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Pred sta vi tev zbor ni ka
V  petek, 27. novem bra,  smo  po Knji gi  šumov  in  Ico no the -

ci Val va so ri a ni tret jič pozvo ni li  s ‘ ta veli kim zvo nom’. Pred -
sta vi tev  je pri te gni la  okrog 80 obis ko val cev.  V pro gra mu,  ki
ga  je pove zo va la Ber nar da  Lukanc, pri čel  pa  z bra njem Kar -
li Čret nik,  sta pri sot ne nago vo ri la direk tor knjiž ni ce Vla do
Vrbič  in pred sed ni ca sve ta knjiž ni ce  mag. Dra gi ca  Povh.  Od
avtor jev  so sode lo va li Alek san dra  Gačič, Darin ka Biz jak,
Lado Plan ko  in  dr.  Dušan Mlin šek,  ki  s( m) o  mu pra vo čas -
no zaplos ka li.  Župan Sre čko  Meh  je knjiž ni ci  ob  tej pri lož -
nos ti poda ril bian co  ček  za izde la vo šaleš ke ga bio graf ske ga
lek si ko na; knjiž nič ne stro kov ne služ be  še ved no izra ču na -
va jo potreb no vso to,  ki  jo  je tre ba vnes ti  v  ček,  da  ga  bo
mogo če vnov či ti.

LP

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

10. december 2009, številka 9Priloga Našega časa

Uspeš no
jubi lej no  leto
Vla do  Vrbič

Mine va jo če  leto  je  bilo jubi lej no  za  naše mes to,  prav pose bej jubi -
lej no  pa  še  za  naš  zavod. Mine va  namreč 155  let  od  prvih začet kov
knjiž ni čar stva  v Šaleš ki doli ni  in 75  let  od  takrat,  ko  je uči telj Fra -
njo Mlin šek  v  šoli  odprl  prvo jav no knjiž ni co  v Vele nju.

Mor da  v  prvih mese cih,  pod  pezo rece sij skih gro ženj, jubi lej no
leto  ni obe ta lo,  toda  zdaj  se  zdi,  da  je  za  nami  dobro  leto. Finanč -
no poslo va nje  je  bilo  sicer  res  dokaj nape to, skraj no var če val no,  toda
zgo di lo  se  je  kar  nekaj pomemb nih (poslov nih) dogod kov,  ki prav -
za prav  niso  bili pose bej odvis ni  od denar ja. 

Ne čis to pri ča ko va na,  pa toli ko  bolj zaže le na  je  bila obno va pro -
sto rov  za  novo knjiž ni co  v Šmart nem  ob  Paki.  S sode lo va njem
obča nov, pod je tij, drža ve  so obča ni  za  zares malo sred stev dobi li
prav pri jaz no  in udob no knjiž ni co  na pet krat več ji povr ši ni,  kot  je
bila prejš nja.

Za  našo knjiž ni co pomem ben dogo dek  se  je zgo dil oktob ra  s
pode lit vi jo naj viš je ga držav ne ga stro kov ne ga pri zna nja - Čopo ve
diplo me - Knjiž ni ci Vele nje  za »pri spe vek  k stro kov ne mu raz vo ju
slo ven ske ga knjiž ni čar stva«.  To pri zna nje  nam potr ju je,  da  smo
dol ga  leta  dela li   dobro in  da  smo  na pra vi  poti,  ki  je zaje ta  v  našem
slo ga nu: Knjiž ni ca – sve ti šče knji ge  in infor ma cij sko sre diš če ...

Knjiž ni ci Vele nje  je novem bra čast ni  občan  dr. Mat jaž  Kmecl
poda ril izjem no fak si mil no izda jo zbir ke Ico no the ca Val va so ri a na,
ki  je  izšla  v vse ga pet de se tih izvo dih  in zaje ma sko raj 8 000  risb  in
gra fik evrop skih avtor jev  iz sre di ne prejš nje ga tisoč let ja.

Tik  pred kon cem novem bra  pa  smo izda li  še zbor nik Knjiž ni ce
na Šaleš kem,  v kate rem  smo  na tris to stra neh opi sa li  doslej  znan
raz voj knjiž ni čar stva  v Šaleš ki doli ni. Zbor nik  bo  ostal traj no pri -
če va nje  o doga ja njih  v zve zi  s knji go  na  tem pro sto ru,  pa  tudi  izziv,
da  v pri hod nos ti  še odpre mo kak šno  doslej nezna no  stran  v  naši
zgo do vi ni.

Skrat ka, raz lo gov  za zado volj stvo  v  letu 2009  je  kar  nekaj.  Še
pose bej,  ker  smo odškr ni li vra ta sta tis ti ke  za  prvih  enajst mese cev
letoš nje ga  leta,  saj le-ta  kaže,  da  smo ime li  nekaj  tisoč obis ko val cev
več  kot  v  enakem obdob ju lan ske ga  leta. Zato rej Sreč no 2010! 

