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Bra nje  je  žur, rea ding  is  cool  je pro jekt,
ki  ga velenj ska knjiž ni ca  že dru go  leto
uspeš no izva ja  v sode lo va nju  z velenj sko
gim na zi jo. Glav ni  cilj pro jek ta  je spod bu -
di ti sred nje šol sko mla di no  k bra nju  v slo -
ven šči ni  in angle šči ni  in  jo pri te gni ti  k
pogo vo ru  o dolo če nih  temah  ter aktiv nej -
šim obli kam sode lo va nja. Dija kom  se sode -
lo va nje  pri pro jek tu pri zna  kot izbir ne vse -
bine.

Sre ča nja pote ka jo  enkrat meseč no  v

Knjiž ni ci Vele nje  med 18.  in 19.  uro.  Ob
okro gli  mizi  se pogo var ja mo  o knji gi,  temi,
oka rak te ri zi ra mo glav ne  like, pre be re mo
kak šen odlo mek, poda mo svo ja mne nja,
se dogo vo ri mo  o nasled nji knji gi,  ob  vsem
tem  pa srka mo  čaj  in melje mo doma če
peci vo.

V lan skem šol skem  letu  smo izved li  pet
bral nih sre čanj  in  eno kre a tiv no delav ni -
co  z bri tan skim umet ni kom govor je ne
bese de Ste ve nom Camd enom.  V letoš -

njem  letu nada lju je mo ute če n pro gra m,
ki  poleg  petih bral nih sre čanj (Zele no jeze -
ro, Mar tin  Pujs,  Somrak, Pije vo življe nje
in Skriv nost ni pri mer  ali  kdo  je umo ril
psa) ponu ja kre a tiv no delav ni co  z ved no
izvir nim  in zani mi vim pre va jal cem  in
impro vi za tor jem Bošt ja nom Goren cem –
Piža mo. 

� B.  Z.  J.

Ve le nje
Ša leš ka 21
te le fon: 03 898 25 50
fax: 03 898 25 69
e-poš ta: postabralcev@vel.sik.si
splet ni na slov:  www.vel.sik.si

de lov ni  čas ča so pis ne či tal ni ce:  
ob delavnikih 8 - 19, 
ob sobotah 8 - 13
de lov ni  čas iz po so je  in dru gih či tal nic:  
ob delavnikih 10 - 19, 
ob sobotah 8 - 13

Šoš tanj
Trg Jo že ta Lam pre ta 3 ( dom kul tu re)
te le fon: 03 898 43 40
de lov ni  čas:
ob ponedeljkih, torkih in sredah 12 - 18, 
ob četrtkih in petkih 12 - 16

Šmart no  ob  Paki
Šmart no 72 ( dom kul tu re)
te le fon: 03 898 49 58
de lov ni  čas: 
ob torkih 12 - 18, 
ob če trt kih 12  - 16
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Zlati jubilej »mojega
mesta«
Vlado Vrbič

Mes to  v zele nju  in cvet ju, Mes to  na pre mo gu, Mes to pri lož nos ti …  bo  v pri hod njem  letu
sla vi lo svo jo pet de set let ni co. Mine va  pol sto let ja,  odkar  je  bilo odpr to sre diš če nove ga mes -
ta,  ki  je zras lo zara di izko ri šča nja narav ne ga bogas tva  in  z  željo pri se lje nim lju dem omo -
go či ti  čim  lepše življe nje. Mes to  je  bilo  zas no va no  moder no in je svo jo sodob nost, zele na
plju ča  in ure je nost obdrža lo  vse  do  danes.  V njem  so  našle  svoj pro stor mno ge dejav nos ti
in  med nji mi seve da  tudi knjiž ni ca.  Jav no knjiž ni co  v Vele nju  je  pred pet in se dem de se ti mi
leti –  pozor:  še  en jubi lej! – usta no vil  Fran Mlin šek  v  šoli  v konjuš ni ci,  od  leta 1960  je
knjiž ni ca ( ki  je zdru že va la »Mlin ško vo«  in knjiž ni co Svo bo de) gos to va la  v zgrad bi Delav -
ske uni ver ze,  leta 1972  se  je pre se li la  v svo jo, sodob no zgrad bo  na Tito vem  trgu,  leta 2002
je pre se li la mla din ski odde lek  na Pre šer no vo ces to, konč no  pa  se  je  v celo ti nase li la  v raz -
koš no, obnov lje no biv šo veleb la gov ni co  Nama. Knjiž ni ca  je poča si,  a ven dar sle di la silo vi -
te mu raz vo ju mes ta,  ki  so  mu spr va name ni li uso do tipič ne ga rudar ske ga mes ta – maj -
hne, neudob ne hiš ke  s svi nja ki  in kokoš nja ki … 

Vele nje  je  v pre te klih pet de se tih  letih pri do bi lo  vse –  od  tovarn  do  šol, uni ver ze, šport nih
objek tov … prak tič no  vse, vse ka kor  pa  več  kot podob ni kra ji  v  naši domo vi ni.  Zato  se spo -
do bi,  da nje gov zla ti jubi lej dostoj no pro sla vi mo.  Tudi  v mest ni knjiž ni ci Vele nje  bomo  vse
leto pri pra vlja li vrs to dogod kov,  ki  bodo obis ko val ke  in obis ko val ce spo mi nja li  na krat ko,
a boga to zgo do vi no naše ga mes ta. Jubi le ju  bomo posve ti li knji go  o raz vo ju knjiž ni čar stva
v  naši doli ni, sku paj  z muze jem  bomo pri pra vlja li meseč ne raz sta ve, pri pra vlja li  bomo
temat ske raz sta ve  knjig, foto graf ske  in likov ne raz sta ve, potru di li  se  bomo pri pra vi ti elek -
tron sko ver zi jo Šaleš ke ga bio graf ske ga lek si ko na …

Poča si, vztraj no poga nja jo kore ni ne  v pro dna to nasut je mla de ga mes ta … Velenj ča ni  se
ved no  bolj zave da mo pome na svo je pre te klos ti.  In  to  je  prav …  To  je jam stvo  za  to,  da
bomo ime li svo je mes to  radi,  da  bomo  v  njem  z vese ljem žive li  in dela li  in  da  bomo  konec
kon cev  v  njem zadr ža li  tudi svo je otro ke … �

Knjižnice in bralci
Lado Planko

Knjiž ni ce  ni  brez  bral cev, bral ci  so tis ti,  ki  iz pro sto ra  in  knjig nare di jo knjiž ni co. Več je šte -
vi lo  knjig  v pro sto ru,  do kate re ga pri de jo  samo posve če ni ( ali  pa  še tis ti  ne,  ker reci mo  ni
pro sto ra),  ni knjiž ni ca,  ampak skla di šče  knjig.  Šele ljud je  temu –  ne  le  temu, vsa ke mu  -
pro sto ru vdih ne mo življe nje.  

To pome ni,  da  je obis ko val cem tre ba ponu di ti  stol,  mizo,  fotelj, obe šal nik  za  plašč,  nekaj zele n-
ja,  da  si  na  njem odpo či je jo  oči, sani ta ri je ( na  uho:  tudi tis ti,  ki bere jo, mora jo  kdaj  lulat),  da  je
tre ba pos krbe ti  za raču nal ni ke (jese ni  smo  s pomoč jo  MOV  in minis tr stva  za kul tu ro obno vi li
in dopol ni li  del opre me  na sedež ni loka ci ji),  za časo pi se (pred vsem  za bra nje), tupa tam  za
kak šne ga gos ta,  ki  nas spo mni  na  obstoj  in ponu dbo knjiž ni ce,  za ozvo če nje, pro jek tor je … 

Za neka te re  je knjiž ni ca trd nja va  miru  in var nos ti,  v  njej  je  npr. mogo če naj ti zato či šče
pred nasil ni mi sošol ci.  V knjiž ni ci  je,  sodeč  po aktu al nem doga ja nju, sil no  lepo kle pe ta ti
na  glas ( še  lepše  je kle pe ta ti poti ho,  ampak mno gi  tega  ne  vedo),  vanjo  se  je mogo če zate -
či  pred dež jem  -  kadar  je odpr ta,  se  ve,  sicer  dobi člo vek  samo stre ho  nad gla vo,  z  leve  in
des ne  ga  pa biča jo  veter,  dež  in  kar  je  še člo ve ku pri jaz nih narav nih poja vov. Mogo če  jo  je
upo ra bi ti  tudi  kot tele fon sko celi co –  tu  bo  naše kle pe ta nje goto vo naš lo odpr ta uše sa.
Zate či  se  v knjiž ni co  je  v pri mer ja vi  z zate ka njem  v trgo vi no rela tiv no poce ni, sko raj
zastonj – nih če  ne pri ča ku je,  da  bomo  v knjiž ni ci kupo va li, kveč je mu  si  bomo  kaj spo so di -
li.  Dobro,  dobro,  dokler  samo gle da mo,  tudi  v trgo vi ni  ne sta ne  nič.  Ampak  saj ves te,
kako  je tis to  z  duhom  in  mesom,  ki  tako  rado popus ti skuš nja vi …

Ena  od red kih  reči,  ki  jih knjiž ni ca tako re koč ter ja  od bral cev,  je  to,  da zna jo bra ti,  čeprav
dan da naš nji  tudi  to  ni  več  tako neob hod no –  za  ogled fil mov  ali poslu ša nje glas be  te
spret nos ti prav za prav  več  ne potre bu je mo.  Danes  si lah ko vrs to roma nov pogle da mo  v
ekra ni zi ra ni obli ki,  samo spo so di mo  si  jih  in odne se mo  domov;  če  smo  malo spret ni  z
inter ne tom –  in ima mo dovo lj debe lo  kožo gle de avtor skih pra vic –  si  film  ali glas be ni
pos ne tek nalo ži mo  na raču nal nik  in ogle ju je mo  oz. poslu ša mo, koli kor  nas  je  volja. 

