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ŽIVLJENJEPIS
ALBIN BELAR – NARAVOSLOVEC, SEIZMOLOG IN NARAVOVARSTVENIK
1

Albin Belar se je rodil 21. februarja 1864 v Ljubljani. Tu je obiskoval ljudsko šolo, nižjo gimnazijo in
višjo realko; maturiral je leta 1883. Po maturi je študiral na visoki tehniški šoli na Dunaju in v Gradcu
ter na univerzi na Dunaju. Doktoriral je leta 1890.

2

Nato je bil imenovan za asistenta za kemijo in naravoslovje na Mornariški akademiji na Reki; tam se je
ukvarjal s pedagoškim delom in s kemijsko tehnologijo. Njegovo uspešnost dokazuje tudi spričevalo
poveljstva akademije; to ga je označilo kot odličnega pedagoga in kot vsestranskega samostojnega
znanstvenika.

3

Močan potres v Ljubljani leta 1895 je močno spremenil njegovo življenje – začel se je ukvarjati s
seizmologijo. Njej je posvetil vse svoje raziskovanje in zanj je žrtvoval veliko svojih sredstev.

4

Leta 1896 je postal profesor za kemijo in naravoslovje na višji državni realki v Ljubljani. Hkrati je bil
imenovan za okrajnega šolskega nadzornika ljudskih in meščanskih šol z nemškim učnim jezikom v
Ljubljani in na Kranjskem. Dvanajst let kasneje pa je postal deželni nadzornik vseh ljudskih in srednjih
šol ter učiteljišč z nemškim učnim jezikom na ozemlju današnje Slovenije.

5

Med službovanjem na realki je postavil temelje seizmologiji v avstro-ogrski monarhiji ter predstavil
Ljubljano kot pomembno središče evropske seizmološke znanosti. V realki, in sicer v kletnih prostorih,
v pritličju in nadgradnji kupole, je postavil potresno opazovalnico; delovati je začela 18. septembra
1897. Prve instrumente je kupil v Italiji, nekaj pa jih je izdelal kar sam, tako da je bilo leta 1898 v
opazovalnici pet seizmografov, 14 let pozneje pa že 27 – njegova potresna opazovalnica je bila ena od
najbolje opremljenih na svetu. Njegove seizmografe so uporabljali tudi na Češkem; na mednarodni
razstavi meteoroloških in seizmoloških instrumentov v Faenzi v Italiji pa je za svoj izum dobil prvo
nagrado.

6

Njegova pomembnejša dejavnost je bila tudi izdajanje mesečnika Potresna opazovalnica. Revija je
izhajala v Ljubljani od leta 1901 do 1910. Bila je ena od prvih znanstvenih seizmoloških revij na svetu
in v njej so objavljali najuglednejši znanstveniki tistega časa.

7

Spomladi leta 1919 je potresna opazovalnica prešla pod državno nadzorstvo, Albin Belar pa se je
preselil v Podhom pri Bledu, kjer je v družinski vili ustanovil zasebni observatorij; ta je deloval do leta
1930.

8

Seizmologiji predani znanstvenik in naravovarstvenik se je hudo bolan umaknil v samoto Kočevske in
tam 1. januarja 1939 tudi umrl.
Prirejeno po: Jože Mihelič, Renato Vidrih –
Albin Belar, naravoslovec, seizmolog in naravovarstvenik
(Proteus, 2001.)

1.

Bralcem katere revije je namenjeno izhodiščno besedilo? Odgovor napiši na črto.
____________________________________
© 2014 e-Banka nalog RIC. Vse pravice pridržane.

2.

3.

Kje bi izhodiščno besedilo še lahko objavili? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

V poljudnoznanstveni reviji Gea.

B

V TV-sporedu.

C

V literarnem šolskem glasilu.

Č

V reviji za otroke Ciciban.

Kaj je izhodiščno besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Opis osebe.
B Oznaka osebe
C Potopis.
Č Življenjepis

4.

V vsaki povedi podčrtaj besedo/besedno zvezo, tako da bo trditev ustrezala izhodiščnemu besedilu.
a) Albin Belar je izpopolnil
seizmograf / realko / meteorologijo / seizmologa.
b) Revija Potresna opazovalnica je izhajala
vsak dan / vsak teden / vsak mesec / štirikrat na leto.

