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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, sredah in petkih 10 - 18, 
ob četrtkih 12 - 16

Šmart no  ob  Paki
Šmart no 69
te le fon: 03 898 49 58
de lov ni  čas: 
ob torkih 12 - 18, 
ob če trt kih 12  - 16

11. junij 2009, številka 8Priloga Našega časa

Veliko glasbe za
malo denarja!
Vlado Vrbič

September 2000 - nova knjižnica v Šoštanju, september 2005 - nova knjižnica v Velenju in
junij 2009 - nova knjižnica v Šmartnem ob Paki. Da, le še teden dni nas loči do otvoritve
nove knjižnice v Šmartnem ob Paki.

Zadnje desetletje je odpiranju novih knjižnic v Sloveniji izredno naklonjeno. Država se je
namreč zavedla pomena javnih knjižnic za dvig bralne (s tem seveda tudi splošne) kul-
ture ter nujnosti, da knjižnice postanejo informacijska središča. To zavedanje je seglo tudi
v Šaleško dolino, kjer bodo vsa tri središča odslej imela res dobre pogoje za delo knjižnic.

V Šmartnem ob Paki so bile razmere v dosedanjem knjižničnem prostoru, ki je imel vsega
šestintrideset kvadratnih metrov površine, res obupne. Želja in namere po novih prostorih sega-
jo kar nekaj let nazaj, pa nikoli ni bilo pravih okoliščin za dokončno rešitev prostorskih težav.
Tudi ko smo se v začetku letošnjega marca odločali, da vendarle damo Šmarčanom novo
knjižnico, so bile razmere zelo neprijazne. Toda kjer je volja, je tudi pot. Občina Šmartno ob
Paki je odkazala kakšnih dvesto kvadratnih metrov stare trgovine, navrgla denar, ki ni prese-
gal štirimestne številke, skupaj pa smo se knjižničarji in občina zavezali najti še sponzorje in
donatorje. Država je prispevala za opremo, obnovitvena dela so v precejšnji meri plod soli-
darnosti, glavnino opreme je prispevala občina Rogaška Slatina, ker so selili svojo knjižnico …  

Prostori so obnovljeni, oprema je sicer večidel rabljena, a nova knjižnica je dokaz, da se
da v hudih časih tudi z malo denarja veliko storiti – če je volja, če je solidarnost in če je
vodilo skromnost in ne pogoltnost. Skupaj s Šmarčani se lahko bližnje otvoritve veselimo
prav vsi Šalečani

Poletno branje
Penzion Vila Herberstein in Knjižnica Velenje pripravljata poletna večerna branja.

Brali bomo za nepoboljšljive knjižne molje, za tiste, ki ob poletnih večerih radi posedijo
na svežem zraku, ker se jim televizija že malo upira, za tiste, ki jih poletna vročina
'utraga' in zato niso prehudo zgovorni, in seveda za vse druge, ki jih bi oz. ki jih bo pot
zanesla na Herberstein na sprehod ali na večerjo. Vsak četrtek v juliju in avgustu se bo
od pol devetih dalje  bralo (po)letnemu času primerno: malo humoristično, malo
zabavno, malo nagajivo, malo erotično…, vsekakor pa pikantno po duhu. Gostinci bodo
po želji za dobrobit telesa prispevali pikantnosti po herbersteinsko, da o ponudbi pijač
ne govorimo.

Vstopnine ne bo, bralo se bo tudi, dokler količina padavin ne bo dosegla sedemnajst
in pol kapljic na kvadratni meter. Večeri z močnejšim dežjem bodo pa ostali brez branja. 

L. P.

Knjiž ni ca Vele nje  že vrs to  let  zelo  dobro
sode lu je  z Vrt cem Vele nje, poseb no  z eno -
to Naj di hoj ca. Vsa ko  leto pri pra vi mo  tri
temat ske raz sta ve,  ki  so  na  ogled  na otroš -
kem oddel ku knjiž ni ce Vele nje.

Ker  je  leto 2009  za Vele nje praz nič no
leto,  saj praz nu je  naše mes to 50  let,  smo
sku paj pri pra vi li pro jekt,  ki  smo  ga pred -
sta vi li  na sve tov ni  dan knji ge, 23.apri la,  z

naslo vom RAD-a  IMAM VELE NJE –
spo zna va mo  in sou stvar ja mo  naše mes to.
Ob  tej pri lož nos ti  smo  v pred dver ju knjiž -
ni ce pri pra vi li  še pre gled no raz sta vo  del
šaleš kih avtor jev,  ki  so pisa li  in ilu stri ra li
za otro ke  in mla di no. 

Kako  so otro ci  v vrt cu spo zna va li  naše
mes to  in ustvar ja li,  nam  je opi sa la  ga.  Lea
Schmidt, diplo mi ra na vzgo ji te lji ca   iz Vrt -
ca Naj di hoj ca:

"Mes to Vele nje  smo podrob ne je spo zna -
va li  z ogle di zani mi vih loka cij, opa zo va -
njem pomemb nih kul tur nih zna me ni to -
sti, raz is ko va njem obe le žij, pogo vo ri.  Ob
sami izved bi pro jek ta  nam  je  bila  prav
knjiž ni ca izho di šče  za pri do bi va nje infor -
ma cij  in  znanj, otro ci  pa  so  se lah ko potr -
je va li  kot posa mez ni ki  in ime li mož nost
raz vi ja ti obču tek  za sode lo va nje. Knjiž ni

koti ček  v  našem vrt cu  smo opre mi li  s knji -
ga mi,  s pomoč jo kate rih   so  se ime li mož -
nost sezna nja ti  z zgo do vin skim spre mi -
njan jem naše ga mes ta. Uspeš no  smo vzbu -
di le nji ho vo rado ved nost  in samo ini ci a -
tiv nost  ob odkri va nju  novih spo znanj.                    

Knjiž ni ca  nam  je omo go či la,  da  smo  se
sezna ni li  z doma či mi ustvar jal ci:  Ivom
Strop ni kom,  Rokom Pole som,  Urško
Strop nik-Šonc  ter  Petrom Groz ni kom –

Pečem,  ki  nas  je  v  našem vrt cu  tudi obis -
kal.  Prav nepo sre den  stik  z ilus tra tor jem
je otro ke nav du šil,  saj  jih  je  na ustre zen
način sezna nil  s svo jim  delom.