18. juni ja  letos  smo sve ča no odpr li  novo knjiž -
ni co  v Šmart nem  ob  Paki. Celot na povr ši na  je
175 kvad rat nih met rov,  od  tega  so ser vis ni pro -
sto ri 32 kvad rat nih met rov.  V knjiž ni ci  je 325
met rov  polic, 15 čital niš kih  mest, šti ri raču nal niš -
ka mes ta.  Na poli cah  je  v  tem tre nut ku oko li
12000  knjig, časo pi sov,  revij  in deve de jev.  Med
opre mo spodi dia pro jek tor  s plat nom, tri de set
zlož lji vih sto lov  za knjiž nič ne pri re dit ve  in seve -
da  kiosk  za izpo so jo  knjig,  ki sto ji  pred bife jem. 

Zido vi  so  sicer osta li sta ri,  a  so obnov lje ni.
Opre ma  je veči del rab lje n  in del no obnov lje na.
Sku paj  z obči no  smo  se zave da li,  da  v  tem  času
ne sme mo  in  ne more mo sanja ti  o  novih pro -
sto rih  in  novi opre mi.  Nova knjiž ni ca  ni  bila
naš  cilj, tem več  samo sred stvo,  s kate rim  bomo
knji go  in infor ma ci jo pri bli ža li obča nom.  In  pri
vsem  tem  je pras ka  več  ali  manj  na  nogah sto -
la  povsem nepo memb na  stvar.

Vred nost oprav lje nih  del  in opre me  je kak šnih
50 000  evrov,  toda res nič na viši na porab lje nih
sred stev  je  bila  le oko li 11 000  evrov,  od  tega  je
5000  evrov  za opre mo pri spe va lo minis tr stvo
za kul tu ro, osta lo  pa Obči na Šmar tno  ob  Paki.
Pre os ta nek vred nos ti pred stav lja jo dona ci je lju -
di ozi ro ma pod je tij,  ki  jim  je  bilo  do  tega,  da
Šmar tno konč no  dobi spo dob no knjiž ni co.  Ta
pri prav lje nost poda ri ti mate ri al, opra vi ti  neko
delo brez pla čno,  je zago to vi lo,  da  bo Šmar tno
ob  Paki  novo knjiž ni co ceni lo  in pod pi ra lo.  V
pro sto rih knjiž ni ce  bomo  z vese ljem obe si li  tablo
z vse mi dona tor ji,  ki  so omo go či li obno vo pro -
sto rov.  Naj  jih naš te jem:  Vegrad, Gore nje notra -

nja opre ma, Krev zel insta la ci je,  TEŠ, Eso tech,
Era,  Cigrad,  Veza  grad, Zobo teh nič ni labo ra to -
rij Hai da  Knez, Nova li ja Mumi no vić, Dar ja Mli -
nar, Mar tin Man delc,  Lima,  s. p.

Pa  še  za  eno poseb nost  gre – soli dar nost  med
obči na mi  in knjiž ni ca mi. Obči na Rogaš ka Sla -
ti na  in Knjiž ni ca Rogaš ka Sla ti na  sta odsto pi -
li več ji  del opre me svo je sta re knjiž ni ce  in  je
zdaj postav lje na  v pre nov lje nih pro sto rih.

Ob otvo rit vi  smo Obči ni Rogaš ka Sla ti na

pode li li  prvo skulp tu ro  Črta Valen ča ka Nabi ral -
ka  knjig,  ki  je sim bol velenj ske knjiž ni ce. Dru -
go - Nabi ral ko  zvezd -  pa  smo poda ri li doma či -
nu Jane zu Dvor ni ku  za nje gov pri spe vek  pri
obno vi pro sto rov. 

Upa ti  je,  da  bodo  novi pro sto ri spod bu da obči -
ni,  da zač ne raz miš lja ti  o dalj šem odpi ral nem
času,  ki  bo pri ja zen veči ni obča nov,  in  o moč -
nej ši pod po ri naku pu knjiž nič ne ga gra di va.

VV

Nova knjiž ni ca  v Šmart nem  ob  Paki

Nabi ral ki  knjig 
dr. Mat ja žu Kmec lu  
in Mest ni obči ni Vele nje

Sim bol Knjiž ni ce Vele nje  je  od  letos  mala skulp -
tu ra velenj ske ga roja ka  Črta Valen ča ka Nabi ral ka
knjig. Tako le  piše  na listi ni,  ki sprem lja skulp tu ro:

» V Vele nju  se  je rodi la dekli ca,  ki hre pe ne če  sega
v  nebo.  Njen stvar nik, velenj ski  rojak umet nik  Črt
Valen čak,  ji  je  dal  ime Nabi ral ka  zvezd.

Nje na mlaj ša ses tra  je Nabi ral ka  knjig, dekli ca  ki
sega  po knji gah, zna nju  in rados tih  v  njih.

Nabi ral ka  knjig  je sim bol Knjiž ni ce Vele nje, sim -
bol neneh ne ga iska nja, hote nja  in ras ti.