Če  zdaj  neham duho vi či ti  in pri dem  z bar vo  na  dan:  dan knjiž nic,  ki  ga praz nu je mo 20.
novem bra,  bi  moral  biti pred vsem  dan bral cev, gle dal cev, obis ko val cev, poslu šal cev … knjiž -
nic.  Brez  njih  bi knjiž ni ce same va le,  še  več,  brez  njih knjiž nic,  pa  še  cele vrs te dru gih  lepih
reči,  sploh  ne  bi  bilo.  Bolj  ko  se  bomo  tega zave da li,  lepše  nam  bo  na  tem – knjiž nič nem  in
neknjiž nič nem  - sve tu. 

Knji ge  in bra nje  so  za  povrh,  za tis te,  ki  radi bere jo.  Zanje  smo pri pra vi li bral no znač ko
pod naslo vom Zves ti bra lec. Zgod ba  je pre pro sta: tis te mu,  ki  bo pre bral  pet pro znih  del
in  eno pes niš ko zbir ko  s sez na ma, poda ri mo znač ko  in knji go.  Saj,  saj,  vem,  da  je bra -
nje dob rih  knjig  že  samo  po  sebi nagra da,  ampak  knjig ven dar le  ne more mo deli ti  kar
tako,  brez pra ve ga povo da ...

Mno go užit kov  pri bra nju  in  vesel praz nik  vsem! �

Pro jekt Ras tem  s knji go – slo ven sko mla -
din sko lepo slov no  delo vsa ke mu sed mo šol -
cu,  se  je  začel 8. sep tem bra 2006,  na med -
na rod ni  dan pis me nos ti. Pro jekt pote ka
tudi  v šol skem  letu 2008/09. Sku paj  ga
pri prav lja jo Minis tr stvo  za kul tu ro, Minis -
tr stvo  za šol stvo  in  šport  in Zve za sploš -
nih knjiž nic Slo ve ni je.  Letos  je pro jekt
pove zan  z dejav nost mi,  ki  se izva ja jo  v
Evrop skem  letu med kul tur ne ga dia lo ga,
zato  je poseb ni  cilj raz pi sa  tudi spod bu ja -
nje med kul tur ne ga dia lo ga.

Na pro jekt  so  se  že  v začet ku sep tem -
bra odzva le  vse osnov ne  šole  v obči ni Vele -
nje,  v Šoš ta nju  in Šmart nem  ob  Paki.  Vsi
učen ci sed mih raz re dov  so  v okvi ru pou -
ka obis ka li knjiž ni co  v Vele nju  in  v Šoš ta -
nju,  kjer  smo  jim knjiž ni čar ji poda li osnov -
ne infor ma ci je  o knjiž ni ci, pred sta vi li knjiž -
ni co  kot  knjiž nič no-in for ma cij ski pro stor,
spo zna li  so ure di tev  in posta vi tev gra di va
in dejav nos ti,  ki pote ka jo  v knjiž ni ci.  Letos
je knjiž ni co  v Vele nju obis ka lo 295 sed -
mo šol cev   iz velenj skih osnov nih  šol, 30

sed mo šol cev  iz osnov ne  šole Šmart ne ga
ob  Paki, knjiž ni co  v Šoš ta nju  pa 81 sed mo -
šol cev  iz Osnov ne  šole Šoš tanj.

Vsi učen ci  so  na kon cu dobi li knjiž no
dari lo,  ki  naj mla de bral ce spod bu di  k
nadalj nje mu odkri va nju vrhun skih  del
doma čih mla din skih avtor jev.  Letos  je  to
bila pes niš ka zbir ka Ervi na Fritz a Vra ne,
ki  je  na lite rar nem fes ti va lu  Oko bese de
v Mur ski Sobo ti dobi la nagra do  za naj -
bolj še mla din sko  delo pre te kle ga  leta.

� B. L.

Rastem s knjigo 

Bra nje  je  žur, rea ding  is  cool

20.

november

DAN

KNJIŽNIC



Naš  čas, 13. 11. 2008, bar ve:  CMYK,  stran 18

V okvi ru šoš tanj ske ga občin ske -
ga praz ni ka  smo pre da li name nu
pre nov ljen  vhod  v mest no knjiž ni -
co.  Vhod  je  zdaj pri ja zen  tudi inva -
li dom  in obis ko val cem  z otroš ki -
mi vozi čki. Otvo ri tev  so  s kul tur -
nim pro gra mom pope stri li učen ci
Osnov ne  šole Šoš tanj,  za  kar  se  jim

zahva lju je mo.
Na mla din skem oddel ku  smo  na

novo posta vi li rega le. Gra di vo  je
sedaj postav lje no pre gled ne je  in  je
laž je dostop no,  sam pro stor  pa
delu je več je  in  je zara di  svet lo be
pri jet nej ši  za mla de bral ce. Ure di -
li  smo  tudi manj šo čital ni co,  ki pri -

de  prav tis tim,  ki doma čo nalo go
nare di jo  kar  v knjiž ni ci.

V okvi ru pro jek ta Ras tem  s knji -
go  smo  tudi  letos  v knjiž ni co pova -
bi li sed mo šol ce. Pred sta vi li  smo
jim delo va nje knjiž ni ce,  jih nau či -
li samo stoj no upo rab lja ti kata log
in pred sta vi li Bib li o 24.  Vsak  je  na

kon cu pre jel pes niš ko zbir ko Ervi -
na Fritz a – Vra ne.

Jesen  je  že poka za la svo je bar ve,
knjiž ni co  pa kra si  nova jesen ska
raz sta va ris bic  otrok  iz Vrt ca Šoš -
tanj.  V krat kem pri ča ku je mo nji -
hov  obisk,  da  z nji mi spre go vo ri -
mo  o knjiž ni ci  in  jih pre se ne ti mo
s prav lji co.

� M.  B.

Cool knji ga
Z mese cem oktob rom  smo  v

velenj ski knjiž ni ci pri če li   novo sezo -
no bral no-de bat ne ga krož ka  za naj -
stni ke » cool knji ga«. Kro žek pote -
ka  od mese ca oktob ra  do  maja  in
je name njen  vsem mla dim bral -
cem, sta rim  od 12.  do 15.  leta. Sre -
ča nja pote ka jo  vsak dru gi  ali tret -
ji  petek  v mese cu  ob 18.  uri.

Gre  za pogo vo re  o knji gah  in nji -
ho vih aktu al nih  temah.  Temo  in
knji go pogo vo rov dolo či mo sku -
paj, knjiž ni čar,  ki kro žek  vodi,  in
mla di,  ki  pri krož ku sode lu je jo.
Izbe re mo knji go,  ki  nam  je  bila
všeč  in  bi  jo pre ko deba te  radi deli -
li  z dru gi mi,  ali  pa  tudi  delo,  ki  nam
ni  bilo  všeč  in  bi  radi pove da li,
zakaj  ne. 

V uvo du sre ča nja sle di krat ka
pred sta vi tev  teme,  o kate ri  se  bomo
pogo var ja li, pred sta vi tev avtor ja
knji ge  in nje na krat ka vse bi na.  V

nada lje va nju bere mo odlom ke  in
o  njih deba ti ra mo, izra zi mo svo je
mne nje  ali občut ke  ob pre bra nem
in vple ta mo svo jo last no izkuš njo.
Pogo vor zaklju či mo  tako,  da  vsak
pove  ali napi še svo je naj po memb -
nej še spo zna nje,  ki  ga  je  bil dele -
žen  pri pogo vo ru.  Ob kon cu sle di
še krat ka pred sta vi tev lepo slov nih
in pouč nih  del  na  temo,  o kate ri
je pogo vor  tekel.