Vse,  kar  smo  tekom pro jek ta  spo zna li,
smo izra zi li  z ris bo, sli ko, gra fi ko, bese -
do,  gibom, pes mi jo.  Ob raz lič nih pri lož nos -
tih  so otro ci pri po ve do va li  o svo jem mes -
tu:  Kaj  nam  je  v  našem mes tu  všeč,  koga
pozna mo…,  kaj ima mo…,  kaj  smo obis ka -
li…, spo zna li,  kaj  si želi mo…  Vse  to  smo
pred sta vi li star šem  in naključ nim obis ko -
val cem  na pri re dit vi  ob odprt ju  naše raz -
sta ve  v knjiž ni ci.  Tam  smo  se  tudi sre ča li
z zgo raj nave de ni mi ustvar jal ci.

Želim  si,  da  bi  se  naše uspeš no sode lo -
va nje nada lje va lo  in  da  bi otro ci  tudi  v pri -
hod nje,  ko  bodo zapus ti li  vrtec, obis ko va -
li knjiž ni co  s takš nim vese ljem,  kot  jo
sedaj."

B.  L.,  L.  S.

Sodelovanje vrtca s knjižnico

Kako bomo delali
julija in avgusta?
Mestna knjižnica Velenje
ponedeljek, sreda in petek
od 8.00 do 15.00
torek in četrtek
od 13.00 do 19. 00
sobota zaprto
Mestna knjižnica Šoštanj
ponedeljek in sreda 
od 12.00 do 18.00
petek
od 8.00 do 14.00
sobota zaprto
Knjižnica Šmartno ob Paki
torek
od 12.00 do 18.00

Razstava petdesetih let 
Spomini mojega mesta, kot se imenuje razstava v velenjski knjižnici, je posvečena

letošnjemu jubileju Velenja, petdeseti obletnici otvoritve mestnega središča. Gre za cik-
lus mesečnih razstav o petdesetletni zgodovini »Novega Velenja«, ki so se pričele jan-
uarja z obdobjem iz prve polovice petdesetih let prejšnjega stoletja. Do konca junija je
predstavljeno obdobje iz druge polovice šestdesetih let, čez poletje pa bodo na ogled
sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Tako bomo do konca leta skozi celotno razstavo
prelistali spomine na preteklih petdeset let Velenja, kot so ohranjeni na časopisnih
straneh, fotografijah in izbranih muzejskih predmetih. Razstavo pripravljata Knjižni-
ca Velenje in Muzej Velenje.

S.G.

V Šmartnem ob Paki nova knjižnica



Knjižničarka Andreja Stvarnik: Zelo
sem vesela, da bo Knjižnica Šmartno
ob Paki končno dobila nove, večje pro-
store, ki so resnično bili potrebni. V
novih prostorih se bodo ljudje lahko
srečevali, izmenjevali mnenja in si ogle-
dovali tudi razstave. Uporabniki/obisko-
valci bodo imeli možnost v miru prelis-
tat časopisje, imeli bodo dostop do inter-
neta, nekateri bodo tukaj lahko tudi študi-

rali. Vsega tega do sedaj našim bralcem nismo imeli možnosti
ponuditi. Še naprej so bomo trudili, da
bo knjižnica kraj prijaznih ljudi in kraj,
kamor se bodo ljudje radi vračali. 

Marjana Boruta: Nova knjižnica? Ja,
res je veselim. Kar nekaj časa sem v
Šmartnem delala kot knjižničarka in
priznam, da ni bilo lahko. Prostor je bil
nabit s knjigami in bolj podoben
skladišču kot knjižnici. Če si se še tako
trudil in urejal, vedno si imel občutek

natlačenosti in gneče. Knjižničarke, ki smo hodile v Šmart-
no, in teh je bilo kar nekaj, smo se vedno po svojih najboljših
močeh trudile ponuditi bralcem največ, kar je bilo v naši
moči, od vsega pa smo si nabolj želele novih prostorov. Zdaj
so končno tu in knjižnica se seli.  Veselim pa se nove knjižnice
tudi zato, ker vem, da bomo  občani Šmartnega in okolice z
veseljem spremljali vse, kar se bo v knjižnici dogajalo, pa naj
bodo to literarni ali potopisni večeri, pravljične ure ali druge

dejavnosti. Saj pravijo, da kdor čaka,
tisti dočaka, in mi smo jo končno
dočakali. To pa je že vzrok za veselje,
kajne?

Anamari Huš: Zelo sem vesela nove
knjižnice. Imeli bomo več prostora za
prebiranje knjig. Upam, da bo sedaj več
novih knjig,
katerih že dolgo
ni.

Majda Drev Kumer: Knjižnica je zelo
dobrodošla pridobitev za naš kraj.
Upam, da bodo novi prostori
omogočili izvedbo manjših prireditev
kot so pravljice, predstavitev knjig,
pogovorni večeri itd.

Lado Planko

Šmarčani bodo v teh dneh obogateli - ne vsak zase, ampak vsi skupaj. Šmartno se bo kot zadnje
od občin v bivši občini Velenje pridružilo dolgi vrsti slovenskih krajev, kjer so v zadnjih letih zras-
tle nove – lepše, boljše ... – knjižnice. Resda šmarška hiša ni čisto nova (včasih so vanjo hodili po
kruh in mleko), tudi oprema je večji del rabljena, a z nekaj dela in drobiža bo nova knjižnica
prav prijetna in vabljiva. Za povrh je obnovi namenjeni denar tako minimalen, da bi ga kak
angažiran investitor porabil za bučnice in bobi palčke, kot se temu reče.

Roko na srce – za novo knjižnico ni bil le skrajni čas, ampak že pet čez dvanajsto. V dosedanjem
prostoru, velikem 36 kvadratnih metrov, se stiska 12.000 knjig. Če pomislimo, da mora vanj vsaj še
knjižničarka (suha, jasno, za bolj okroglo že ni več prostora), pa vsaj tu in tam kak bralec, je jas-
no, da biti obiskovalec knjižnice v Šmartnem doslej ni bil kak poseben privilegij, prej nasprotno.