5. Dogodke iz življenja Albina Belarja razvrsti v ustrezno časovno zaporedje. Na črtice napiši številke od 1 do 6.
____ Imenovan je bil za asistenta za kemijo in naravoslovje na Mornariški akademiji
na Reki.
____ V Podhomu je ustanovil zasebni observatorij.
____ Študiral je na visoki tehniški šoli na Dunaju in v Gradcu.
____ Izdajal je mesečnik Potresna opazovalnica.
____ Imenovan je bil za okrajnega šolskega nadzornika.
____ Leta 1897 je v realki postavil potresno opazovalnico.
6.

7.

Katero šolo je Albin Belar obiskoval takoj po ljudski šoli? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Nižjo gimnazijo.

B

Univerzo.

C

Višjo realko.

Č

Visoko tehniško šolo.

Katera dogodka iz življenja Albina Belarja nista povezana z njegovim rojstnim mestom? Obkroži črki pred
pravilnima odgovoroma.
A

Matura.

B

Urejanje seizmološke revije.

C

Smrt.

Č

Prva zaposlitev.
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TudiPetraje napisala:vljenjepis preberiga in poskus uqotovit, kdai e besedio nastalo.

Iretra Lebar'
RoZna cesta 13
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Lenclaÿâ, I5. 6. 2015
zT\TLITN]EPIS

Rodila serr se 29. nlaja 2000 ÿ Nlu$ki Soborj. Oèe je po poklicu so<lnik, zaposlen na
_
Okrajllem sodiièu Lcncllva, marna je fizioterape\,tkâ r, .ltrmah lendar,a. Seù1 naimlai!a

're rri'oluoh'e, irri^troL,.
I)o vstopa \. Èolo scm hoclila v Vrtcc lendavx. Osnor,no lolo sem zac.ela oblsko\-ati s
Sc_
stiùi lcti. Z uècnjeû [isem imela tciar,._ Vsr letà sem imcla od]iéne o.ene.
Obiskovala sem niijo giasbeno iolo in jo leta 20i3 zakljutila. Stiû letâ scm trejlùalâ
orlbojko. Na predmetni srop,ji sem se vpisirla v !olski astràro,ski kroiek in obiskovarâ
izbirni prednlet zvezde iû vcsolie. l.cta 2012 sem sc udele/ila t.rlrola rlla<lih astro,ourtrv.
Na §oli scü se [dcle2ila raz]iènjh rekmoÿâûj. prejelâ sem srebrno Vegovo prizn.[rje,
zlato Stefànor-o piznâùjc i]r bronasto preglovo priznairje. Od leta 2012 do )0t s
sc1]r sodc_
lôv.,1- ,,r -r,i.t r r u rc- .r.
. Po konèâni osnovni ioli se bom ÿpisalâ ùa ginrnilzijo, iû si.er v cvlopslii oddelck. po
..

rc,l

konè:rni srednji §o1i na1nerâ!nm Ètudirati âstrofiziko.

petrâ Lcbar
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Ob kateri prilo2nosti je po tvojem mnenju petra napisala ta:ivjenjepis?
O èigavem 2ivjenju pripoveduje petra in po éem

-

Sode ovanje pri projektu
Zaposlitev po koncu

Comenius.

solanja.

-Vpis na gimnazijo.
_ tzbira tujih jezikovv srednjiÈo

i.

prilo:ila svoji prosnji za dodelitev stipendije za nadarjene dijake.
Cemu je po tvojem nrnenju petra napisala svoj Zivljenjepis? Razlozi, kajje ielela
s svojirn :tvljenjepisom

doseai.
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prireditvah.

Petra je Zlvl.jenjepis

o
o
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a?

Katere podatke o svojem Zivljenju je petra vkljuèila vZivljenjepis? lzberiustrezne moZnosti.
Kraj in ias
- lme oèeta ln matere.
Dejavnosti v
-Treniranje odbojke.
priznanja, kijihje clobila.
Sodelovanje na kulrurnih

rojstva_
vrtcu.

.

sito Lrgotovi/

soiolcem/soÈo ko se pogovorlta o tem,
zakajje vanj vkljutia podatke o poklicu svojih srarsev in atev u otrokv druztnr;

zdl" ie

dvêo,a ooda-

eo\\o.-rê.r.lo,dlnLdose) ihyn,ru,o orru

zakaj nl pisala o tem, da rada bere in je pri sloveniéint pogosto pohvajena za
najboljae spise.

Ali mora naslovnik prebraticelotno besedilo, da ugotovi, katere vrste besedilaje bral?
Svoj odqovor utemelji.

ije Petrin 2ivljenjepis uraden alineuraden? lzberiustrezno mo2nost in naved i tri znaailnostl bes-..lilâ
oo kd,ê,i1. si .o ugoto\ ill d.
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