Namen  teh krož kov  je spod bu ja -

ti mla de  k bra nju lepo slov ja  in
pouč ne lite ra tu re, spod bu ja ti  željo
po komu ni ka ci ji  in  jih pri te gni ti  k
spro šče ne mu pogo vo ru  o izbra nih
temah.

Vab lje ni  na novem br sko  cool knji -
go,  ki  bo  v  petek, 21. 11. 2008,  ob
18.  uri. Pogo var ja li  se  bomo  o knji -
gi avto ri ce Mary ln Kay e Pre te klost;
Seda njost; Pri hod nost.

� A.  K.

Spodbujanje branja

Šoštanj

Pri lo ga Na še ga  časa,
Ve le nje, november 2008

Od go vor ni ured nik: Vla do Vr bič
Ured nik: Lado Plan ko

Pri pra vi li: Sil vo Gr mov šek,  Lado
Plan ko, Vla do Vr bič, Bernarda
Lukanc, Edita Prah Šincek, Vesna

Gaber Podhovnik, Andreja Stvarnik,
Andreja Kac, Marjeta Blatnik, Frank
Špiler, Stan ka Le di nek, Bri na Za bu -
kov nik Je rič, Pe ter Groz nik  -  Peč

Fo to gra fi je: ar hiv Knjiž ni ce Ve le nje 

Ob li ko va nje  in pre lom: Ja nja Ko šu-
ta Špe gel

Otroš ke ustvar jal ne
delav ni ce

Ustvar jal ne delav ni ce  za naj mlaj še pote ka jo  v  naši knjiž ni ci  od janu -
ar ja 2007. Name nje ne  so otro kom  od 3.  leta  dalje  in pote ka jo  vsaj  enkrat
meseč no  ob tor kih  ali četrt kih  ob 17.  uri. Infor ma ci je  o ustvar jal ni delav -
ni ci lah ko poi šče te  v meseč nem napo ved ni ku pri re di tev  v Vele nju. 

Otro ci  pri ustvar jal nih delav ni cah spo zna va jo raz lič ne likov ne teh ni -
ke  in mate ri a le, uri jo  se  v roč nih spret nos tih, naj po memb nej še  za  njih
pa  je,  da izdel ke odne se jo  s  sabo  in  jih poka že jo star šem. Pos to pek izde -
la ve  se pri la go di roč nim spret nos tim  otrok. Naj mlaj ši otro ci  naj  se delav -
nic ude le ži jo  v sprem stvu star šev  ali sta rej še ose be,  ki otro ku poma ga  pri
pos top ku izde la ve. 

Otro ke  in star še vabi mo  k nasled nje mu ustvar ja nju  že  v  torek, 18.
novem bra,  ob 17.  uri. Izde la li  si  bomo bodi čas te ga goz dne ga pri ja te lja
jež ka.  V vese lem decem bru  pa bos ta pote ka li  v  naši knjiž ni ci  kar  dve delav -
ni ci: izde lo va li  bomo voščil ni ce  in pisa li pis mo Božič ku. Vab lje ni!

� V.  G.  P.

Mega kviz 
V  tem šol skem  letu pote ka tret ji

cikel Mega kvi za. Name njen  je
pred vsem učen cem dru ge ga  in tret -
je ga tri let ja osnov ne  šole.  Z reše -
va njem spo zna va mo svo jo kul tur -
no dedi šči no.  Kviz  v  petih sklo pih
obrav na va zani mi ve  teme  - zna me -
ni te Slo ven ce  in nji ho ve spo min -
ske  hiše.  Kviz  je mogo če reše va ti  na
raz lič ne nači ne: 

-  s tis ka nim vpra šal ni kom,  ki  ga
otro ci dobi jo  v knjiž ni cah osnov -
nih  šol  in  v sploš nih knjiž ni cah;

-  vsak  mesec pose bej  na splet ni
stra ni  www. koz. si/mega kviz   in

-  prek mobil nih tele fo nov 3 G.
Kviz  je mogo če sprem lja ti  tudi

vsak  mesec  v odda ji  TV Slo ve ni ja
Enaj sta  šola – odda ja  za rado ved -
ne že.

� A.  S.

Knjiž ne čajan ke
Knjiž ne čajan ke  so orga ni zi ra ne  z name nom,  da babi cam  in ded kom

olaj ša mo izbi ro,  jim sve tu je mo  ter pred sta vi mo naj bolj še  nove knji ge  za
otro ke  in mla di no. Odvi ja jo  se  v dva naj stih slo ven skih kra jih,  v pro sto -
rih knji garn Mla din ske knji ge,  in  sicer  vsak tret ji četr tek  v mese cu  od
oktob ra  do  maja. Čajan ke vodi mo mla din ske knjiž ni čar ke,  v Vele nju  sva
to Ber nar da  Lukanc  in Edi ta  Prah Šin cek.  Na vsa ki čajan ki  pred sta vi -
va  po  deset  knjig,  za vsa ko sta rost no sku pi no bral cev  po  tri (sli ka ni ce
za naj mlaj še, knji ge  za samo stoj ne bral ce,  za mla dost ni ke  in odra sle).

Letos zače nja mo  že  osmo sezo no knjiž nih  čajank.  Leto 2008  je sve -
tov no  leto jezi kov  in med kul tur ne ga dia lo ga!  Zato nada lju je mo  s pre gle -
dom pre ve de nih  knjig  po posa mez nih naci o nal nih knji žev nos tih.  Lani
smo  namreč pre gle da li tis te,  iz kate rih pre va ja mo naj več (angleš ka, fran -
cos ka, nem ška),  v  tej sezo ni  pa  bodo  v glav nem  na vrs ti tis te,  iz kate rih
je pre ve de nih  le  nekaj naslo vov.  K  tem knji gam  bomo  pri vsa ki čajan ki
doda ja li kako vost ne novos ti  iz slo ven ske izvir ne knji žev nos ti  in  nove
pre vo de  iz kate re  koli knji žev nos ti,  ki  bi  jih  bilo ško da prez re ti.

Pro gram knjiž nih  čajank  v  letu
2008/2009:
16. okto ber 2008: Mav rič ni  lok življe nja (Slo ve ni ja)
20. novem ber 2008: Maj hna mož nost (Nizo zem ska, Bel gi ja, Luxem burg)
18. decem ber 2008:  Enajst  minut ( Špa ni ja, Por tu gal ska, Bra zi li ja)
15. janu ar 2009:  Nekaj nevid ne ga ( Irska)
19. feb ru ar 2009: Rus ke  in dru ge prav lji ce (Slo van ska knji žev nost)
19.  marec 2009: Obe si  luno  na stre ho  moje pala če (Bliž nji  vzhod, Indi ja)
16.  april 2009: Dru ga  stran res ni ce (Afri ka)
21.  maj 2009:  Do zad nje ga  diha (Kana da)

Toplo  vas vabi mo,  da  se  nam  tudi  letos pri dru ži te  pri  čaju  in kle pe tu
o novos tih  na knjiž nem  trgu.

� E. P. Š.

Ure prav ljic 
Za otro ka  je  zelo pomemb no,  da

pre bi ra kar ton ke, sli ka ni ce  in knji -
ge  ter obis ku je knjiž ni co  že  v pred -
bral nem obdob ju. Prav lji ce,  ki  jih
otrok poslu ša, delu je jo vzpod bud -
no  na otro kov čus tve ni  in soci al ni
svet, hkra ti  pa  si mal ček gra di lite -
rar no obzor je  in  si boga ti besed ni
zaklad. Obču tek ugod ja  in var nos -
ti,  ko  se  otrok sku paj  s star ši poto -
pi  v  svet prav ljic,   bo otro ka zago -
to vo sprem ljal  še  daleč  v obdob je
odras los ti,  zato  naj  vam  ne  bo  žal
časa,  ki  ga pre ži vi te  v druž bi svo je -
ga otro ka  in knji ge.

V Knjiž ni ci Vele nje pote ka jo  ure
prav ljic  v prav ljič ni  sobi  od oktob -
ra  do  maja  ob sre dah,  s pri čet kom
ob 17.  uri,  in tra ja jo 45  minut.
Name nje ne  so otro kom  od dopol -
nje ne ga 3.  leta  dalje. Zaže le no  je,

da star ši poča ka jo svo je ga otro ka
nek je  v bli ži ni prav ljič ne  sobe  v pri -
me ru,  da  otrok  želi  prej zapus ti ti
prav ljič no  sobo. 