Za razmere v Šmartnem ob Paki pomenijo novi prostori v izmeri 174m2 dobesedno skok iz 19.
stoletja v 21.stoletje, iz zanikrne izposojevalnice v sodobno, potrebam današnjega življenja prilago-
jeno knjižnico. Nobena skrivnost ni, da je pravočasno opismenjevanje temelj poznejše socialne in
drugačne uspešnosti, ravno pri tem pa lahko igra knjižnica ključno vlogo. Njena pomembnost se
skriva še v vrsti drugih reči, med sabo tako različnih, kot je omogočanje dostopa do znanja ali
kulturnega razvedrila, družabnih stikov, računalniškega opismenjevanja … Čeprav internet
spreminja svet, knjižnice niso nič manj pomembne, nasprotno, ko so sodobno opremljene in
primerno dostopne (ne le enkrat ali dvakrat na teden), šele prav postanejo torišče družabnosti,
kulture in znanja.

V novih prostorih bo tako ločeno postavljeno gradivo za otroke in odrasle, kar sodi že kakšnih
štirideset let med minimalne knjižnične standarde, pomeni pa predvsem bralcem prijaznejši
dostop. Drugi del prostora bo namenjen čitalnici - pravzaprav čitalnicam, med njimi tudi računal-
niški, brez katere danes nobena knjižnica ne more shajati - in prireditvam. Zasnovan je namreč
tako, da se ga bo dalo na hitro prilagoditi za literarni večer, pogovor, uro pravljic ali predavanje.
Poleg tega bo knjižnica pridobila še nekaj pomožnih, a nič manj pomembnih prostorov, kot sta
priročno skladišče in pisarnica.

Za to, da se bo knjižnica iztrgala iz letargije, pa bo potrebno predvsem, da knjižnico za svojo vza-
mejo tako občinski (primerna odprtost in oskrba za gradivom sta neločljivo povezana z denar-
jem) kot občani, saj knjižnici življenje vdihnejo najprej bralci. 

Šmarčani, naslednji koraki so vaši.

Naš  čas, 11. 6. 2009, bar ve:  CMYK,  stran 18

Nova knjižnica v Šmartnem ob Paki

Pri lo ga Na še ga  časa,
Ve le nje, junij 2009

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, Andreja Stvarnik, Marje-
ta Blatnik, Bri na Za bu kov nik Je r-
ič, Damjana Selan, Rajka Širca,
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: 
Tomaž Geršak

Šmartno gre naprej O knjižnici v
Šmartnem ob
Paki

Bog ve, kdaj me je začel preganjati
zoprn občutek, da me vedno, kadar
grem mimo naše knjižnice, spremlja-
jo neke čudne sence, pogledi ali kar
že. Kot da bi me liki in junaki, utes-
njeni na policah stare knjižnice, na
kupih knjig po tleh in mizah, nemo
obtoževali za svojo stisko. In sem jih
razumel, kot tudi knjižničarke, te potr-
pežljive gospe, ki so vedno imele bese-

do ali prošnjo na koncu jezika, a je niso
nikoli izrekle in so vdano prenašale
težke razmere. Šefu Vladu Vrbiču se
sicer nisem izmikal, sem pa večkrat
dobil rdeča ušesa, ko me je zasliševal,
»kdaj bo«. No, njegova vztrajnost in
iznajdljivost ter pogajalska spretnost
sta pripomogli k temu, da se je stvar
premaknila naprej. Ko pa je še direk-
tor MC Jaka Dvornik podstavil svoj
hrbet, sem vedel, da se zadeva ne more
sfižiti.

Tako me bodo tudi minili neugodni
občutki, saj se bomo preselili v knjižni-
co, ki bo ponos kraja in občine.
Prepričan sem tudi, da bodo novi pros-

tori dodatna spodbuda za še kakšne
kulturne dejavnosti, bralci in občani
pa bodo gotovo navdušeni nad pestre-
jšo ponudbo, lahko rečem, nove
knjižnice.

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali
pri tem projektu, predvsem že zgoraj
navedenima gospodoma Vrbiču in
Dvorniku, vsem tistim, ki ste  donirali
sredstva ali na katerikoli način poma-
gali do te pomembne pridobitve.

Alojz Podgoršek, župan

Knjižnica se seli,
že spet se seli,
končno je našla
svoj dom!

Spominjam se sobe v stavbi krajevne
skupnosti v prostorih zdajšnjega bife-
ja društva upokojencev, prostorov v
stari Adijevi zobozdravstveni  ordi-
naciji, avle stranskega vhoda v kul-
turnem domu. Vsi ti našteti prostori
so bili domovanje šmarški knjižnici do
leta 1992, ko se je  preselila v zdajšn-
je prostore, do takrat prostore
mladinske organizacije. Knjižnica je
živela v skromnih prostorih pod bud-
nim očesom prizadevnih šmarških lju-
biteljic in ljubiteljev knjig, v zadnjih
letih pa opravljajo delo v njej
knjižničarke iz Knjižnice Velenje.
Število knjig se je iz leta v leto poveče-
valo, police so že zdavnaj postale
pretesne, pa tudi prostora med njimi
je že zdavnaj zmanjkalo, zato je v
začetku meseca marca letošnjega leta
padla odločitev: knjige in obiskovalci si
zaslužijo boljše prostore, večje in svetle-
jše, prostore v katerih bodo lahko vse
knjige na policah. Otvoritev prostorov
nove knjižnice bo 19. junija letos.  

Zgodba se je začela 28. aprila 1897,
ko so  Šmarčani ustanovili Katoliško
bralno društvo pri sv. Martinu na Paki
in o svojih namenih zapisali: ''Namen
društva: pospeševati omiko in

društveno življenje s čitanjem poštenih
krščanskih časopisov in knjig''. Pod
ustanovni akt so se podpisali takratni
župnik Jožef Kolarič, kaplan Ivan Pir-
tovšek in župan M. Pirtovšek.

Hvala vsem, ki ste pripomogli, da
knjižnica živi, od društvenikov, ki so
pred 112 leti ustanovili bralno društvo
in pokazali pot kulturnemu življenju v
kraju, do vseh, ki ste vsa ta leta skrbe-
li, da  je bilo možno obiskovati knjižni-
co in si izposojati knjige vse do danes,

ko stopamo v res zelo lepe prostore,
ki bodo, upam, privabili še večje število
predvsem mladih, ki radi sežejo po lepi
slovenski knjigi.   

