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Milko Matičetov 

J o ž a Glonar 
(1885^1946) 

Dr. Joža Glonar (r. 10.4.1885 pri Sv. Barbari pri Mariboru) je študiral 
slavistiko in klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1. 1911 nastopil službo v 
univerzitetni knjižnici. Po prvi svetovni vojni pa je prišel v Ljubljano^ za 
knjižničarja v drž. licejsko — sedaj Narodno in univerzitetno knjižnico. 
Tu je ostal do- svoje smrti 2.11.1946. 

Tukajšnji pregled Glonarjevih etnografskih spisov* zajema poleg samo
stojnih knjižnih izdaj še spise v ČZN, LZ in goriški Vedi. Morda bodo 
izpiski iz nekaterih listov, kjar je Glonar tudi sodeloval (prim. SBL I, 222), 
pokazali še kaj, etnografskega, vendar je že s temi prispevki podoba in vloga 
Glonarja-folklorista jasna. ' , 

(Ocena) Žunkovič Martin, Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven besie-
delt? Kremsier 1906. ČZN 4, 1907, 180—185. 

Literarni odnošaji med štajerskimi Slovenci in Nemci v predmarčni dobi: 
I. »Stiria« 1843—1848. ČZN 5, 1908, 125—162. 

(oc.) Hovorka — Kronfeld. Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung 
volksmedizinischer Sitten u. Gebrauche, Anschauungen u. Heilfaktoren, 
des Aberglaubens u. der Zaubermedizin. Stuttgart 1908. ČZN 6, 1909, 
182—183. 

(oc.) Časopis za zgodovino in narodopisje VI, zv. 1—2. LZ 19, 1909, 509—511. 
(oc.) Stegenšek Avguštin, Umetniški spomeniki Lavantinske škofije, 2. zv.: 

Konjiška dekanija Maribor 1909. ČZN 6, 1909, 170—179. — Na str..l77 
govori o kraj. imenih »Marija na jezeru«. 

»Regiment po testi gre . . .« med Nemci. LZ 30, 1910, 254. 
(oc.) Časopis za zgodovino in narodopisje VI, sn. 3—4. LZ 30, 1910, 116—117. 
»Monoceros« in »Diptamus« — Postanek in zgodovina pripovedke o Zlato

rogu in stare cerkvene pesmi »Jager na lovu šraja . . .« ČZN 7, 1910, 
34—106. 

* P r i sestavljanju tega pregleda mi je pomagala tov. Darja P i r k o v i č e v a , 
knjižničarka Etnografskega muzeja v Ljubljani, ki se ji na tem mestu zahvaljujem 
za izpiske iz OZN in L Z . 



(Prevod) Lubor Niederle, S l o v a n s k i s v e t . Z e m l j e p i s n a in s t a 
t i s t i č n a s l i k a d a n a š n j e g a s l o v a n s t v a . . . Poslovenil in 
uredil —. V Ljubljani 1911. Znanstvena knjižnica »Omladine«, III. 

Ljubezen in zakon pri Slovanih. LZ 31, 1911, 111. — Ferd. von Reitzenstedn 
je izdal v zbirki »Kozmos« 9 zvezkov »Bilder aus der Kulturgeschichte 
der Liebe und Ehe«. V 5. zv. na str. 86—98 govori tudi oi ljubezni in 
zak. pri Slovanih; pri tera poglavju se Gl. posebej ustavlja in ostro 
kritizira Fr. S. Kraussa. 

Iz Poznikovega graškega kroga. »Veda« I, Gorica 1911, 343—355. — Na 
str. 351 govori o zanimanju R. Poznika m njegovih prijateljev za ljudsko 
pesem. Objavlja dve štirivrstičnici. 

(oc.) A. Medved, Slovenske legende. DSM v Celovcu, 1910. »Veda« I, 1911, 
108—110. 

(oc.) Fr. Milčinski, Pravljice. V Ljubljani 1911. »Veda« I, 1911, 176—177. 
(oc.) A. Gabršček, Narodne pripovedke v Soških planinah. V Gorici 1910. 

»Veda« I, Gorica 1911, 500—501. — Ta in prejšnji dve oceni sta izšli 
v Glonarjevih stalnih pregledih pod naslovom »Slovensko slovstvo«. 

t Dr. Karel Štrekelj. LZ 32, 1912, 409—416. 
S l o v e n s k e n a r o d n e p e s m i , 15 snopič (IV. zvezka pola 31—43/A). 

Ljubljana 1913. — Odbor SM je zaupal Glonarju častno nalogo, da 
nadaljuje in konča življenjsko delo dr. K. Štreklja; na platnicah tega 
snopiča J . A. G. izjavlja: »Moja volja je, da izdam delo vemo po zasnovi, 
kakor' je začrtana v uvodu I. zvezku.« 

(oc.) Časopis za zgodovino ui narodopisje — 9. letnik. LZ 33, 1913, 109—110. 
Literarni odnošaji med štajerskimi Slovenci in Nemci v predmarčni dobi: II. 

Iz pisem v literarni zapuščini R. G. Puffa — Pisma Davorina Trstenjaka, 
ČZN 11, 1914, 1—17. 