Otro ci  s prav lji čar ko spo zna va jo
naj raz lič nej še prav lji ce.  Po poslu -
ša nju prav lji ce  se  o vse bi ni pogo vo -
ri mo  in  jo podo ži vi mo  na raz lič ne
nači ne:  z risa njem, pobar van ko,  s
pet jem, igri co  ali  z ustvar ja njem
izdel ka. Otro ci  po kon ča ni prav -
ljič ni  uri odne se jo svo je izdel ke
domov.

Prav ljič ne uri ce izva ja mo  vsak
četr tek  ob 16.  uri  tudi  v knjiž ni ci
Šoš tanj.

Prav lji čar ke Knjiž ni ce Vele nje
vabi mo otro ke,  da  se  nam pri dru -
ži jo  pri poto va nju sko zi čudo vi ti
svet prav ljic.  V praz nič nem decem -
bru pri prav lja mo » teden prav ljic«,
v kate rem  bodo lah ko  vsak  dan pri -
ha ja li  na prav ljič no  uro. Vese le
bomo vsa ke ga obis ka.

� V.  G.  P.

Ste kle na dvoj čka
Vit ri ni  na oddel ku  za odra sle  sta dobi li  ime. Ste kle na dvoj čka.

Zuna njost iden tič na, notra njost boga ta vsa ka  po svo je.  Kot  pri člo -
veš kih dvoj čkih.

Pred dve ma leto ma  smo  se pred stav lja li sko zi knjiž no gra di vo,
knjiž ni čar ke  in knjiž ni čar ji  iz  vaše knjiž ni ce. Nasled nje  leto  smo
po sku pi nah pred stav lja li  UDK (uni ver zal na deci mal na kla si fi ka -
ci ja), sis tem,  po kate rem  je postav lje no gra di vo  v knjiž ni cah.

Letos nada lju je mo  s tra di ci jo.  Tokrat  se pred stav lja jo  naši zves ti
bral ci, tis ti,  ki  so  že  kar  del naše ga vsa kda na.  Ki  nam  ga ved no zno -
va lepša jo,  in upa mo,  da ga  tudi  mi  njim. Poi me no va li  smo  jih Bra -
lec/ ka mese ca. Bra lec mese ca oktob ra  je  bil  gospod  Karl  Seme.  V
novem bru lah ko pogle da te  izbor gra di va  gospe Kar me le  Bor,  naše
tokrat ne bral ke mese ca.

Raz sta va  nam pri bli ža bral ce  na čis to pose ben  način. Gra di vo
na ogle du  je tis to,  ki  je bral ko ozi ro ma bral ca naj bolj zazna mo va -
lo  in  se  ji/ mu vtis ni lo  v  srce.  Ki  ga/ jo  je pre ob li ko va lo, tola ži lo,
nav di ho va lo  in raz ve se lje va lo.  Ki  je pus ti lo  v  njih sle di. Želi te spo -
zna ti  naše bral ce? Želi te vede ti, kate re  so knji ge,  ki  so  jih izobli ko -
va le?  Ne zamu di te pri lož nos ti – ste kle na dvoj čka.

� S.  L.

Novo  v knjiž ni ci Šoš tanj
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Knjižnice po svetu

Priporočamo

Anna Fien berg:
Spo so je na svet lo ba

Dekli ca Cal ly  ima šes tnajst  let  in
mno go zna nja  o pla ne tih  in astro no -
mi ji.   Ve  vse  o Veli ki rde či  piki  in  o
Jupit ro vih  lunah,  o lju bez ni  pa  ne  ve
prav veli ko. Lju di raz vr šča  na zvez -
de,  ki žari jo svo jo svet lo bo,  in  na
lune,  ki  si svet lo bo spo so ja jo.  Tako
zelo  je nava je na ustre či dru gim lju -
dem,  da  je poza bi la,  kako ustre či
sebi.  Zato  je  v naj tež jih tre nut kih,  ko
ugo to vi,  da pri ča ku je otro ka, popol -
no ma  sama.  Toda  v svo jem  boju  za
pri hod nost  je Cal ly dovo lj pogu -
mna,  da  si izbo ri  pot sko zi  meglo
skriv nos ti  in tiši ne,  ki ovi ja ta nje no
dru ži no.  Mora  se odlo či ti  in odlo -
či  se,  da  bodo nje ni otro ci zvez de.
Odlo či  se  za ponov no pri lož nost.

Ta  roman  bi mora li pre bra ti pred -
vsem star ši,  da  se  bomo zave da li
nuj nos ti spo ra zu me va nja  z otro ki.
Da  bodo ime li dovo lj gori va  za svo -
jo  pot,  da  bodo pos ta li sijo če zvez -
de  in  si  jim  ne  bo tre ba spo so ja ti
svet lo be.

Mila  Kačič:  Skoz
pomlad ni  dež  bom
šla

Naša zna na gle da liš ka  in film ska
igral ka pred vsem komič nih  vlog  se
nam sko zi pes mi pred stav lja  v dru -
gi  luči.  V življe nju  se  je  bolj  kot  ne
znaš la  v tra gič ni vlo gi. Mno go  je
lju bi la  in  se raz da ja la,  pa ved no
osta ja la  sama  v svo ji bole či ni.  V
pes mih naj de mo lju be zen  v  vseh
mož nih obli kah  in  vsa mož na obču -
te nja lju bez ni. Čus tvo,  na  veke
vekov več no.

Ob nje nem pes niš tvu  je  Janez
Menart zapi sal: »Pes mi –  če nasta -
ja jo – nasta ja jo pred vsem  iz občut -
ka brez mej ne opo jne sre če  ali  pa  iz
naj bolj črne ga obu pa;  pri  tem  je
zani mi vo,  da  se  prve  kaj  rade kma -
lu izpo je jo, med tem  ko dru gim
noče  in  noče  biti kon ca.«

Pes mi,  v kate rih naj de te Lju be -
zen  in  sami  sebe.

»Sko zi življe nja mno gih lju di  greš.
Kaj  puščaš  za  sabo?«

Yoko Oga wa: Dari lo
šte vil

Glav na juna ki nja roma na,  mati
samo hra nil ka,  se  kot gos po dinj ska
pomoč ni ca zapos li  pri osta re lem
in pri jaz nem mate ma tič nem geni -
ju Pro fe sor ju.  Pred  leti  je Pro fe sor
doži vel tež ko pro met no nesre čo  in
od  takrat  seže nje gov spo min  le
osem de set  minut  v pre te klost.  Še

ved no  pa strast no rešu je mate ma -
tič ne nalo ge  in pre ob ra ča šte vi la.
Med gos po di njo, nje nim  sinom
Kore nom  in Pro fe sor jem  se sple -
te čarob na  vez pri ja telj stva,  ki teme -
lji  na skup ni lju bez ni  do šte vilk  in
bej zbo la. 

» Bog obsta ja.  To  se  kaže  v  tem,  da
v mate ma ti ki  ni para dok sov.  In  tudi
hudič obsta ja.  To  se  kaže  v  tem,  da
tega  ne more mo raz lo ži ti.«

� S.  L.

Andrej Roz man
Roza:  Kako  je  Oskar
pos tal detek tiv

Prvo šol ček  Oskar  si naj bolj  na
sve tu  želi pos ta ti čis to pra vi detek -
tiv.  Vsak  dan  se  sicer spo pa da  s čis -
to obi čaj ni mi nad lo ga mi,  kot  so
teža ve  pri bra nju, pre več  časa
zapra vi  z gle da njem tele vi zi je, ubo -
ga ti  mora  mamo … Pri lož nos ti  za
nabi ra nje izku šenj  z detek tiv skim
delom naj de vse po vsod.  V  treh
nape tih detek tiv skih zgod bah
sprem lja mo Oskar ja,  kako  s

pomoč jo svo jih detek tiv skih spo -
sob nos ti naj de  svoj  kamen mod -
ros ti,  ki  si  ga  je zaslu žil  s svo jo
pamet jo, » reši«  babi co  in nje no
vnu ki njo  pred nevar nim, pri liz nje -
nim moril cem  in  na kon cu  s
pomoč jo duh ca  iz knji ge  poma ga
poli ci ji reši ti pri mer vlo ma  v sose -
do vo  klet.

Zapo mni te  si,  če  hočeš pos ta ti
dober  in čis to pra vi detek tiv,  moraš
zna ti  dobro bra ti,  biti  moraš pame -
ten  in  moraš  zelo pazi ti,  da  koga
ne obto žiš  po kri vi ci, ugo tav lja  na
kon cu  Oskar …

Za  vse,  ki  radi pre bi ra te zgod be
tudi  v dru gih jezi kih,  so  vse  tri
zgod be zapi sa ne  tudi  v angle šči ni.