Kot je zapisala pesnica Berta Čobal
Javornik v pesmi z naslovom 'Knjiga je
hiška': "Knjiga je hiška brez oken, brez
vrat, v njej pa domuje prebrisani škrat.
Črke zlaga, kuje besede. Hrani mod-
rosti vede in zmede. Pravljice srečne,
zgodbice večne. V zgodbah živijo
princese, kraljiči, srčni vojščaki, kruti
biriči. Pravica s krivico se kosa in meri.
Junaku v knjigi nihče ne zameri. Poz-
dravljam te, škrat, zares si bogat, saj
knjige so prvi modrosti zaklad."

Jaka Dvornik

Novo knjižnico v Šmartnem ob Paki bomo odprli na dan
Knjižnice Velenje, v petek, 19. junija 2009, ob 12. uri.

Da se otvoritev sploh lahko zgodi, smo morali zgraditi predelne stene, obnoviti keramiko,
elektroinstalacije, ogrevanje, stavbno pohištvo, opraviti nekaj nujnih zidarskih del, na novo
opleskati zidove, urediti nov vhod, poskrbeti za opremo. 

Velik del opreme je donacija občine Rogaška Slatina, ki je podarila dobro ohranjeno opre-
mo njihove stare knjižnice. Sredstva v višini 5000 evrov za dokup manjkajoče opreme je
prispevalo ministrstvo za kulturo; največ 9000 evrov bo prispevek občine Šmartno ob Paki
za obnovo prostorov. 

Seveda brez številnih donatorjev, ki so prispevali denar, material ali usluge, ne bi šlo. Še
posebej so se izkazali: Vegrad, Gorenje notranja oprema, Krevzel instalacije, TEŠ, Esotech,
Cigrad, Veza grad, Zobotehnični laboratorij Haida Knez, Novalija Muminović. Hvala! V. V.

Kaj mislijo o novi
knjižnici

Stara knjižnica ...

... nova knjižnica



Naš  čas, 11. 6. 2009, bar ve:  CMYK,  stran 19

Priporočamo

Ser gi o Bam ba ren:
Del fin Dani jel :
Deset  let pozne je

Zgod bo  o del fi nu Dani je lu  že
pozna mo,  pred  nami  pa  je nada lje -
va nje  te pri po ve di  o pri ja telj stvu,
lju bez ni, odgo vor nos ti  in star šev -

stvu,  o  sanjah, stra hu, dvo mih  in
svo bod nih sve to vih. Pisa telj  nam
sko zi  oči del fi na Dani je la poka že
stva ri,  ki  jih doživ lja mo  vsak  dan,
le  da  se pome na  teh vred not  ne
zave da mo.  Ko  pa  vse  te drob ne
pozor nos ti, zas kr blje nos ti,  na  videz
nepo memb ne pozor nos ti vidi mo
sko zi  oči del fi na  v nes konč nih
mor jih,  se zave mo svo je vsa kda -
nje odgo vor nos ti. Dani jel  namreč
ugo tav lja,  da  bo  našel iska ne odgo -
vo re  le,  če  bo zmo gel raz ume ti,  da
je  strah  samo  odziv  na  nekaj,  česar
ne raz umeš,  da  so stra ho vi  le  v
našem  umu  in nik jer drug je. Sko -

zi  vse pre iz kuš nje pri de  s pomoč -
jo pri ja te ljev  do spo zna nja,  da pri -
de  v življe nju  čas,  ko  ne  moreš sto -
ri ti dru ge ga,  kot ubra ti svo jo  pot
…  Se  vam  te ugo to vi tve  ne zdi jo
nad vse doma če?

Khaled  Hosseini:
Tisoč  veličastnih
sonc 

V knji gi  Tisoč veli čast nih  sonc
avtor pri po ve du je zgod bo  o svo ji
domo vi ni  od  leta 1974  do  danes
sko zi  oči  dveh afga ni stan skih
žensk raz lič nih gene ra cij. Mar jam
in  Lajla  sta  se rodi li  v raz lič nih
dru ži nah. Mar jam,  ki  je »pro dukt«
poi gra va nja pre mož ne ga moš ke -
ga  s svo jo služ ki njo, nje no  mamo,
živi oča ra na  s pred sta vo  o svo jem
oče tu.  Zase  si  želi  več –  iti  v  šolo,
se izobra že va ti.  Tudi  mula,  ki  jo
pouču je,  jo spod bu ja  pri  tem,  a
mati nje no tež njo stal no zavra ča:
»Kak šen smi sel  bi ime lo šola ti dek -
le,  kot  si  ti?  Kot  da  bi  loščil umi val -
nik. Žen ske,  kot  sva  jaz  in  ti,  se
mora jo  v življe nju nau či ti  ene  same
stva ri.  In  to  je potr pe ti.«

Lajla, dru ga juna ki nja,  se  rodi  v
času komu niz ma  in  tako uži va
ugod nos ti šola nja  in svo bo de,  ki
je  bila  takrat mogo ča  za afga ni -
stan ske žen ske.  A podob no  kot  pri
Mar jam  se  tudi  pri  njej vme ša
zame nja va poli tič ne ga reži ma. Nje -
ne star še pokon ča izstrelje na rake -
ta  in  zanjo osta ne ta  samo  dve mož -
nos ti  -  ali pro sti tu ci ja  ali poro ka.
Sprej me Raši do vo ponu dbo  in pos -

ta ne  poleg Mar jam nje go va dru ga
žena. Naj prej  med žen ska ma vla -
da nape tost,  a  ju  vse  bolj fun da -
men ta lis tič ni pat ri ar hat usod no
pove že  in  iz nje ga  vodi  le  ena  pot.

Ob bra nju  teh  knjig bra lec  ne
more osta ti rav no du šen. Zgod ba
se  kljub  vsej  bedi, nasi lju, zlo ra -
bam »sreč no« kon ča, upa nje zma -
ga  nad trplje njem.  Kdor  je  jokal
ob avtor je vem prven cu  Tek  za
zma jem,  bo zago to vo  jokal  ob son -
cih  nad Afga ni sta nom.

