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(DVOJJAZYČNÝ ODBORNÝ ČASOPIS)1
Ján DŽUJKO

V medzivojnovom období sa na východ
nom Slovensku rozvinul okrem politických a hospodárskych periodík aj
okruh záujmovej tlače. V rámci neho
mali početnejšie zastúpenie odborné
časopisy. Jedným z nich bol Nimrod
(1923 – 1931).
Nimrod začal vychádzať v Prešove
15. júna 1923 s podtitulom Odborný
časopis lovecký, rybársky, kynologický
a zbraňo-technický. Bol úradným tlačovým orgánom Loveckého ochranárskeho spolku pre Slovensko. Tlačil sa
dvakrát mesačne v tlačiarni Minerva,
neskôr v Kníhtlačiarni Arpáda Kóscha.
Jeho hlavným zodpovedným redakto-
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rom bol ornitológ, redaktor a úradník
Stanislav Ľudovít Bohrandt a hlavnými
spolupracovníkmi Alexander Orosz
a Eugen Lamparter. Redakcia a administrácia periodika sídlila na Masarykovej ulici v Prešove. Celoročné predplatné
časopisu činilo 60 Kč. Časopis bol písaný v slovenskom i maďarskom jazyku.
Nimrod vznikol ako tlačový orgán Loveckého ochranárskeho spolku
v Bratislave. Tomu napriek päť-ročnej
existencii a intenzívnej aktivite chýbalo
periodikum, ktoré by zastrešovalo všetkých lovcov a rybárov. Samotný Nimrod
mal pomôcť zvýšiť odborné vzdelanie
lovcov a rybárov a prispieť k výchove
nových šľachetných športovcov, bojovať proti pytliakom a sviatočným lovcom. Vydavateľ časopisu ním chcel tiež
prispieť k zveľadeniu stavu zveri a rýb.
V neposlednom rade byť poradcom pre
čitateľov. K realizovaniu týchto cieľov
mali pomôcť kvalitné odborné príspevky, publikované na stránkach časopisu.
Periodikum tiež obsahovalo aj reklamu
a inzerciu, ktorá sa nachádzala prevažne na jeho posledných stranách.
V Nimrode sa postupne sformovalo
aj niekoľko pravidelných rubrík. Tie sa
s malými obmenami vyvíjali, pretože
počas svojej existencie sa stal časopis
neskôr tlačovým orgánom aj rozličných
ďalších podobne zameraných spolkov,
akými boli Lovecký ochranný spolok
pre Podkarpatskú Rus v Užhorode,

Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-19-0058 Multietnicita a multikonfesionalita a ich
vplyv na spoločenský, politický a kultúrny vývoj okrajových oblastí v prvej polovici 20. storočia
(na príklade východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi).

Streľba, zbraň, prach, náboje, ďalekohľad, Úradné správy, Zvedy a odpovede.
Časopis Nimrod bol úspešným pravidelne vychádzajúcim odborným periodikom, ktoré však v roku 1931 zaniklo.
Napriek tomu patrilo medzi formálne
i obsahovo k najkvalitnejším časopisom
svojho zamerania, ktoré vychádzali na
Slovensku v rokoch 1918 – 1939.
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Zves dochovávateľov norových psov na
Slovensku a Podkarpatskej Rusi v Košiciach, Krajský kynologický zves pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Košiciach.
Medzi prvé rubriky, ktoré naznačujú
obsahové zameranie periodika tak patrili: Besednica, Chov psov, Chýrnik, Lov
a šport, Nabídky a poptávky, Oznamy
psincov, Poštová schránka, Rybárstvo,
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