(oc.) Časopis za zgodovino in narodopisje — 10. letnik. LZ 34, 1914, 390—391. 
Literarni odnošaji... Iz pisem v literarni zapuščini R. G. Puffa, ČZN 12, 1915, 

40—61. — Objavljena so pisma L. Kordeša, Sreznevskega, Krempla, 
Vraza idr. 

(oc.) Časopis za zgodovino in narodopisje — 11. letnik, sn. 2. LZ 35, 1915, 
143—144. 

»Regiment po cesti gre . . .« med Nemci. LZ 37, 1917, 390—392. — Prim. spis 
pod istim naslovom iz leta 1910. 

O »Poberinu« in enakih starih slovenskih »bogovih«. LZ 37, 1917, 330—332. 
— Zavrača nekritično podajanje in tolmačenje (Radies — Vrhovnik) citata 
iz neke Hrenove pridige, 

(oc.) Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 21, 1917. LZ 38, 
1918, 76—77. — Kritizira zlasti »Izvore i paralele nekih, napose narodnih 
priča« Fr. Ilešiča. 

(oc.) Srpske narodne pesme. Uredjuje dr. Laza Popovič. Izdaje knjižara Z. i 
V. Vasica. Zagreb 1918. LZ 39, 1919, 184—186. 

C o l e m o n e - S h e g e n . . . [Ponatis po starih izdajah.] Ljubljana 1920. 
Umetniška propaganda. 



(oc.) Slovenska narodna lirika. Izbral in uredil Janko Glaser. Ljubljana, Zve
zna tiskarna, 1920. LZ 41, 1921, 119—121. 

(oc.) Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. I. Beograd 1921. 
LZ 42, 1922, 442—443. 

(oc.) Srpske narodne pesme. Antologija. Priredio dr. V. Jovanović. Školsko 
izdanje. Beograd 1922. LZ 42, 1922, 504—505. — Tu med drugim be
remo-: »Pri nas je nar. poezija še vedno bolj nekak objekt občudovanja, 
včasi celo že pravega kulta, ko pa predmet resnega, treznega študija...« 

Srednjeveški zagovor v ljubljanski licejki. OZN 17, 1922, 100—101. 
(oc.) Sič Albert, Narodni okraski na pirhih in kožuhih. LZ 42, 1922, 754—755. 
S l o v e n s k e n a r o d n e p e s m i , 16. snopič. Ljubljana 1923. V obširnem 

»Predgovoru« k IV. zvezku Štrekljeve zbirke (str. *1—*66) Gl. poroča 
o zgodovini celega dela, daje račun o svojem »hiševanju« in nakazuje 
program bodočega dela na tem polju — kakor je sam povedal. 

Literarni odnošaji... Iz pisem v liter, zapuščini R. G. Puffa, Pisma Davorina 
Trstenjaka. ČZN 18, 1923, 33—43, 70—77. — Objave pod tem naslovom 
bo s pridom porabljal, kdor bo pisal zgodovino slovenske etnografije. 

(oc.) Časopis za zgod. in narodopisje — 22. let. LZ 47, 1927, 505, 508. 
Ljutomer v satirični itahjanski vojaški pesmi. ČZN 22, 1927, 199—201. 
(oc.) Wendel Hermann, Die Welt der Siidslawen im Spiegel Goethes. Sonder-

abdruck aus d. Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts Frankfurt a. M. 
1926, 251—270, LZ 47, 1927, 375—376. 

(oc.) Volkslieder der Slawen. Paul Eisner. Leipzig 1926. LZ 47, 1927, 308—310. 
»Kolomonov žegen« in enake reči pri nas. ČZN 23, 1928, 150—151. 
(oc.) Časopis za zgod. in narodopisje — 23. let. LZ 48, 1928, 698—699. 
Što je nebo? CZN 26, 1931, 223. 
(oc.) Časopis za zgod. in narodopisje — 25. let. LZ 51, 1931, 382—384. 
(oc.) Subotić Dragutin, Jugoslav popular ballads, their origin and develop-

ment. Cambridge, University Press, 1932, ČZN 28, 1933, 50—52. 
Ruska žena : ne tepena, ne ljubljena. ČZN 33, 1938, 44—45. 
Kritični dnevi pred Falbom. ČZN 33, 1938, 45. 
(oc.) Murko M., Rozpravy z oboru slovanske filologie. V Praze 1937. ČZN 

34, 1939, 123—<126. 
Latinski silogizem kot srednjegoriški »test« za treznost. ČZN 34, 1939, 206. 
(oc.) Matfco Ivan, Skrivnost človeškega telesa z razvojnega in notranjesekre-

toričnega gledišča. V Ljubljani 1938. ČZN 34, 1939, 138—139. — Beseda 
.je o ljudski medicini, o pravljicah o psoglavcih, o pritlikavcih itn. 

»Kohko rogov ima kozel?« ČZN 34, 1939, 144. — Vprašanje, ali je med 
Slovenci poznana igra z go-mjim naslovom. 

S t a r e ž a l o s t n e . Slovenske pripovedne narodne pesmi. Zbral in prire
dil —. V Ljubljani 1939, pri Akademski založbi. 16», 248 strani. 

Slovenska pesmarica. Založba Hram. Ljubljana 1940, 16", 340 strani. 
Slovenska pesmarica — Druga knjiga. Založba Hram. Ljubljana 1941, 16", 

312 ( + 1 6 ) strani. , 
' Milko Matičetov 