Zoran Smi lja nič  in
Mari jan Puša vec:
Mek si kaj nar ji 

Seri ja  petih zgo do vin skih "albu -
mov"  - ozna ka ozna ču je zvez ke stri -
pa  -  je zače la izha ja ti  že  leta 2006
s pod nas lo vom Mira mar. Zgo do -
vin ska zgod ba mek si kaj nar jev  - Slo -
ven cev,  ki  so  se  šli  leta 1864  v Mehi -
ko  borit  na stra ni cesar ja Mak si mi -
li ja na habsbur ške ga  -  je sestav lje na
iz  dveh  zgodb.  Prvo pri po ve du je
res nič na zgo do vin ska oseb nost,
cesar Mak si mi li jan,  ki  se  v  prvem
delu  s svo jo  ženo Šar lo to  poda  v
Mehi ko,  da  bi zavla dal deže li,  ki
mu  jo  je "zau pal" Napo le on  III.
Dru ga zgod ba  je izmiš lje na, govo -
ri  pa  o kmeč kem  sinu Anto nu
Kova ču, neus peš nem štu den tu,  ki
mu zara di pre te klos ti  ni  več  do
življe nja  v doma čih kra jih  in  se
odlo či naj ti pomi ri tev  na  tujem,  kar
je  bil  tudi  sicer  pogost  motiv slo -
ven skih fan tov  ob pri klju čit vi mek -
si kaj nar jem.  Lani  je  izšel dru gi  del

stri pa  - Lai bach  -  in zno va nav du šil
z ino va tiv no ilu stra ci jo, izvir nim
pris to pom  k  temi  in pri vlač no zgod -
bo.  Tudi ne-nav du šen ci  nad zgo do -
vin ski mi tema mi  komaj čaka mo
nasled nji  del. 

Aman da
Sains bu ry -Sals:
Zakaj shuj še val ne
die te redi jo

Že naslov ni ca  tega izvir ne ga pri -
roč ni ka  nas spo mni  na sko raj neizo -
gib no dej stvo shuj še val nih  diet  -  ko
kon ča mo  z die to,  se kilo gra mi vrne -
jo.  A avto ri ca,  ki  je  z osred njo  temo
tega  dela dose gla  tudi dok tor ski
naziv ( in shuj ša la),  nam pred stav -
lja  način,  ki  nas obva ru je ponov ne
"ode be lit ve". Ime nu je  ga "maščob -
na zavo ra".  Gre  za dej stvo,  da  naše
telo lah ko  samo urav na va pri do bi -
va nje  teže ( s potre bo  po teles ni
aktiv nos ti,  z moč nej šim pote njem
v pri me ru pre ti ra ne ga vna ša nja hra -
nil  v  telo  ipd.),  če  mu  pri  tem poma -
ga mo  tako,  da  jemo  samo,  ko  smo
res lač ni  in neha mo,  ko  je lako ta
pote še na. Seve da  je pomemb na
tudi kako vost (pol nov red nost  in
raz no li kost) hra ne,  ki  jo uži va mo,
ven dar  pa avto ri ca poudar ja,  da  se
lah ko,  če upo šte va mo svo je  telo  in
nje go ve  želje,  kdaj  tudi zmer no pre -
gre ši mo,  pa  se  nam  telo  ne  bo
"mašče va lo"  s ponov nim pri do bi -
va njem  teže. Pri roč nik  je napi san
zelo jas no  in ber lji vo, doda ni  pa  so
tudi recep ti  in odgo vo ri  na naj po -
gos tej ša vpra ša nja  v zve zi  z opi sa -

nim  novim nači nom zdra ve ga
izgub lja nja  teže.

Mela nie  Walsh:
Deset stva ri,  ki  jih
lah ko nare dim  za
lep ši  svet

To  je sli ka ni ca,  ki otro kom  zelo
nazor no poka že,  kako lah ko  z maj -
hni mi kora ki poma ga jo varo va ti
oko lje.  Na  prvem  listu  se sta vek

zač ne,  ko  list obr ne mo,  pa dokon -
ča  - obe nem  pa  nam  konec stav ka
( ki  je prav za prav oko lje var stve ni
nasvet) pona zo ri  še posre če na
pisa na ilu stra ci ja. "Ved no pori šem
...  obe stra ni papir ja." Sli ka ni ca  je
izde la na  iz 100 % reci kli ra ne ga
papir ja  in  zelo domi sel no obli ko -
va na. Zara di pisa nih  barv  ter jas -
ne ga spo ro či la  je pri mer na  tako
za mal čke,  kot  za  malo sta rej še
otro ke,  prav goto vo  pa  bo nav du -
ši la  tudi nji ho ve star še. 

Maja  Aduša Vid mar:
Mod ro piš če

Pre pro sta zgod bi ca pri po ve du je
o nesreč nem  malem mod rem
piščan čku,  ki  se izva li  v kokoš nja -
ku,  da  je nesre ča  še več ja,  pa  je
piš če  zelo pamet no.  To seve da
povzro či  v kokoš nja ku veli ko raz -
bur je nje.  Do  sedaj  se  še  namreč

ni pri pe ti lo,  da  bi piš če vede lo  več
od  koklje.  Ker  pa  se  tudi nena vad -
no ogla ša, pete lin zah te va,  da  se
ga zne bi jo.  S  tem  se seve da stri -
nja jo  vsi  razen  mame  koklje,  ki  je
pri prav lje na  s piščan čkom  tudi
trpe ti.  Takrat  pa  se poja vi  sova,  ki
išče svo je ga mla dič ka,  ki  ga pre -
po zna  v  malem mod rem piščan -
čku.  To  je  sicer sli ka ni ca  za otro -
ke,  a  tudi odra sle lah ko nau či  nekaj
zelo pomemb ne ga:  če hoče mo
vide ti, mora mo gle da ti  s  srcem,
kot  je  to zna la sto ri ti  mama  koklja.

R. Š.,  D. S.  in  B.  Z.  J.

Januar smo začeli s potopisnim
predavanjem o Novi Zelandiji,
presenetil pa nas je nočni »podvig«
vlomilcev, ki so knjižnici odtujili
štiri monitorje. Februar je bil
namenjen spominu 65. letnice smrti
pesnika in rojaka Karla Destovnika
– Kajuha. Pesniku so se poklonili z
literarnim večerom Kajuhovi dediči.
Priložnost smo izkoristili za
predstavitev zbornika Hotenj©a.
Dogodek je pripravila Občina

Šoštanj v soorganizaciji s Knjižnico
Šoštanj in programom Literarnega
društva Hotenja. Ljubitelje poezije
je nagovoril šoštanjski župan in
poslanec v DZ Darko Menih, ki je
knjižnici podaril dva od petdesetih
v usnje vezanih izvodov Kajuhovih
pesmi. Čestitali smo tudi Petru
Rezmanu, šoštanjskemu pisatelju,
ki je za knjigo kratkih zgodb Skok
iz kože prejel prestižno knjižno
nagrado Fabula za najboljšo zbirko

izvirne kratke proze v zadnjih dveh
letih. V marcu je knjižnica začela
delovati z novim odpiralnim časom.
Predstavili smo novo knjigo
šoštanjskega zobozdravnika Boruta
Koruna - Na začetku je bila Troja,
potopisni esej iz različnih dežel
Sredozemlja, ki jim je skupno to,
da so bile v antičnih časih domovina
Grkov in njihove kulture. April in
maj sta bila namenjena razstavam
likovnih del otrok Vrtca Šoštanj in
Vrtca Velenje – enota Vinska gora
ter bibliopedagoškemu delu.