Pode lju je mo  jo tis tim,  ki  nas  pri  naših pri za de -

va njih pod pi ra jo!«
Prvi  dve Nabi ral ki  knjig  smo pode li li  ob otvo rit -

vi  nove Knjiž ni ce  v Šmart nem  ob  Paki Jane zu
Dvor ni ku  in obči ni Rogaš ka Sla ti na.

Ob dona ci ji dra go ce ne zbir ke Ico no the ca Val va -
so ri a na  smo Nabi ral ko  knjig 20. novem bra pode -
li li dona tor ju  dr. Mat ja žu Kmec lu,  teden  dni kas -
ne je  pa  ob pred sta vit vi zbor ni ka Knjiž ni ce  na Šaleš -
kem  še Mest ni obči ni Vele nje  za  njen pri spe vek  k
raz vo ju knjiž nič ne dejav nos ti  v  našem oko lju.

V V
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Zap. št. Ime in priimek Začetek zaposl. Prenehanje zaposl. Vrsta zaposl. Delovno mesto

44. Kac Andreja 1. 5. 93 še ned knjižničarka

45. Stropnik Ivo 1. 9.   93 še ned knjiž. domoznan.,urednik VKF

46. Hudoletnjak Samo** 1. 3. 94 31. 3. 95 dol manipulant

47. Barič Irena* 1. 3. 94 28. 2. 95 dol čistilka

48. Pišorn Simona 1. 4. 95 30. 6. 96 dol knjižničarka

49. Stvarnik Andreja 18. 8. 95 še ned knjižničarka

50. Polegek Dušan* 10. 3. 04 30. 4. 08 ned teh.delavec

51. Planko Ladislav 23. 10. 95 še ned vodja knjižnice; pom. direktorja

52. Šilc Barbara* 1. 8. 96 30. 4. 08 ned računovodkinja

53. Grmovšek Silvo 1. 1. 97 še ned bibliotekar

54. Fidej Maja*** 1. 1. 99 31. 5. 02 dol manipulantka

55. Danev Karlo** 1. 1. 99/1. 4. 07 31. 12. 99/30. 6. 07 dol manipulant

56. Edita Prah Šincek 10. 2. 99 še ned bibliotekarka

57. Špiler Frank 15. 3. 99 še ned knjižničar

58. Črnko Lidija 1. 9. 99 še ned bibliotekarka

59. Pocajt Andreja* 6. 1. 00 30. 4. 08 ned knjigovodkinja

60. Lenko Martina** 1. 3. 00 30. 9. 00 dol knjižničarka

61. Uranjek Vito** 18. 5. 00 31. 12. 01 dol manipulant

62. Jerič Zabukovnik Brina 1. 10. 01 še ned bibliotekarka

63. Pivk Srdič Marjeta 1. 10. 01 še ned bibliotekarka

64. Kemperle Alojz** 1. 2. 02 31. 3. 07 dol manipulant

65. Kamenicki Viljem** 18. 9. 02 17. 9. 03 dol manipulant

66. Matjaž Regvat*** 13. 11. 02 še dol manipulant

67. Hranjec Siniša** 3. 11. 03 31. 12. 04 dol manipulant

68. Zakšek Darja** 13. 11. 03 31. 12. 04 dol manipulantka

REORGANIZACIJA KULTURNEGA CENTRA  2004

69. Babič Anton*** 1. 1. 05 še dol vodnik

70. Praznik Sonja 11. 1. 05 31. 12. 06 dol knjižničarka

71. Blatnik Marjetka 1. 2. 05 še ned bibliotekarka

72. Moškon Andreja** 3. 10. 05 30. 6. 06 dol knjižničarka

73. Bonno Romana*** 23. 1. 06 še dol knjižničarka

74. Groznik Peter 1. 4. 06 še ned strok. sodelavec

75. Gaber Podhovnik Vesna 1. 9. 06 še ned bibliotekarka

76. Borovnik Barbara*** 9. 2. 07/5. 2. 09 31. 12. 07/še dol 'Borza dela', knjižničarka

77. Podvratnik Mateja** 1. 6. 07 31. 12. 07 dol manipulantka

78. Ištvan Sandra** 1. 8. 07 31. 12. 07 dol knjižničar

79. Kruško Mirela*** 23. 11. 07/1. 5.09 22. 11. 08/še dol/ned 'Borza dela', poslovna sekretarka

80. Kolenc Andreja 15. 1. 08/1. 5. 09 31. 12. 08/še dol/ned bibliotekarka

81. Jager Dušan** 1. 2. 08 31. 12. 08 dol manipulant

82. Lakič Biljana** 7. 4. 08 31. 12. 08 dol manipulantka

83. Kopitar Nina** 7. 4. 08 31. 12. 08 dol manipulantka

OSAMOSVOJITEV KNJIŽNICE 2008

84. Širca Rajka 1. 12. 08 31. 10. 08 dol bibliotekarka

85. Dobnik Petra** 24. 3. 09 31. 12. 05 dol 'Borza dela'

Zap. št. Ime in priimek Začetek zaposl. Prenehanje zaposl. Vrsta zaposl. Delovno mesto

