Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov

Dr. VIKTOR TILLER
23. januar 1878 (Brežice) – 21. december 1961 (Ljubljana)

Dr. Viktor Tiller

Brežičan Viktor Tiller, šolnik in strokovni pisec, je bil rojen 23. januarja 1878 v
Brežicah posestniku Ivanu in Barbari, rojeni Zehner.
Po osnovni šoli v rojstnem kraju in klasični gimnaziji v Mariboru je študiral zemljepis
in zgodovino na dunajski univerzi. Študij je leta 1906 kronal z doktoratom.
Kot srednješolski profesor zgodovine in geografije je med letoma 1904 in 1906
služboval na gimnaziji v Mariboru, med letoma 1907 in 1911 na ljubljanski gimnaziji in
nato do upokojitve leta 1932 še v Novem mestu.
Po 1. svetovni vojni je bil pobudnik ustanovitve dvorazredne trgovske šole v Novem
mestu in njen ravnatelj do leta 1926.
Po upokojitvi je veliko časa preživel v Brežicah. Umrl je 21. decembra 1961 v Ljubljani.

Dr. Viktor Tiller z ženo in hčerko

Fotografija je iz priloge Viktor Tiller: še vedno dragoceno delo Viktorja Tillerja,
ki je leta 2011 izšla v kompletu Zbrana dela.

Dr. Viktor Tiller se je ukvarjal predvsem s krajevno zgodovino Posavja in napisal
brošure: Brežice z okolico (1937), Krško in okolica (1938), Sevnica in okolica (1938)
ter Dekanija Videm v brežiškem okraju (1939).
S svojimi knjižicami je Brežicam, Krškemu, Sevnici in videmski dekaniji ohranil
regionalno geografijo, zgodovinske preglede in v svojem času cenjene dogodke. Tako
je naslednjim rodovom podal tudi pregled predvojnega znanja, vpletenosti v politične
in upravne tokove, cerkveno organiziranost, spomin na znane osebnosti in še marsikaj,
kar je vojna vihra v letih od 1941 do 1945 zatem uničila.
Z oglasi na koncu knjižic si je avtor skušal pokriti stroške za dela, ki so izšla v
samozaložbi.

Na fotografiji je ponatis knjižic iz leta 1937/1938,
ki jih je založba Neviodunum kot Zbrana dela izdala leta 2011.

V domoznanski zbirki Knjižnice Brežice
hranimo originalno izdajo Brežice z okolico iz leta 1937.