M.B.

Šoštanj

Živahno v Šoštanju Daljši
odpiralni čas
v knjižnici
Šoštanj
Od letošnjega 1. marca dalje je šoš-
tanjska knjižnica bralkam in bralcem še
bolj dostopna. Od ponedeljka do pet-
ka je odprta od 10. do 18. ure, razen ob
četrtkih, ko je odprta od 12. do 16. ure.
V juliju in avgustu bo knjižnica odprta
ob ponedeljkih in sredah od 12. do 18.
ure in ob petkih od 8. do 14. ure.

Knjižnice po svetu

Mestna knjižnica Miami Beach
Na Floridi, deželi Disneylanda, krokodilov, upokojencev in »spedenanih« avtomobilov je skupno 508

splošnih knjižnic. Od tega se jih 47 nahaja v jugovzhodni regiji, petim od teh bi se poleg splošne lahko reklo
tudi obalna knjižnica, vendar le ena svoje poslanstvo izpolnjuje na uživaški lokaciji v Miami Beachu.

Mestno knjižnico v Miami Beachu od plaže in Atlantskega oceana loči le ena ulica. Knjižnica je namenjena
tako lokalnemu prebivalstvu kot naključnim obiskovalcem oz. turistom, ki jim nudi razne lokalne informacije,
brezplačno uporabo interneta, dostop do on-line baz podatkov, širok izbor ameriških in tujih časopisov in revij,
ogled svojih prireditev ter izposojo gradiva. Vendar morate, če se želite kot turist vpisati v knjižnico in
izposoditi gradivo, na področju Floride bivati vsaj tri tedne. 

Knjižnica je v dveh nadstropjih in se po ureditvi oddelkov ne razlikuje od naše, velenjske. V pritličju oz. prvem
nadstropju je oddelek za odrasle, v katerem je gradivo ločeno na leposlovje in strokovno gradivo. Iz oddelka
se lahko sprehodite na lično urejeno dvorišče, kjer lahko na svežem zraku, obkroženi z zelenjem berete in zraven
pokadite cigareto, seveda če le imate s seboj kremo za sončenje. Za tiste, ki v knjižnici niso le lačni branja,
pa poskrbijo v knjižnični restavraciji. Nadstropje višje je otroški in mladinski oddelek z nadvse prijazno
knjižničarko Peggy, ki pripravlja ure pravljic in otroške ustvarjalne delavnice.

Knjižnica ponuja veliko dogodkov, ki privabljajo različne ciljne skupine. Poleg razstav, predstavitev knjig
in bralnega kluba vabijo na ogled starih filmov, na tekmovanje v igranju video igric, na plesni tečaj salse, k
skupinskemu izvajanju tajčija. Zanimiva je ustvarjalna delavnica, pri kateri izdelujejo papirnata letala,
konstruktor, katerega letalo po knjižnici najdlje leti, pa prejme knjižno nagrado. Omogočajo tudi pomoč pri
učenju pisanja in branja, pisanju domače naloge ter inštrukcije iz matematike ali katerega drugega strašnega
predmeta. Tukaj se tudi srečujejo zbiralci stripov in sličic, debatne skupine in skupine za samopomoč.

Amerika se v marsičem razlikuje od Evrope, tudi po sistemu razvrščanja gradiva, ki se uporablja v knjižnicah.
Pri nas uporabljamo univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK, to so tiste zapletene številke na policah), na
drugi strani luže pa uporabljajo Deweyevo decimalno klasifikacijo (DDC). Oba sistema temeljita na številčnih
oznakah in nista jezikovno odvisna, zato se bo morebitni popotniški obiskovalec ameriške knjižnice dobro
znašel tudi med temi knjižnimi policami.

M.  B.



Knjižne
kazalke  ob
50 -letnici
Velenja

V  letu,  v kate rem Vele nje sla vi
50-let ni co odprt ja mest ne ga sre -
diš ča,  je velenj ska knjiž ni ca pri -
pra vi la  niz temat skih raz stav  in
pri re di tev, jubi le ju  pa  je posve ti la
tudi  novo seri jo knjiž nih  kazalk.
V  tem mese cu  je  izšlo 24.000
kazalk  z osmi mi raz lič ni mi moti -
vi.  V str nje ni obli ki pred stav lja jo
izbra ne ključ ne poudar ke  iz krat -
ke,  a  zelo boga te zgo do vi ne mes -
ta. Bral ci  se  bodo  na  ta  način
sezna ni li  z zgo do vin ski mi dej stvi
o izgrad nji mes ta, odprt ju mest -
ne ga sre diš ča  ter raz vo ju gospo -
dar skih  in druž be nih dejav nos ti  v
Vele nju.  Ena  od  kazalk pred stav -
lja raz voj knjiž nič ne dejav nos ti  pri
nas  in  je posve če na 75-let ni ci
Knjiž ni ce Vele nje.

P. G.
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Zme da oko li ime na naše ga sogo vor ni ka  iz Šmart -
ne ga  ob  Paki  je  bila raz re še na  z osa mo svo jit vi jo
Slo ve ni je,  ko  so  mu  po podat kih  iz roj stne ga  lista
v  nove doku men te vpi sa li  Ivan Gori čnik.  Pred  tem
je  bil  tudi urad no Jan ko,  še naj bolj  znan  pa  je  bil
pod vzdev kom,  za kate re ga  smo  v zad re gi,  ali  naj
ga zapi še mo  John  ali  pa  Džon. Odlo či tev  je veli ko -
duš no pre pus til pis cu  tega pri spev ka.  Manj naključ -
na  je odlo či tev  za pred sta vi tev Iva na Gori čni ka
nepo sred no  pred otvo rit vi jo  nove knjiž ni ce  v Šmart -
nem  ob  Paki. Upo ko je ni kus tos  iz velenj ske ga muze -
ja, šir ši jav nos ti, pred vsem  v doma čem kra ju,  znan
kot strast ni lju bi telj  špor ta, poseb no nogo me ta,  je
namreč  tudi zves ti obis ko va lec tam kaj šnje knjiž ni -
ce.  Z nor mo  dveh pre bra nih  knjig  na  teden  je zanes -

lji vo  v  prvi vrs ti zado volj ne žev  z  novo šmar ten sko
pri do bit vi jo. 