1. Medvejek Ivana 16. 8. 62 20. 12. 90 v pokoju knjižničarka

2. Salmič Bosiljka 26. 10. 70 31. 7. 72 ned knjižničarka

3. Dolejši Ljudmila 1. 9. 70 19. 8. 79 ned knjižničarka

4. Žula Stane 1. 9. 70 15. 1. 75 ned direktor

5. Marin Lojzka 15. 4. 71 30. 12. 06 v pokoju knjižničarka

6. Nedeljko Marija* 8. 10. 71 21. 7. 89 v pokoju čistilka

7. Strniša Zdenka 1. 11. 71 10. 5. 85 v pokoju knjižničarka

8. Macur Anica 1. 9. 72 31. 8. 99 v pokoju višja knjižničarka

9. Medved Ana 1. 1. 73 30. 9. 74 ned knjižničarka

10. Slanc Mojca 3. 8. 74 15. 3. 75 ned višja knjižničarka

11. Grah Marija 1. 1. 75 2. 8. 78 v pokoju čistilka

12. Šalej Stana 17. 3. 75 5. 9. 76 ned knjižničarka

13. Bastl Marija * 15. 8. 75 8. 5. 95 v pokoju računovodja

USTANOVITEV KULTURNEGA CENTRA 1975

14. Vreček Marija* 1. 5. 75 28. 3. 76 v pokoju čistilka

15. Čas Jožica* 1. 5. 75 29. 6. 90 v pokoju čistilka

16. Toff Elzabeta 1. 9. 75 30. 12. 99 v pokoju knjižničarka

17. Juvan Milena* 25. 11. 75 3. 2. 78 ned tajnica

18. Marinšek Marjan* 1. 8. 76 1987 ned direktor

19. Vunderl Leopoldina 1. 11. 76 31. 8. 99 v pokoju knjižničarka

20. Brglez Marjeta* 24. 4. 77 10. 3. 04 v pokoju tajnica

21. Zupančič Slavica* 3. 8. 78 28. 10. 87 v pokoju čistilka

22. Gašper Amalija 23. 1. 79 30. 12. 98 v pokoju knjižničarka

23. Žnidar Jožefa* 20. 9. 79 30. 4. 04 ned čistilka

24. Zelenik Pavla* 1. 1. 81 2. 5. 91 v pokoju čistilka

25. Natek Ana* 4. 1. 83 16. 5. 90 v pokoju računovodkinja

26. Krapež Romea nov 84 nov 85 honor. knjižničarka

27. Jelen Jože* 9. 10. 85 30. 4. 08 ned hišnik

28. Lukanc Bernarda 1. 10.  85 še ned bibliotekarka

29. Klemenčič Dubravka * 2. 9. 85 31. 12. 85 dol administrator

30. Ledinek Stanka 15. 3. 86 še ned bibliotekarka

31. Zelenik Andreja* 2. 11. 87 30. 4. 08 ned org. prireditev, posl. sekretarka

32. Vrbič Vlado* 13.  4.  88 še ned direktor

33. Šalamon Tinka 8. 8. 88 31.8.90 ned vodja knjižnice

34. Selan Damjana 1. 1. 89 še ned bibliotekarka

35. Jerenec Marinka 7. 3. 89 še ned manipulantka

36. Jurkošek Milena 15. 8. 89 14. 11. 89 dol knjižničarka

37. Kuna Fadila 21. 8. 89 20. 8. 90 dol višja knjižničarka

38. Jugovič Vinka* 15. 9. 89 30. 4. 08 ned čistilka

39. Gašper Matjaž 1. 4. 90 31. 12. 90 dol pripravnik

40. Zupanc Peter* 1. 5. 90 31. 7. 96 ned računovodja

41. Savovič Ljubiša 14. 12. 90 31. 10. 95 ned vodja knjižnice

42. Boruta Marija 1. 4. 91 31. 12. 05 v pokoju višja knjižničarka

43. Pavič Mila* 1. 5. 92 še ned čistilka

V matič ni knji gi Knjiž ni ce Vele nje
so zapi sa ne  vse sode lav ke  in sode -
lav ci Knjiž ni ce Vele nje  v  času  od
leta 1962  do  danes  ter  vse sode -
lav ke  in sode lav ci Kul tur ne ga cen -
tra  Ivan Napot nik Vele nje (1975–
2004), Knjiž ni ce Vele nje ( od  leta
2004  do zad nje reor ga ni za ci je  leta
2008)  in seda nje sode lav ke  in sode -
lav ci.

Sez nam vklju ču je  samo delav ce,
ki  so dela li nepo sred no  na knjiž nič -
nem področ ju  ali  pa  so  bili nji ho va
pod po ra  - skup ne služ be šir še ga
zavo da,  niso  pa vklju če ni sode lav -
ci muze ja, gale ri je  in pri re di tev  iz
obdob ja 1975-2008.