Dan Dan ko  in  Tom
Mason:  Super
pomoč ni ki

Sprem lja mo humor no napi sa no
in zap le tov pol no zgod bo  o  super
pomoč ni ku  po ime nu Tin ček
Goba,  ki  je naj hit rej ši  tekač  na sve -
tu. Tin ček,  ki  ga kli če jo Hit ri,  je

super pomoč nik  super juna ka Buč -
ma na. Svo jo veli ko hit rost lah ko
zares upo ra bi  šele,  ko  nekaj  časa
pre ži vi  kot pomoč nik  super juna ka.
Šele  po  tem lah ko pos ta ne res nič -
ni  super  junak.  Čez  dan  mora Hit -
ri poma ga ti Zve zi Veli ke Pra vi ce
reše va ti  svet, rešu je  pa  tudi svo jo
čast. Zve čer  mora nare di ti  vso
doma čo nalo go  in  še  biti pra vo čas -
no  doma,  da  mu star ši  ne dolo či jo
poli cij ske  ure.  In  res niko mur  ne
sme pove da ti niče sar  v zve zi  s
svojim  delom.  Ves  čas  se  mora tru -
di ti,  da  je vide ti  kar  se  da  čeden  v
super po moč niš ki gumi jas ti vile da
uni for mi. 

V zbir ki  Super pomoč ni ki  je
doslej  izšlo  pet hudo muš nih dogo -
div ščin naše ga  super pomoč ni ka
Tin čka  in nje go vih pri ja te ljev, osta -
lih  super pomoč ni kov,  ki  se sre ču -
je jo  z zahrb tnim splet kar je njem,
spre je ma jo  nove čla ne  v  klub  super
pomoč ni kov  in  si želi jo usta no vi ti
super otroš ki  vrtec.

� E. P. Š.

…  če  ni tre ba  in  če rav no  ne sodi te  med tis te,
ki zamud ni no vidi jo  kot  svoj oseb ni pri spe vek
k raz vo ju knjiž ni ce.  Kaj  je tre ba nare di ti,  da  se
zamud ni ni izogne te?  Nič laž je ga – gra di vo  je tre -
ba vrni ti pra vo čas no.  Ker  pri izpo so ji zme raj
dobi te  izpis,  na kate rem  je  tudi  datum vrni tve
gra di va,  je  ta  listek pamet no spra vi ti  na zanes -
lji vo mes to,  tako  da  ga bos te  res naš li,  ko  ga
bos te potre bo va li, naj bo lje  v denar ni co.  

Izpis pre glej te  takoj,  še pred no zapus ti te knjiž -
ni co;  takrat  ga bos te naj brž  še ime li,  pa  tudi
sicer  je laž je raz čis ti ti more bit ne nejas nos ti,  ko
je situ a ci ja  še sve ža.  Če bos te pozne je žele li
rekla mi ra ti – zamud ni no  ali  kaj dru ge ga,  vas
bodo  spet vpra ša li  po izpi su,  s kate rim  bi lah -
ko doka za li,  da ima te  prav;  brez nje ga  je doka -
zo va nje prav za prav nemo go če.  Za  vse rekla ma -
ci je  pač  velja,  da  jih  je mogo če opra vi ti  samo  s
pis nim doka zi lom. 

Če  ste  pa  že dobi li opo min,  je tre ba ukre pa ti
takoj,  torej čim prej  z opo mi nom  vred  v knjiž ni -

co.  Nikar  ne odla šaj te,  ne zana šaj te  se  na  to,  da
se  je knjiž ni ci pri pe ti la napa ka  in  da ima te  brez
dvo ma  prav  vi,  ker  se čis to natanč no spo mne -
te,  kaj  ste  si izpo so di li  in  kdaj. Člo veš ki spo min
je  pač neza nes ljiv  in  nima pro ti raču nal niš ko
vode nim evi den cam nobe ne mož nos ti.  A  tudi  tu
si bos te lah ko poma ga li  z izpi som  v  roki. 

Če več krat zamu di te  z vrni tvi jo gra di va,  bi
bilo  dobro raz mis li ti,  kako  bi  se  temu izogni li.
Naj prej  se spla ča pre bra ti pra vil nik, v katerem -
so natanč no zapi sa ni izpo soj ni  roki  in pogo ji  za
posa mez ne vrs te gra di va,  potem  pa pre ve ri ti,
kako  se  da podalj ša ti izpo soj ni  rok:  razen  tega,
da  ga podalj šu je jo knjiž ni čar ji  ob  vašem obis ku
ali  po tele fon skem kli cu, obsta ja ta  vsaj  še  dve
teh nič ni mož nos ti, s pomočjo katerih  to opra -
vi te  sami,  zato  pa dobe sed no kadar ko li. 

Prva mož nost  je bib li o fon,  tu  gre  za podalj še -
va nje  po tele fo nu (podat ke vna ša te  v tele fon  z
vtip ka va njem),  pri  čemer  vas  vodi tele fon ski
odziv nik.  Za bib li o fon potre bu je te šte vil ko knjiž -

nič ne izka zni ce  in roj stni  datum. 
Dru ga mož nost  je podalj še va nje  po inter ne -

tu,  za  kar  si mora te  pri oseb nem obis ku  v knjiž -
ni ci izbra ti ges lo  za upo ra bo inte r ak tiv ne ga ser -
vi sa ‘ Moja knjiž ni ca’ –  po tele fo nu  ali e-poš ti
zara di  vaše last ne var nos ti ges la  ni mogo če
dobi ti. Inter net  je  prav  tako ‘ živ’ 24  ur dnev no,
tako  da  si lah ko  sami kadar ko li,  ob  treh popold -
ne  ali  ob  treh zju traj, podalj ša te izpo soj ni  rok.
‘ Moja knjiž ni ca’ ponu ja  še dru ge mož nos ti  -
naro ča nje  oz. rezer va ci je gra di va, pre gled odpr -
tih ter ja tev, pre gled izpo so je ne ga gra di va  ipd.

Vča sih izpo soj ne ga  roka  ni mogo če podalj ša -
ti –  ko  je  npr. rezer vi ra no,  takrat  ga  je tre ba
vrni ti.  Če  vam izpo soj ne ga  roka  ni uspe lo podalj -
ša ti pre ko ‘ Moje knjiž ni ce’,  vam  to  tudi  na dru -
ge nači ne  ne  bo uspe lo –  ne  z e-poš to,  pa  tudi
ne  z oseb nim obis kom. Rezer va ci ja  ima  namreč
pred nost  pred podalj ša njem,  zato  da  se zago to -
vi  čim šir ša dostop nost gra di va.

V vsa kem pri me ru  pa  so  vam knjiž ni čar ji  na
voljo  za infor ma ci je  in  pomoč. Tis te mu,  ki vpra -
ša,  se  vsa vra ta odpre jo,  so  rekli vča sih. 

� L.  P.

Zakaj  bi pla če va li … Slo var ji  zastonj …
Vsa kdo,  ki  bi  rad upo rab ljal onli ne slo var je (oxford ske ga  za angle šči -

no,  na pri mer)  ali časo pis ne arhi ve ( Večer,  na pri mer),  mora raču na ti  s
tem,  da  se nji ho va upo ra ba  tudi  na inter ne tu pla ču je. 

Vsa kdo,  ali reci mo sko raj vsa kdo.  Do ome nje ne ga slo var ja  ali  do Veče -
ro ve ga onli ne arhi va lah ko pri de te  tudi  brez pla či la  -  če  namreč  za  dostop
upo ra bi te splet no  stran velenj ske knjiž ni ce  http:// www. vel. sik. si.  Dostop
nepo sred no  iz iskal ni ka  se pla ča,  dostop  s splet ne stra ni knjiž ni ce  je
zastonj. Knjiž ni ca  vam tako re koč podar ja  zelo  dober angleš ko -
-an gleš ki slo var,  ki  ga lah ko upo rab lja te kjer ko li,  če  le ima te  dostop  do
nje ne splet ne stra ni.

V pada jo čem menu ju Kata log/elek tron ski  viri  si lah ko izbe re te  še
dostop  do vrs te dru gih –  sicer plač lji vih  - časo pi sov  in podat kov nih  baz,
med dru gim  do Ius-in fa (zako ni, naslo vi notar jev  in odvet ni kov …)  ali  do
več  kot 4000 časo pi sov ‘tež ke ga’ Ebsco-ho sta. Gospo dar stvo  pa  raje
pod pri te  s  kavo  med pri ja te lji, mor da  kar  med sur fa njem. 

� L.  P.

Knjiž ni čar ji dobi li sin di kat
V  času,  ko  je Slo ve ni ja dobi va la  novo vla do,  so knjiž nič ni delav ci konč -

no dobi li  svoj sin di kat. Mari bor ski  in dru gi knjiž ni čar ji  so 13. oktob ra
2008  v Narod nem  domu  v Mari bo ru usta no vi li sin di kat zapo sle nih  v knjiž -
ni čar stvu  in info rma cij ski dejav nos ti.