Zač ni va  pri naj po memb nej ši postran ski stva ri. Ima-
jo  vas  za  živo enci klo pe di jo špor ta.  Med lju bi tel ji
nogo me ta  pa kro ži zgod bi ca  o  tem,  da  sta neloč lji -
vi vi  del vsa ke nogo met ne tek me  v Šmart nem  ob
Paki sod ni ko va piščal ka  in  vonj toba ka  iz  vaše  pipe.
Če  kdo  želi ugo to vi ti  ali  se naha ja te  med mno ži co
na tri bu nah  je dovo lj  že,  da upo ra bi  nos.  Če  ne
zavo ha  dima vaše ga toba ka, zanes lji vo  ve,  da  še nis -
te pri spe li  na tek mo. 
Odra ščal  sem  v oko lju,  kjer  je  bilo bra nje  del dru -

žin ske tra di ci je.  Pri  tem  je libe ral na poli tič na usme -
ri tev velja la  tudi  za bra nje,  zato  sem  že  v zgod njih
pet de se tih  letih prejš nje ga sto let ja  med dru gim   bral
tudi hrvaš ke  in srb ske šport ne časo pi se.  V mla dih
letih  sem  bil aktiv ni šport nik,  igral  sem nogo met  in
namiz ni  tenis. Kas ne je,  od  tega  je  že šti ri de set  let,
sem opra vil  izpit  za nogo met ne ga tre ner ja  in  sem
delal  z vse mi selek ci ja mi  v  NK Šmart no  ob  Paki.
Tako  sem  kot tre ner pio nir jev dva krat osvo jil dru -
go mes to  na repub liš ki rav ni, mla din ci  pa  so  pod
mojim vod stvom  bili  prav  tako dru gi  v repub liš kem
poka lu.  Strast  do nogo me ta  sem zdru žil  tudi  s pokli -
cem zgo do vi nar ja.  Z Jože tom Kraj ncem  sva  dve
leti zbi ra la gra di vo  in pri če va nja  o tukaj šnji zgo do -
vi ni nogo me ta  in rez ul tat  tega  je zbor nik  z naslo -
vom  '50  let nogo me ta  v Šmart nem  ob  Paki ',  ki  je
izšel  leta 1978. Dvaj set  let kas ne je  pa  sem sode lo -
val  pri pri pra vi nove ga  zbor ni ka.  Pri  delu  v velenj -
skem muze ju  sem  nekoč zasle dil  v časo pi su Slo -
ven ski  narod poda tek,  da  je  bila celj ska nogo met -
na pod zve za usta nov lje na  leta 1939  in  to  me  je
spod bu di lo  k pisa nju  še ene ga zbor ni ka  z naslo -
vom 'Na ših 60  let '.  Pri  vseh  treh zbor ni kih  sem
imel sre čo,  da  so  bili akter ji  še  živi,  zato  sem lah -
ko  zbral podat ke  in pri če va nja  iz  prve  roke.

Kaj  pa  vaša poklic na  pot?
V celo ti  je  bila pove za na  z Muze jem Vele nje.  Po

kon cu štu di ja zgo do vi ne  in etno lo gi je  na ljub ljan ski
Filo zof ski fakul te ti  sem  eno  leto pouče val  na velenj -
ski Osnov ni  šoli Gus ta va Šili ha,  nato  sem  se  kot
kus tos zapos lil  v Muze ju Vele nje,  kjer  sem  delal
vse  do upo ko jit ve. Nepo sred no  pred  mojim pri ho -
dom  je  ta  muzej  dobil afriš ko zbir ko Fran tiš ka Foi -
ta  in  moje  prvo  delo  je  bilo evi den ti ra nje, ure ja nje
in posta vi tev zbir ke.  Sicer  pa  sem  se  kot kus tos

ukvar jal  z inven ta ri zi ra njem muze a lij,  skrbel  pa
sem  tudi  za muzej sko knjiž ni co.  Čeprav  je  tedaj  to
bil pred vsem  muzej pre mo gov niš tva,  smo vses ko -
zi zbi ra li etno loš ke  in dru ge pred me te.  Zato  ni
naključ je,  da  ima  muzej  med dru gim  tudi boga to
knjiž ni co,  kjer  je  tudi veli ko tis ko vin  iz Šaleš ke doli -
ne.

Kate ro zgo do vin sko obdob je  vas  je naj bolj pri te -
gni lo?
Vse ka kor novej ša zgo do vi na,  torej 20. sto let je.

To  se  je poka za lo  že  pri izbi ri  teme  moje diplom -
ske nalo ge,  kjer  sem obde lal Vidov dan sko usta vo  iz
leta 1921. Dej stvo,  da  so  se  moj  oče  in stri ci bori li
na Soš ki fron ti  in Dolo mi tih  pa  je vpli va lo  na  moje
zani ma nje  za  prvo sve tov no voj no.  Zdaj  kot upo ko -

je nec pre bi ram pred vsem memo ar sko lite ra tu ro,
pri  čemer   se izogi bam spo min ske mu pisa nju slo -
ven skih novo dob nih poli ti kov. Nji ho vo obra ču na -
va nje  s poli tič ni mi nasprot ni ki  in pavšal no oce nje -
van je dogod kov, deni mo  v zve zi  z osa mo svo jit vi jo
Slo ve ni je, nika kor  ne  sodi  v tovrst no lite ra tu ro.
Sicer  pa  sem  še ved no pri staš  tega,  da  mora mini -
ti  vsaj pet de set  let  od neke ga zgo do vin ske ga dogod -
ka, pre den  se  ga lah ko  loti zgo do vin ska stro ka. 