V Knjiž ni ci Vele nje  je  bilo  v  času
od usta no vi tve  leta 1962 zapos le nih
kar 84 sode lav cev. Neka te ri  od  njih
so osta li  v knjiž ni ci  le  nekaj mese -
cev, veli ko   pa   jih je  v knjiž ni ci doča -
ka lo upo ko ji tev.

Prvi  dve besedili  v zbor ni ku,  če
odšte je mo ured ni ko vo bese do,
govo ri ta  o Fra nu Mlin šku, uči te lju,
čebe la r ju, sad jar ju…  in  -  kar  je
pomemb no  za  nas  - usta no vi te lju
‘jav ne knjiž ni ce’  leta 1934.  Dr. Mat -
jaž  Kmecl  se  ga spo mi nja  v svo jem
član ku,  ki  pa govo ri  tudi  o  našem
odno su  do pre te klos ti  in seda njos -
ti,  do  knjig  in bra nja,  do slo ven stva
in vlo ge knji ge  v  njem, konč no  o
nas  samih.  Dr.  Dušan Mlin šek opi -
su je Fra na Mlin ška  v član ku “Podo -
ba uči te lja Mlin ška  s pomoč jo nje -
go ve knjiž ni ce”  kot uči te lja  in  kot
člo ve ka; naj za ni mi vej ši  del  so rav -
no podrob nos ti  iz nju ne ga skup ne -
ga življe nja  in dvoj na podo ba oče -
ta  v vlo gi uči te lja –  ali  pa  je  bil  bolj
uči telj  v vlo gi oče ta? Kakor ko li  že,
Fran Mlin šek  je odlo čil no zazna -
mo val  našo podo bo življe nja  v Vele -
nju  po  prvi sve tov ni voj ni. More -
bit nim nepo bolj šlji vim  in nepo te -
še nim firb cem pri po ro ča mo  v bra -
nje  tudi knji go  Iva Strop ni ka  in
Jože ta Huda le sa Mlin ško vo beri lo,

Šaleš ki raz gle di 7;  izšla  je  v Vele -
nju  zdaj  že dalj ne ga  leta 1991.

Z zgo do vi no  v  ožjem smi slu  se
ukvar ja jo tri je član ki, naj prej pre -
gled lokal ne knjiž nič ne zgo do vi ne
Lada Plan ka,  ki  seže  do  leta 1960.
Čla nek  je raz de ljen  na  tri poglav -
ja:  prvo govo ri  o knjiž ni cah  do  prve
sve tov ne voj ne, dru go  o doga ja nju
med obe ma voj na ma  in  se  pri  tem
osre do to či  na  nekaj naj bolj živah -
nih knjiž nic, tret je  pa  o obdob ju  po
dru gi sve tov ni voj ni  do  leta 1960.  Iz
tega  časa prak tič no  ni izvir nih
doku men tov,  zato  smo  si poma ga -
li pred vsem  s časo pis ni mi zapi si.

Vsa ko  od  teh obdo bij  ima svo je
poseb nos ti. Avstro-ogr ski  čas  je
izra zi to skro men,  a  se  kljub  temu
vso dru go polo vi co 19.  in  v začet -
ku 20. sto let ja pojav lja jo manj še
knjiž nič ne zbir ke.  Takrat  je nasta -
lo  več knjiž nic,  pa  tudi  dom  v
Šmart nem  pri Vele nju,  v kate rem
je  leta 1910  poleg dvo ra ne svo je
domo va nje naš la knjiž ni ca.  Prve
omem be vred ne knjiž ni ce  na  tem

kon cu  se poja vi jo  po usta no vi tvi
slo ven ske Šaleš ke čital ni ce  v Druž -
mir ju 1882.  Leta 1893 usta no vi jo
pri Koru nu  pod Kož ljem Kmet sko
bral no druš tvo  za gor njo Šaleš ko
doli no,  ki  ga  leta 1905 ponov no
obu di jo  k življe nju  kot Slo ven sko
kato liš ko izobra že val no druš tvo  v
Šmart nem  pri Vele nju.  Leta 1897
usta no vi jo Kato liš ko bral no druš -
tvo  v Šmart nem  ob  Paki (izvir nik
pra vil  tega druš tva  je  eden red kih
ohra nje nih doku men tov  iz  tega
časa),  leta 1906  pa Ljud sko knjiž -
ni co  v Šoš ta nju. 

Ime na,  ki ozna ču je jo  ta  čas,  so
Miha Taj nik  in  Ivan Voš njak  v
Druž mir ju,  Andrej Sku bic  in  Fran
Korun  v Vele nju,  Jakob  Volk  in
Alojz Tro bej  v Šoš ta nju,  pa  Maks
Gori čar  in Vla di mir Puše njak  v
Vele nju  ter  Jožef Kolar ič  in  M. Pir -
to šek  v Šmart nem  ob  Paki.