Knjiž ni čar ji  so zapos le ni  v raz lič nih pano gah  in delo da jal ci  jih uvr -
šča jo  v raz lič ne plač ne raz re de,  čeprav  po veči ni oprav lja jo ena ko stro -
kov no  delo. Pre ved be  v  novem plač nem sis te mu  so  te raz li ke  še zao stri -
le,  kar  je  med knjiž ni čar ji povzro či lo sploš no neza do volj stvo.  Za  eno
več jih pomanj klji vos ti  pri zasto pa nju  se  je izka za la raz pr še nost knjiž ni -
čar jev  po raz lič nih sin di ka tih. 

Vod stvo Sin di ka ta  bo izvo lje no  na volil nem  občnem zbo ru pri hod nje
leto, sestav lja li  pa  ga  bodo zapos le ni  iz knjiž ni čar skih  vrst.  Za  čas šes -
tih mese cev,  ki  je potre ben  za for mi ra nje sin di ka ta, pri do bi va nje sogla -
sij  in ugo tav lja nje repre zen ta tiv nos ti  so soglas no izvo li li vod jo ini ci a tiv -
ne ga odbo ra  mag. Sabi no  Fras Popo vič  iz Mari bor ske knjiž ni ce.

� F.  Š.

Celj ska podruž ni ca Bral ne ga
druš tva Slo ve ni je  je  pred krat kim
orga ni zi ra la  na Šol skem cen tru
Celje posve to va nje  na  temo bra nje
in ustvar jal nost. Posve to va nje  je
bilo dob ra mož nost  za izme nja vo
idej,  saj  je pro gram  zajel področ je
knjiž ni čar stva, slo ve nis ti ke  in  tujih
jezi kov  ter  odprl  tudi šir ša soci o -
loš ka vpra ša nja bra nja  in ustvar jal -
nos ti.

Posve to va nje  so ustvar jal no odpr -
li dija ki Gim na zi je  Lava  s svo jim
nas to pom.  Nato  je nji ho va men to -
ri ca spre go vo ri la  o bra nju  in gle -
da liš kem krož ku. Osta li pre da va -
te lji  so govo ri li  o meto dah spod bu -
ja nja bra nja  pri pou ku knji žev nos -
ti,  o  tem,  kako  ustvar jal nost pove -
zu je,  o knji gi  kot tera pi ji  in vzpod -

bu di  za oseb no  rast. Dru gi  so govo -
ri li  o  tem,  kako ustvar jal no bere -
mo eti mo loš ki slo var,  o bral ni znač -
ki  in pro sto čas nem bra nju,  o spod -
bu ja nju bral ne spret nos ti  pri velenj -
skih gim na zij cih  in pred stav ljen  je
bil pro jekt Bra nje  je  žur, rea ding  is
cool.  Na kon cu  je  bila pred stav lje -
na  in izve de na anke ta  o bra nju.

Moji zaklju čki  so pozi tiv ni,  saj  v
velenj ski knjiž ni ci spod bu ja mo bra -
nje  za  vse gene ra ci je – otro ke  s
prav ljič ni mi ura mi, osnov ne šolar -
je  s  Cool knji go, dija kom ponu ja mo
mož nost sode lo va nja  v pro jek tu
‘Bra nje  je  žur, rea ding  is  cool’,  za
odra sle  pa  smo letoš nje  leto uved -
li bral no znač ko  za odra sle.

� B.  Z.  J.

Bra nje  in ustvar jal nost 

Mes tna
knjiž ni ca
v Pra gi

Osred nji  del Mest ne knjiž ni ce  v Pra -
gi  je nasta njen  v veli ki, sta ri zgrad bi  v
sre diš ču mes ta,  ki  so  jo sko zi  leta pre -
u re ja li  in poso dab lja li –  sicer  pa  ima
Mes tna knjiž ni ca  v Pra gi  še oko li 30
enot. Zas no va osred nje knjiž ni ce  in
potek  dela  v  njej  je prav za prav podo -
ben  kot dru god  po sve tu,  tudi oprem -
lje nost  je podob na.  Pri upo ra bi infor -
ma cij sko komu ni ka cij ske opre me  sicer
sle di jo raz vo ju,  a  so  pri  tem  (šte vi lo
raču nal niš kih delov nih pos taj, avto -
ma ti za ci ja izpo so je …) ven dar le  še
korak  za raz vi to Evro po,  kamor lah ko
neskro mno uvrs ti mo  tudi več ji  del slo -
ven skih knjiž nic. Zna čil no  za praš ko
mest no knjiž ni co  je  to,  da  ima izred -
no  močan domo znan ski odde lek.  Z
vklju če va njem  v med na rod ne pro jek -
te pos pe še no digi ta li zi ra jo knjiž no gra -
di vo,  ki  ga  je  pred  leti  med popla vo
zali la  voda. 

Osnov ni  vtis  je,  da   je  to  ena od knjiž -
nic,  v katerih  se  še moč no  čuti  vonj
po knji gi.  Da  ima knji ga  tu abso lut no
pred nost, doka zu je  v pred dver ju knjiž -
ni ce  iz tiso čev  knjig zgra jen okro gel
stolp …

� V.  V.



Med fil mi šaleš kih ustvar jal cev,  ki  jih  v  naši knjiž -
ni ci zbi ra mo  in digi ta li zi ra mo  za domo znan sko
zbir ko,  po koli či ni pos ne te ga mate ri a la izsto pa
Velenj čan  Milan  Marič.  Od  leta 1979,   ko  je pos -
tal  član velenj ske ga  kino druš tva  Paka  film,  je pos -
nel oko li 45 fil mov.  Na fes ti va lih ama ter ske ga fil -
ma  v nek da nji Jugos la vi ji  je nekaj krat pre jel  naj -
viš je nagra de.  Bil  je  tudi dopis nik  TV Slo ve ni ja  in
eden od usta no vi te ljev  in pro ta go nis tov nek da nje
velenj ske Mest ne tele vi zi je.  V zgo do vi no šaleš ke -
ga ama ter ske ga fil ma  se  je vpi sal  s svo ji mi doku -
men tar ni mi fil mi,  v sko raj da  vseh fil mih  iz nje go -
ve ga tri de set let ne ga opu sa  pa  sta glav na igral ca
mes to Vele nje  in tukaj šnji pre mo gov nik. 

» Gospod  Milan,  saj naj brž  ne more te vede ti,  kaj
nam  je pome nil  Vaš  večer,  kaj  so  vaši fil mi obu di -
li  v  nas. Koli ko spo mi nov, koli ko  lepih tre nut kov
ste  nam ponov no pri ča ra li. Kak šna sre ča,  da  vas
ima mo.  Še več ja sre ča  pa  je,  da  ste  že  v tis tih  časih
naš li  v  sebi  nekaj veli ke ga  in  da  Vam  je  to uspe lo
ude ja nji ti.«  To  je odlo mek  iz pis ma,  ki  ga  je Mila -
nu Mari ču posla la  ena  od obis ko valk lan ske ga film -

ske ga veče ra  v velenj ski knjiž ni ci, na katerem  so  bili
pri ka za ni nje go vi fil mi. Komen tar  ni potre ben.  Že
teh  nekaj  besed  iz pis ma dovo lj  pove  o pome nu
Mari če vih fil mov.

Kako  se  je pri če la  vaša film ska  pot? 
Že  od nek daj  sem uži val  v risa nju, foto gra fi ji  in

glas bi  in  vse  to sku paj  sem  našel  v fil mu. Film ske
abe ce de  sem  se nau čil  pred tri de se ti mi  leti  v velenj -
skem  Paka fil mu  ob men tor stvu odlič nih ama ter -
skih fil mar jev  Mira Krme lja  in Sta ne ta Haf ner ja.
Kas ne je,  ko  sem  bil hono rar ni dopis nik  TV Slo ve -
ni ja,  sem se imel pri lož nost uči ti   tudi  od uve lja vl -
je ne ga tele vi zij ske ga sne mal ca repor ter ja  in avtor -
ja doku men tar nih fil mov  Joca Žni dar ši ča,  ki  je
sicer soime njak zna ne ga foto re por ter ja  in foto gra -
fa  ter šoš tanj ske ga roja ka.  V pre mo gov ni ku  sem
delal  kot pomoč nik jamo mer ca,  zato  je  bilo samo -
u mev no,  da  so  bili   moji  prvi fil mi pos ne ti  v  jami.
Kot Velenj ča na  pa  me  je pri te gni lo  moje mes to,
zato  sem  mu  v  svojih fil mih name njal naj po memb -
nej šo vlo go.