Ukvar ja li  ste  se  tudi  z neno go met no zgo do vi no vaše-
ga kra ja,  med dru gim  ste  bili  avtor raz sta ve Šmart-
no  in okli ca sko zi  čas.  Ali  ste mor da  pri  tem nale -
te li  na  kaj,  kar  bi lah ko uvrs ti li  v lokal no zgo do vi -
no bra nja  in bral ne kul tu re?
To področ je  še  ni raz is ka no. Zanes lji vo  pa  je,  da

zače tek orga ni zi ra ne ga kul tur ne ga udej stvo va nja
na območ ju obči ne Šmart no  ob  Paki  ni  leto 1906,
kot  je  to  zdaj sploš no spre je to.  S kole gom  sva
namreč ugo to vi la,  da  je  v  tem kra ju  bila  leta 1897
usta nov lje na čital ni ca,  ki  je ime la svo jo knjiž ni co.
To doka zu je potr di lo teda nje dežel ne vla de  v Grad -
cu  o regi stra ci ji čital ni ce  v Šmart nem  ob  Paki.  Gre
za doku ment  z naslo vom Pra vi la kato liš ke ga bral -
ne ga druš tva  pri  Sv. Mar ti nu  na  Paki,  tako  se  je
namreč  do usta no vi tve Kra lje vi ne  SHS ime no va lo
Šmart no  ob  Paki.  O  tej čital ni ci  je mogo če  tudi
izve de ti  iz kores pon den ce trgov ca  z  lesom,  ki  je
živel  v Šmart nem  ob  Paki.  Med obe ma sve tov ni -
ma voj na ma  je  bil  ta  kraj živah no sre diš če trgo vi -
ne  in trans por ta  z  lesom  z območ ja Zgor nje Savinj -
ske doli ne, knji ge  pa  so bra li  in  si  jih izpo so ja li  v okvi -
ru kul tur nih  in poli tič nih druš tev  pod okri ljem
Orlov  in Soko lov.  Po dru gi sve tov ni voj ni  je ime lo
tam kaj šnje pro svet no druš tvo knjiž ni co,  ki  je  bila
odpr ta  ob nede ljah,  v stav bi sta re obči ne.  V sedem -
de se tih  letih prejš nje ga sto let ja  se  je tam kaj šnja
knjiž ni ca vklju či la  v velenj sko knjiž ni co.  

In  zdaj  smo  tik  pred otvo rit vi jo  nove knjiž ni ce  v
nepri mer no več jih pro sto rih …
To  bo izjem na pri do bi tev  za Šmart no  ob  Paki.

Seda nja knjiž ni ca  je  v  malo več ji »rum pl  kamri«,
kjer  je  že  pri  treh obis ko val cih pos ta lo pre tes no.
Ti pro sto ri  so kata stro fal ni,  in  si nika kor  niso zaslu -
ži li nazi va knjiž ni ca.  Zdaj  bomo konč no dobi li spo -
dob ne pro sto re,  ki  bi  jih  že zdav naj potre bo va li. 

Sil vo Grmov šek

Pogovor z Ivanom Goričnikom

Obiščite:

www.vel.sik.si

Nova
tehnologija

V Knjiž ni ci Vele nje  smo  pred
krat kim pre iz ku si li Mul ti to uch
mizo, izde lek,  ki  ga  je raz vi lo celj -
sko pod jet je MTS-DOC.  Gre  za
mul ti me dij sko inte r ak tiv no napra -
vo,  ki pred stav lja nad grad njo kla sič -
nih nači nov raču nal niš ke ga pri ka -
za infor ma cij skih vse bin  in upo -

rab niš ke izkuš nje  pri  delu  z raču nal -
ni kom.  Vsak  prst upo rab ni ko ve
roke funk ci o ni ra  kot miš ka,  zato
lah ko  več lju di sočas no pre gle du je
sli ke  in vide o pos net ke,  lista knji -
ge,  igra igri ce  ali  kako dru ga če
dosto pa  do digi tal nih vse bin.  Ker
so pre iz ku si poka za li,  da  je  miza
zelo pri mer na  za eno sta ven  dostop
obis ko val cev knjiž ni ce  do mul ti -
me dij skih doku men tov domo znan -
ske digi tal ne zbir ke,  smo  v sode lo -

va nju  s pro iz va jal cem raz vi li kon -
cept upo rab niš ke ga vmes ni ka, pri -
la go je ne ga potre bam slo ven skih
knjiž nic.  S pro jek tom uva ja nja  te
teh no lo gi je  v ponu dbo slo ven skih
knjiž nic  smo kan di di ra li  na nedav -
nem raz pi su minis tr stva  za kul tu -
ro,  v pri me ru uspeš ne kan di da tu re
pa  bomo  novo sto ri tev  našim obis -
ko val cem  in kole gom  iz dru gih
knjiž nic pred sta vi li  do kon ca  leta. 

P. G.

Ko se strasti do
nogometa in zgodovine
združita v eni osebi

Pomemben vir za proučevanje zgodovine nekega
kraja je lokalni časopis. To še posebno velja v našem
primeru, ko nastanek Velenja kot mesta sovpada z
začetkom izhajanja tukajšnjega časopisa. Ta
pomemben del lokalne zgodovine želimo ohraniti
tudi na drugem mediju, kajti edini izvod z vsemi
številkami časopisa hranijo v Muzeju Velenje. Nič
manj pomembno pa ni, da bo časopis kadarkoli
dostopen ne le obiskovalcem naše knjižnice, ampak
tudi obiskovalcem spleta. Zato smo na letošnji razpis
ministrstva za kulturo prijavil naš projekt digitalizacije
velenjskega časopisa, od njegove prve številke iz leta
1953 naprej. Če bo projekt dobil denar ministrstva,

bodo s finančno podporo velenjske, šoštanjske in
občine Šmartno ob Paki v začetku naslednjega leta na
spletu dostopne vse številke. Gre za osrednji velenjski
časopis, ki je sprva izhajal pod imenom Velenjski
rudar, nato se je preimenoval v Rudar in Šaleški rudar,
od leta 1973 pa izhaja pod imenom Naš čas. 

Manjši del tega projekta je tudi digitalizacija izbranih
naslovov iz knjižne zbirke Šaleški razgledi – izbrali
smo naslove, ki predstavljajo pomembne prispevke
pri obravnavanju domoznanskih tem s področja
Šaleške doline. 

S.G.

Digitalizacija
domoznanske periodike

Multitouch miza prinaša novo uporabniško izkušnjo

Nove kazalke v jubilejnem

letu bralcem predstavljajo

utrinke iz bogate zgodovine

Velenja 