Čas  med obe ma voj na ma  je
zazna mo va lo  več knjiž nic:  ob Ljud -
ski knjiž ni ci Šoš tanj,  ki  je žive la
vse  do 1941,  še knjiž ni ci  obeh Svo -

bod, velenj ske ( med 1924  in 1930)
in šoš tanj ske,  po  letu 1935,  ko  so
Svo bo de pre po ve da li,  sta names to
nji ju zras li Vza jem nos ti.  Od  leta
1925  dalje  je  spet delo va la  tudi
knjiž ni ca Slo ven ske ga izobra že val -
ne ga druš tva  v Šmart nem  pri Vele -
nju  z zbir ko,  ki  je 1932 šte la  okrog
1.000  knjig.  Leta 1934  se  je poja vi -
la Vaš ka čital ni ca  v Šen ti lju. Iste ga
leta  je  Fran Mlin šek usta no vil svo -
jo jav no knjiž ni co,  ki  je pre ži ve la
voj no  in povoj na  leta,  dokler  je  niso
1962 vklju či li  v zbir ko  na  novo usta -
nov lje ne Knjiž ni ce Vele nje.  V Ška -
lah  so kato liš ko bral no druš tvo
usta no vi li  leta 1937,  leto  zatem  pa
posta vi li pro svet ni  dom. 

Alek san dra  Gačič  je  temu doda -
la  opis kul tur ne ga, šol ske ga  in
knjiž nič ne ga življe nja,  kot  ga  je  bilo
mogo če raz bra ti  iz časo pis nih
novic  med voj na ma.  Ali ves te,  kdaj
sta  bili postav lje ni  šoli  v Topol ši ci
in  v Rav nah?  Če  ne ves te, pre be ri -
te  ta čla nek,  v kate rem  so  tudi foto -
gra fi je  obeh  novih  šol  in neka te rih

bolj zna nih Šoš tanj ča nov,  na pri -
mer uči te lja Aloj za Tro be ja. 

Veči na slo ven skih  knjig  na ozem -
lju  pod nem ško zased bo  je  leta
1941 kon ča la  na grma dah  in  v mli -
nih papir nic, pre ži ve le  so  le tis te,  ki
so  bile  dobro skri te.  Po voj ni  je naj -
prej vla da lo pomanj ka nje vse ga,
samo  ne slo ven skih knjiž nic: usta -
nav lja li  so  jih  kot  na teko čem tra -
ku  in  jih  leta 1949 naš te li 1.637.
Veli ko šte vi lo knjiž nic  pa  ni  moglo
pove ča ti šte vi la  knjig,  tako  da  je
mar si ka te ra knjiž ni ca pre mo gla
manj  kot  sto  knjig.  Prvi  je  po voj -
ni  začel izpo so ja ti Mlin šek,  potem
ko  je  spet  zbral svo je knji ge.  Leta
1947  je  bila usta nov lje na Okraj na
ljud ska knjiž ni ca  v Šoš ta nju, sle di -
le  so knjiž ni ce  v  Pesju,  ki  si  je l.
1948  kot  prvo posta vi lo  nov pro -
svet ni  dom,  v Šmart nem  ob  Paki,
kjer  so usta no vi li druš tvo  s knjiž nič -
nim odse kom  leta 1949,  in  v Vele -
nju 1952 – delav sko-pro svet no
druš tvo Svo bo da, ki  je domo va lo
v Rudar skem  domu  in nje go vem
pri zid ku  ter  v kinod vo ra ni. 

Čla nek Darin ke Biz jak govo ri  o
obdob ju  med 1960  in 1971  in
odkri va pre cej sla bo zna nih  ali
nezna nih  reči.  Prvi  zakon  o knjiž -
ni čar stvu  leta 1961  je pri ne sel odlo -
či len pre mik,  po kate rem  so  leta
1962  iz Svo bo di ne  in Mlin ško ve
knjiž ni ce usta no vi li Knjiž ni co Vele -
nje,  iz šoš tanj skih knjiž nič nih  zbirk
pa Knjiž ni co Šoš tanj. Velenj ska
knjiž ni ca  je 1960 dobi la  nove pro -
sto re  v Delav ski uni ver zi,  pa  tudi
prvo red no zapos le no knjiž ni čar -
ko Mili co Laz nik.  V  teh  letih  sta
obe knjiž ni ci  kljub sko pe mu denar -
ju zače li pos ta ja ti pri vlač nej ši  za
bral ce  vseh sta ros ti. Šoš tanj sko
knjiž ni co  so  konec  leta 1969 pri -
po ji li  k velenj ski knjiž ni ci.