V  nekaj  manj  kot šti rih deset let jih obsto ja velenj -
ske ga  Paka fil ma  so  pod nje go vim okri ljem nasta -
ja li ani mi ra ni, igra ni, doku men tar ni  in  tudi eks -
pe ri men tal ni fil mi. Kate ri žan ri  in  teme pre vla -
du je jo  v  vaših fil mih?
Vses ko zi sne mam izključ no doku men tar ne fil -

me, pre vla du jo ča rde ča  nit  teh fil mov  pa  je bele že -
nje pomemb nej ših dogod kov  in spre memb,  ki  jih
doživ lja Vele nje.  Moji fil mi  so  sicer ozvo če ni, ven -
dar  so  brez bese di la  ali komen tar ja, pos ne ti  so
tako,  da sli ka  sama  za  sebe dovo lj  pove.

Po sko raj da  treh deset let jih gle da nja  na Vele nje
sko zi kame ro  se  vaš  pogled  na  to mes to ver jet no
raz li ku je  od obi čaj ne ga pogle da nje go vih pre bi -
val cev?

Bolj  gre  za  to,  da  je Vele nje  moje roj stno mes to
in  v  njem vses ko zi  živim,  zato  se  moj  pogled raz -
li ku je  od neko ga,  ki  ni Velenj čan  in pri de  sem pos -
net  film  o  tem mes tu. Nepo sred no  in oseb no  sem
bil pove zan  z nek da njim  delom rudar ske ga nase -
lja,  ki  smo  ga ime no va li ‘pro vi zo ri ji’,  prav  tako  z nek -
da njo res tav ra ci jo  ob Škal skem jeze ru,  s sta ro  jamo
Pre lo ge  ali  z  zdaj  že nek da njo Kolod vor sko res -
tav ra ci jo  in  še  bi lah ko naš te val;   upam,  da  se  to  vidi
tudi  v  mojih fil mih. 

Če  bi  se mora li odlo či ti  za svo je naj ljub še fil me,
kate re  bi izbra li? 
Kaj  vem, mor da  film  z naslo vom  Na  robu, v

katerem  sem pos nel življe nje  v  že zdav naj poru -
še nih pro vi zo ri jih. Mor da  zato,  ker  sem  se  v  tem
nase lju  rodil  in  tudi  živel, nena zad nje  pa  sem  za  ta
film pre jel  tudi zla to pla ke to  za kame ro  na jugo slo -
van skem fes ti va lu ama ter ske ga fil ma.  Ali  pa  film
z naslo vom  Še pomni te tova ri ši,  na kate rem  so
danes  že zgo do vin ski pos net ki kla sič ne ga  čela  v
jami. Pos nel  sem  namreč  vse delov ne  faze ročne -
ga izko pa va nja pre mo ga,  od  tega,  kako  so rudar ji

postav lja li stoj ke  in  jih zava ro va li,  pa  do trans por -
ta pre mo ga  iz  jame. Izpo sta vil  bi  tudi  film,  ki  sem
ga  povsem naključ no pos nel  na velenj skem Kar de -
lje vem  trgu,  kjer  so pri zo ri panič ne ga  bega lju di  v
zaklo niš ča  ob zrač nem alar mu  in pri ča ko va nem
napa du jugo slo van skih  letal  ob slo ven ski osa mo -
svo jit ve ni voj ni  iz  leta 1991.  Za sko raj da  vse sne -
mal ce  so  namreč šte li pred vsem nepo sred ni spo -
pa di  s teda njo jugo slo van sko voj sko,  mene  pa  je
zani ma lo,  kako  je  tedaj pote ka lo vsa kda nje življe -
nje,  v ome nje nih pri zo rih  pa  sem  med dru gim  s
kame ro sle dil lju dem  v zaklo niš ča.  

Knjiž ni ca Vele nje načrt no zbi ra, digi ta li zi ra  in uvr -
šča  v svo jo zbir ko fil me,  ki  so  jih pos ne li Šale ča -
ni.  Pri  tem  s svo ji mi fil mi  in izkuš nja mi sode lu -
je te  tudi  vi.  Kako oce nju je te tovrst no dejav nost? 
Vesel  sem,  da  bo  vse  to ohra nje no  in dostop no

obis ko val cem knjiž ni ce.  Kot  avtor  sem  se  takoj
stri njal,  da pre pus tim svo je fil me upo ra bi  v knjiž -
ni ci,  sploh  ko  sem  videl,  kako  zagnan  je  Peter Groz -
nik  iz velenj ske knjiž ni ce  pri zbi ra nju film ske ga  in
vide o gra di va.  Sicer  pa  sem  pred krat kim sode lo -
val  pri izbo ru  in mon ta ži pos net kov,  ki  so nasta li
pri  mojem dvaj set let nem sprem lja nju  dela raz is -
ko val nih tabo rov  v Šaleš ki doli ni. Del ček  tega  je
zdaj Knjiž ni ca Vele nje izda la  na zgo ščen ki,
pomemb no  pa  je,  da  bo  vse  to gra di vo osta lo  v
knjiž ni ci.  Z bele že njem   že izgi nu lih ljud skih pes -
mi  in god cev, nek da njih šeg in navad  ipd.  smo  z gib -
lji vi mi sli ka mi lovi li zgo do vi no  za  rep. Nena zad nje
pa  so ohra nje ni  tudi pos net ki  tedaj nade bud nih
ude le žen cev raz is ko val nih tabo rov,  ki  so  danes
uve lja vl je ni  v svo jih stro kah. 

� Sil vo Grmov šek
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Mozaik
spo mi nov

Med zani mi vej ši mi knjiž ni mi
novost mi  v letoš njem  letu naj de -
mo pes niš ko zbir ko ‘ Mozaik spo mi -
nov’ Avgus ta Tan ška. Gus tl Tan -
šek  je Škal čan, upo ko je ni peda gog,
lju bi telj ski zgo do vi nar, zbi ra lec
doku men tov  in pri če vanj  ter dol -
go let ni kul tur ni  in turis tič ni dela -
vec:  lok nje go vih aktiv nos ti  sega
od dram skih pred stav  v zla ti  dobi
velenj ske ga ama ter ske ga teat ra pre -
ko počit niš ke zve ze  in turis tič ne ga
druš tva  do sode lo va nja  v tret ji
življenj ski uni ver zi,  kjer  je sode lo -
val  pri pri pra vi knji ge Črno-zla ti
spo mi ni. 

Knji go sestav lja  deset pogla vij:
Doma či gru di, Pote pa nja, Sre ča -
nja, Šol ske impre si je, Zim ski  čas
Glas pre te klos ti,  Poti življe nja,
Slo vo  in Doži vet ja, oprem lje na  pa

je  tudi  s foto gra fi ja mi velenj skih
vedut  in dogod kov. Pes mi  so deset -
let ja nasta ja le  ob naj raz lič nej ših
pri lož nos tih,  od  koder tudi raz no -
vrst na atmos fe ra  v  njih. Bra lec
pos ta ja  tako pri ča pos taj avtor je -
ve ga življe nja, pri ča ver zi fi ci ra ne
kro ni ke raz po lo ženj, dogod kov  in

člo veš kih  usod,  ki  so avtor ja nago -
vo ri le  v  nekem tre nut ku. Veli ko
pozor nos ti  je posve če ne doma čim
kra jem, pred vsem Ška lam. Zapi si
delu je jo vča sih aktu a lis tič no,  pri -
god no,  na tre nut ke  so  v sko raj ljud -
skem  tonu,  potem pos ta ne jo raz -
miš lju jo či,  pa  spet suho par ni  kot
časo pis ne novi ce.

Tudi  po obli ki  so pes mi raz lič ne,
avtor je va pisal na  nuja  jih  je mar si -
kdaj pus ti la gro bo izkle sa ne, sko raj
v tor zu,  pri dru gih  je  avtor  bolj
vodil raču ne  o obli ki … Več krat  se
zdi,  kot  da  ni  imel  časa gle da ti  na
for mo,  tako  da zapi si potu je jo  med
met rič nim  in svo bod nim ver zom,
del  je  riman,  del  ne  ipd. Ven dar  te
nedo re če nos ti  ne moti jo, nasprot -
no, zbir ki daje jo sve ži no  in doka zu -
je jo odziv nost pes niš ke ga sub jek -
ta  na življe nje  okrog sebe. Pri po -
ro ča mo  v bra nje.

� L.  P.

Pogo vor  s fil mar jem Mila nom Mari čem

Dvaj set raz is ko val nih tabo rov –
jagod ni  izbor vide o pos net kov

V letoš njem  letu  je Eri co Vele nje  pri pra vil  že dvaj se ti raz is ko val ni  tabor.  Ob jubi le ju  sta Eri co  in Knjiž ni -
ca Vele nje pri pra vi la  v pred dver ju knjiž ni ce pogo vor  o dvaj se tih  letih tabo rov,  ki  ga  je sprem lja la pri lož nost -
na raz sta va  in vide o pro jek ci ja.

