu Slovenije. Podatke o šolstvu so obsegali tudi splošni priročniki, kot samostojne
publikacije pa so od 60. let 19. stol. izhajali pod različnimi naslovi (Personalstand, Imenik, Popotnikov
koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva).

Obširni pregled tovrstnega gradiva prinaša delo »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o
organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko
bibliografski vodnik, 1988«).
Kot uporabni tiskani viri za šolsko in krajevno zgodovino in biografske študije 19. in 20. stoletja so v
digitalni obliki dostopni primeri nekaterih priročnikov - od personalnega stanja učiteljstva, imenikov šol in
učiteljstva ter vse do statističnih pregledov šolstva in prosvete (1939/40). Pri uporabi gradiva je
pomembno upoštevati navedbo v publikaciji na kateri datum (npr. začetek določenega šolskega leta) se
nanašajo podatki.
Digitaliziranih je (do konca leta 2016) 31 priročnikov o šolstvu (šematizmov – koledarčkov – imenikov) od
leta 1862 naprej do 1943 iz zbirk Slovenskega šolskega muzeja in drugih ustanov. Tovrstno gradivo
hranijo tudi drugi muzeji, knjižnice in arhivi. http://www.sistory.si/11686/menu100?start=0

PRIMERI:
Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem, t. j. na slovenskem Štajerju, Kranjskem, sl.
Korotanu, Primorskem in slov. Ogerskem, Slovensko učiteljsko društvo, Ljubljana 1874;
http://www.sistory.si/11686/934
Popotnikov koledar za slovenske učitelje 1892 s popolnim imenikom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol
in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v
začetku šolskega leta 1891/92. Mihael J. Nerat (sestavil), Dragotin Hribar, Celje: 1891.
http://www.sistory.si/11686/1138

Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in kulturnih ustanov v Dravski banovini, Banovinska zaloga
šolskih knjig in učil, Ljubljana 1934, http://hdl.handle.net/11686/1148

4.

Sprehod po poti kulturne dediščine šolstva v Ljubljani, 2003-2005.

I. in II. del. http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/

Prvi del. Sprehod ob šolskih stavbah v središču Ljubljane. http://www.ssolskimuzej.si/sprehod/zemljevid.htm

Sprehod po drugem delu poti po kulturni dediščini šolstva v širši Ljubljani začnemo v Mostah, si
ogledamo stavbo gluhonemnice, ki je bila zgrajena leta 1900, danes pa je v njej Onkološki inštitut.
Zgradbo moščanske gimnazije, ki so jo v letu 2005 obnovili, so zgradili leta 1914. Sprehod po
Mostah končujemo z opisom zgradbe, kjer je bilo leta 1937 odprto deško vzgajališče, danes pa so v
obnovljeni stavbi, imenovani Dvorec Selo, razna podjetja. Nato obiščemo Polje, Zalog, Rudnik, Vič,
Šiško, in Šentvid, se ustavimo v Šmartnem pod Šmarno goro. Zavijemo v Črnuče, nato obiščemo še
Ježico in sprehod končamo v Bežigradu, kjer stojita dve zanimivi stavbi. Prva je OŠ dr. Vita
Kraigherja, druga Gimnazija Bežigrad. Obe stavbi sta v času gradnje, leta 1936, predstavljali novost v
arhitekturi šolskih stavb. http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/lj_okolica.htm
Tak pregled virov in literature ter kratek historiat šole in stavbe je za več šol v Ljubljani dostopen na
spletnem naslovu: http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/

5. Šolska in mladinska periodika
Več šolskega in mladinskega tiska je digitalizirano tudi na spletnem portalu dLIB: tako Učiteljski
tovariš, Slovenski učitelj, Popotnik, pa Vedež in Vrtec, Angeljček in še kaj.
O šolskih in mladinskih listih prim. tudi prispevek Tatjane Hojan (Kaj bereta slovenski učitelj in učenec,
Ljubljana: SŠM 1999) COBISS.SI-ID 105051904

Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (A. Einspieler) Celovec, 1852-1883
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-BUNYJLGV
Učiteljski tovariš 1861-1941
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-5MNZBGEL
Slovenski učitelj 1872-1877, Maribor: Učiteljsko društvo za slovenski Štajer
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-DOJIV8S9
Slovenski učitelj 1899-1944 (Ljubljana)
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KUU3E1H6
Pedagoški letnik, Pedagoško društvo Krško: 1887-1898,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-LIGXYAGA

Popotnik, (1880-1941)
list za šolo in dom / časopis za sodobno pedagogiko
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-VWN3IX9Y
Šola, glasilo Goriških učiteljev, 1880-1884,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-XXPTZPYL
Pedagoški letopis, Slovenska šolska Matica: 1901-1920,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-JX9ANOPY
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice,
Slovenska šolska Matica: 1926-1940,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-8KLXGIAP

Vedež, časopis za mladost sploh … 1848-1850
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-GSWHTSPD
Vertec / Vrtec, 1871-1945
Časopis s podobami za slovensko mladost je bil dolgo edini slovenski list za mladino.
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-UBWV2FO5
Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj, 1887-1934
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-YIZ1I2IJ
Zvonček, list s podobami za slovensko mladino (Ljubljana) 1900-1939,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-RTKQKNQX
Lučka z neba, verski list za mladino (p. Krizostom Sekovanič O.F.M).
1931-1935, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-9N40WOBV

Mali list, tednik za novice in pouk, Trst: Konzorcij Malega lista 1923-1929,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ULF3HBQQ
Zora, glasilo slovenskega katoliškega dijaštva (Ljubljana), 1895-1921
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-HH2DFKAT
Omladina, glasilo narodno-radikalnega dijaštva 1904-1914,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:SPR-GQ3VR8X7

Jugoslovanski učiteljiščnik, 1919-1919
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-EXWZY79L
Omladina, glasilo jugoslovenske napredne mladine.
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran: 1929-1930
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-AEGI431A

Akademski glas. informativno strokovni list, Konzorcij 'Akademskega glasa', 1933-1936,
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FI04F5Z7
Polet (Ljubljana), glasilo krščanske delavske mladine,
Mladinska zveza J.S.Z.: 1935-1936
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-SKJHQ1BZ
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda, 1887-1902
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-BABCSMTF
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda, 1904-1934
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-5CIYRBW5
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda, 1935-1941,
Družba sv. Cirila in Metoda; http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZS5IYY9O
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