Sta ne ta  Žule Pro gram raz vo ja
knjiž ni čar stva  je ilu stra ci ja situ a ci -

je  in nači na raz miš lja nja  o knjiž ni -
cah  in knjiž ni čar stvu  v  času  okrog
leta 1970. Knjiž ni ca Vele nje  je
namreč jese ni 1971 pos ta la maj -
hna sen za ci ja,  ko  se  je  z 12.000
knji ga mi pre se li la  v čis to  novo  in
namen sko  zanjo zgra je no zgrad bo
na Tito vem  trgu 5; grad nja  je tra ja -
la  samo  šest mese cev.  Z  novo  hišo
in  z  več denar ja  za  nakup  knjig  sta
obisk  in izpo so ja zače la hit ro nara -
šča ti, knjiž ni ca  je pos ta ja la  tudi
pomem ben ponu dnik manj ših pri -
re di tev  od prav ljič nih  ur  do kul tur -
nih veče rov.  Trend  se  je nada lje val
tudi  po usta no vi tvi Kul tur ne ga cen -
tra  Ivana Napot nika  leta 1976,  v
kate rem  sta  se  poleg knjiž ni ce zdru -
ži la  tudi  muzej  in  dom kul tu re,  leta
1988  pa  se  jim  je pri dru ži la  še gale -
ri ja. Podo bo knjiž ni ce pred vsem
sko zi  oči lokal nih medi jev  med
1970  in 1990  je  v zbor nik pri spe -
val Sil vo Grmov šek.

Zad nji  del zbor ni ka pred stav lja -
ta naj prej  dva prob lem ska član ka
o knjiž ni ci  na pre lo mu tisoč let ja;
prvi  je raz miš lja nje,  kako  naprej,
dru gi nje go va kon kre ti za ci ja  v vlo -
gi zas no ve  nove – seda nje  - knjiž ni -
ce. Zad nji pri spe vek  v zbor ni ku  je
Vla da Vrbi ča Zad njih 20  let,  pogled
in pre gled naj važ nej ših dogod kov
v Kul tur nem cen tru  in  -  po nje go -
vi uki nit vi  -  v Knjiž ni ci Vele nje.
Dvaj set  let,  ki  so mini la  kot  blisk,
bi lah ko  rekli.

Podo bo knjiž nic  in knjiž ni čar stva
v Šaleš ki doli ni dopol nju je jo  graf
izpo so je  in obis ka  med 1971  in
2008, časov ni  trak, sez nam zapos -
le nih  v velenj ski knjiž ni ci  od  leta
1962  dalje, gale ri ja  s podo ba mi
knjiž nič nih pio nir jev  in  vodij  oz.
direk tor jev knjiž ni ce, knjiž nič nih
zgradb, tlo ri sov posta vit ve gra di va
ter zani mi vej ših doku men tov  in
žigov knjiž nic. 

LP

Sode lav ke  in sode lav ci knjiž ni ce vele nje od 1962  do 2009

Zbor nik  o zgo do vi ni knjiž ni ce

* V  med leto ma 1975  in 2008
knjiž ni ca  ni  bila samo stoj ni  zavod,
zato  so neka te ra  dela  za  njih oprav -
lja le sode lav ke  in sode lav ci  iz skup -
nih  služb – pred vsem direk tor, taj ni -
ca, teh nič ni delav ci, sna žil ke

** jav ni delav ci
*** jav ni delav ci,  ki  so  bili  po pre -

te ku jav nih  del zapos le ni  za dolo -
čen  ali nedo lo čen  čas 

v poko ju – sode lav ke,  ki  so  se
upo ko ji le  kot sode lav ke knjiž ni ce,
in tis te,  ki  so  v okvi ru skup nih  služb
oprav lja le  delo  tudi  za knjiž ni co.

Mar jan Marin šek  je  bil  od  leta
1976  do 1987 direk tor Kul tur ne ga
cen tra  Ivan Napot nik Vele nje,  potem
pa  je  bil  do upo ko jit ve  v Knjiž ni ci
Vele nje ( ki  je  še zdru že va la knjiž ni -
co  in pri re dit ve) vod ja pri re di tev.

Pri pra vil:  V V
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1854
•V Šoštanju 15. avgusta Peter Musi ustanovi bukvarnico – prvo javno predčitalniško knjižnico
•Omenjeni “farna bukvarnica” pri župnijski cerkvi sv. Mihaela in “šolska bukvarnica” v občinski stavbi na trgu;

obe povezani s Petrom Musijem

1861 •Pričetek čitalništva na Slovenskem z ustanovitvijo čitalnice v Trstu
•Omenjeni manjša čitalnica pri bralnem društvu v Škalah in v Šentilju (Št. Ilj) 

1868 •Omenjeni farna bukvarnica v Belih Vodah in šolska bukvarna v Škalah

1869
•Omenjena farna bukvarnica v Št. Janžu (Vinska Gora)
•Z zakonom omogočena raba slovenščine kot učnega jezika v šolah
•Omenjeni šolski bukvarni v Št. Ilju in Št. Janžu

1871 •Ustanovljeno Slovensko katoliško politično društvo v Velenju, predhodnik bralnega društva