Ob  tem dogod ku  pa  je Knjiž ni ca Vele nje  v sode lo va nju  z Eri com pri pra vi la  tudi  dve zgo ščen ki,  ki  v dob rih
treh  urah gra di va pred stav lja ta naj bolj spro šče ne tre nut ku  z  vseh dose da njih tabo rov.  Ti  dve zgo ščen ki  sta
povze tek  na dvaj se tih tabo rih pos ne te ga gra di va  - Knjiž ni ca  je  namreč zbra la  in digi ta li zi ra la  vse dose da nje
gra di vo  z raz is ko val nih tabo rov,  ki  je  doslej obsta ja lo pred vsem  na vide o kase tah ( gre  za oko li 60 vide o ka set
ozi ro ma zgo ščenk  v skup nem tra ja nju oko li 100  ur). Digi ta li zi ra no gra di vo raz is ko val nih tabo rov  bo  v pri -
hod nje pos ta lo  del domo znan ske zbir ke,  ki  ga  bomo vsa ko  leto dopol nje va li  z novi mi pos net ki  s tabo rov.

� V.  V.

Film ski kro nist Vele nja Šaleš ka doli na  je  že dol ga  leta  v slo ven skem pro sto -
ru pre po znav na  tudi  po svo jih glas be nih ustvar jal cih.
S  tega območ ja izha ja jo šte vil ni uspeš ni avtor ji  in
izva jal ci raz lič nih glas be nih zvrs ti, nji ho vi ustvar jal -
ni dosež ki  pa pred stav lja jo pomem ben ste ber  naše
kul tur ne dedi šči ne. Knjiž ni ca Vele nje  je  v  tem  letu  v
sode lo va nju  z Radi em Vele nje rea li zi ra la obse žen
domo znan ski pro jekt digi ta li za ci je glas be nih pos net -
kov,  ki  sta  ga pod pr la Minis tr stvo  za kul tu ro Repub -
li ke Slo ve ni je  in Mes tna obči na Vele nje.  Z izved bo
pro jek ta  je velenj ska knjiž ni ca pri do bi la celo vi to
in pre gled no zbir ko  skladb  v digi tal ni obli ki,  ki
bodo obis ko val cem pred sta vi le boga to glas be no
ustvar jal nost  tega oko lja.

V začet ku  leta  smo opra vi li pre gled raz po lož lji -
ve ga gra di va  in  za pro jekt izbra li 500  skladb,  ki
pred stav lja jo repre zen ta tiv ni vzo rec glas be ne pro -
duk ci je Šaleš ke doli ne.  V  prvi  fazi  smo  v stu di u
Radi a Vele nje digi ta li zi ra li  in teh nič no obde la li
pos net ke  z ana log nih nosil cev zvo ka,  v nada lje va -
nju  pa  smo pri pra vi li  še  MP3 dato te ke  skladb,  ki  so
v izvir ni ku  izšle  na glas be nih zgo ščen kah. Zara di
veli ke koli či ne raz po lož lji ve ga gra di va  smo pos top -
ke digi ta li za ci je nada lje va li,  tako  da  danes  naša
zbir ka digi ta li zi ra nih domo znan skih pos net kov
zaje ma  več  kot 900  skladb doma čih glas be nih
ustvar jal cev. 

V zbir ki tre nut no pre vla du je jo raz lič ne pod zvrs -
ti popu lar ne glas be,  v bliž nji pri hod nos ti  pa  bomo
vanjo vklju či li  tudi pos net ke avtor jev  in izva jal cev
kla sič ne glas be, pev skih zbo rov, pihal nih orke strov,
ljud skih god cev  in dru gih.  S celo vi tost jo pris to pa
k izved bi  tega pro jek ta postav lja mo vzorč ni  model
sis te ma tič ne  in učin ko vi te izved be digi ta li za ci ji e
glas be nih pos net kov domo znan ske ga karak ter ja,
meto de, teh nič ne rešit ve  in izkuš nje  pa  bomo pred -

sta vi li  tudi kole gi cam  in kole gom  iz osta lih slo ven -
skih knjiž nic.

V pri ha ja jo čem  letu  bo mes to Vele nje sla vi lo svo jo
pet de set let ni co,  v knjiž ni ci  pa  bomo  na osno vi  letos
pri dob lje ne ga gra di va pri pra vi li  niz pri re di tev, raz stav
in dru gih dogod kov,  s kate ri mi  bomo boga to glas be -
no pro duk ci jo Velenj ča nov  še  bolj pri bli ža li naj šir ši jav -
nos ti.

� P.  G.

Slepo črevo 1984

Ustvar je no 2008 
Tudi  letos  bomo  v  naši knjiž ni ci pri pra vi li raz sta vo,

na kate ri  bomo pred sta vi li letoš njo  bero šaleš kih
ustvar jal cev  in  založb,  ki  je  izšla  v obli ki tis ko vin  in zgo -
ščenk. Vsa ko let na pre gled na raz sta va  z naslo vom
‘Ustvar je no  doma’  bo  tokrat zdru že na  s pred sta vit vi -
jo naj no vej še ga Alma na ha  občin Vele nje, Šoš tanj  in
Šmart no  ob  Paki,  ki  ga izda ja pod jet je  Naš  čas. Otvo -
ri tev raz sta ve  in pred sta vi tev letoš nje ga alma na ha  bo

17. decem bra  ob 19.19  uri  v Mest ni knjiž ni ci Vele nje.
Čeprav  se  v knjiž ni ci tru di mo  pri zbi ra nju  vseh tis -

ko vin  in zgo ščenk  iz Šaleš ke doli ne,  je pre cej šnja ver -
jet nost,  da vča sih  kaj spre gle da mo.  Zato  bomo hva -
lež ni  vsem,  ki  nas  bodo obves ti li,  da  so  letos izda li
knji go, bro šu ro, kata log, gla si lo, zgo ščen ko  ipd.   Le
z nji ho vo pomoč jo  bomo lah ko zago to vi li,  da  bo  vsa
letoš nja ustvar jal nost pred stav lje na jav nos ti.

� S.  G.

Indi vi du um
Naše ga some šča na Josi pa Bači ča

Sav ske ga pozna mo  po nje go vi
skrom nos ti  in pri prav lje nos ti,  da
vsak tre nu tek  iz tor be, ene ga  ali
dru ge ga  žepa pote gne  listek  s
pomemb no mis li jo, pes mi co …  ki
jo   potem  z vese ljem posre du je  pri -
sot nim …  Josip  že vrs to  let delu je
v dru šči ni šaleš kih lite ra tov  in  je
doslej  je objav ljal veči no ma obču -
te no, raz miš lju jo čo poe zi jo.

Pro ti kon cu oktob ra  pa  smo  na
pred sta vit vi nje go ve  nove knji ge

Indi vi du um,  ki  jo  je  lepo izpe ljal
nje gov pri ja telj,  tudi lite rar ni ustvar -
ja lec  prof. Vin ko  Šmajs, spo zna li  še
eno  plat Josi pa Bači ča Sav ske ga.
Pozna mo  ga  namreč  pred vsem kot
pes ni ka, ven dar  ni  samo pes nik,
pač  pa  tudi raz miš lju joč  um. Knji -
ga Indi vi du um  je svo je vrst no bese -
di lo,  v kate rem  je zdru žil liri ko,
pro zo  in življenj sko filo zo fi jo,  ki
naka zu je  pot sožit ja  in med se boj -
ne lju bez ni.  Avtor  je  bil  v svo ji aktiv -
ni  dobi kon struk tor,  sled teh nič ne -
ga  pa  se  kaže  v pos ku su gra fič ne
upo do bit ve člo veš ke uso de:  redek,

na tre nut ke  celo nena va den,   pa
zato  nič  manj zani miv pris top  k
raz ume va nju člo ve ka  in sve ta. 

Avtor o svo ji knji gi pra vi: “To  delo
nima  v  prvi vrs ti lite rar ne, znan -
stve ne  in  še mar si ka te re pla ti.  Kot
celo ta  ne  sodi  v osno vi (izključ no)
nobe ni usme rit vi  ali opre de lit vi
naše,  več  kot dva ti soč let ne civi li -
za ci je;  ne  toku,  ne giba nju  ali knji -
žev ne mu obdob ju.  Sodi  le člo ve -
ku, lepo ti, sožit ju, lju bez ni  med
ljud mi, čis to či  v nara vi …«  

� V. V.

Digi ta li za ci ja glas be ne dedi šči ne