1882 •Ustanovljena slovenska Šaleška čitalnica v Družmirju

1884 •Med naročniki izdaj Mohorjeve družbe omenjena Šaleška čitalnica

1886 •Omenjena šolska bukvarna v Šmartnem pri Velenju

1887 •Omenjena šolska bukvarna v Šoštanju

1888 •Omenjena šolska bukvarna v Topolšici

1893 •Ustanovljeno Kmečko bralno društvo za Gornjo Šaleško dolino 

1894 •Omenjena šolska bukvarna v Plešivcu 

1895 •Omenjena šolska bukvarna v Zavodnjah 

1897 •Ustanovljeno Katoliško bralno društvo Šmartno ob Paki

1898 •Ustanovljena podružnica Savinjskega Sokola v Šoštanju
•Omenjena farna bukvarnica pri sv. Martinu v Velenju 

1900 •Med naročniki izdaj Mohorjeve družbe omenjeno Kmečko bralno društvo v Šmartnem pri Velenju 

1905
•Ustanovljeno bralno društvo v Šentilju
•Ustanovljeno Slovensko katoliško izobraževalno društvo v Šmartnem pri Velenju (naslednik Kmečkega bralne-

ga društva za gornjo Šaleško dolino)

1906

•Oživljena Šaleška čitalnica v prostorih hotela Avstrija (kasneje Jugoslavija oz. Kajuh) v Šoštanju
•Ustanovljena Ljudska knjižnica Šoštanj 
•Ustanovljeno Bralno društvo Družmirje (Šoštanj okolica)
•V oglasu za prodajo posestva Herberstein (Neuschalleg bei Woellan) omenjena knjižnica s 4300 zvezki

1907 •Bralno društvo Zavodnje pristopi k Slovenski krščansko-socialni zvezi

1910
•Prvi številčni opis (knjižnična statistika) v šaleških knjižnicah – Ljudska knjižnica Šoštanj (zbirka: 485 knjig, pri-

rast: 30 knjig, izposoja: 761 knjig)
•Otvoritev prosvetnega doma v Šmartnem pri Velenju

1912 •SKSZ podari knjižnici v Št. Janžu na Vinski Gori 120 knjig

1919 •Ustanovljeno delavsko društvo Svoboda v Šoštanju s knjižničnim odsekom

1920 •Ustanovljen odsek šoštanjskega Sokola v Šmartnem ob Paki
•Občni zbor Ljudske knjižnice Šoštanj

1921 •Omemba izobraževalnega društva Rečica ob Paki

1922 •Ljudska knjižnica Šoštanj ima 94 članov, ki si pri 866 obiskih izposodijo 932 knjig, v zbirki so 301 leposlovna in
9 neleposlovnih knjig, prirast 78 knjig

1924

•V Šoštanju preneha  delovati Šaleška čitalnica
•Ustanovljeno društvo Svoboda v Velenju/Pesju s knjižničnim odsekom
•Omemba katoliškega bralnega društva Šmartno ob Paki ter katoliških izobraževalnih društev Sv. Mihael pri

Šoštanju in Št. Janž pri Velenju

1925 •Oživljeno delovanje SKID v Šmartnem pri Velenju, preimenovanem v prosvetno društvo
•Zgrajen Sokolski dom v Šoštanju, domicil več društev, občasno tudi Ljudske knjižnice

1927 •Omemba knjižnice prosvetnega društva Šmartno ob Paki

1929 •V Šoštanju zgrajen Slomškov dom – dom katoliškega prosvetnega društva z društveno knjižnico
•Omemba čitalnice obrtnega društva v Šoštanju 

1930 •Svoboda Velenje razpuščena, inventar konfisciran/zaplenjen

1931 •Statistika knjižnic v okviru Delavske zbornice1926-1931 (Ciril Štukelj) 

1932
•Omemba knjižnice v Št. Janžu: prirast 24 knjig, izposoja 266 knjig, članov 15
•Zbirka knjižnice prosvetnega društva v Šmartnem pri Velenju obsega 928 naslovov oz. 1000 izvodov
•Prva vseslovenska knjižnična statistika (Melita Pivec-Stele)

1933 •Prepoved katoliških prosvetnih društev (v veljavi do 1935)

1934
•Ustanovljena Vaška čitalnica v Št. Ilju pri Velenju
•Fran Mlinšek (1890-1973) ustanovi z zbirko 445 knjig “javno knjižnico” in “šolsko narodno knjižnico” na

osnovni šoli v Velenju 

1935 •Prepoved Svobod (ostane v veljavi do vojne)

1937 •Ustanovljeno delavsko društvo Vzajemnost v Velenju
•Ustanovljeno prosvetno društvo v Škalah

1939 •Od ministrstva za prosveto v Beogradu odobrena pravila Ljudske knjižnice Šoštanj 

1941 •Zadnji občni zbor Ljudske knjižnice Šoštanj pred vojno
•Nemci ob okupaciji uničijo velik del knjig v slovenščini

1945-
1946

•Fran Mlinšek spet zbere knjige, ki jih je pred začetkom vojne poskril pri zanesljivih družinah, in nadaljuje izposo-
jo, knjižnica je še v osnovni šoli, pozneje v veži pri Hudovernikovih

1947 •Ustanovljena Okrajna ljudska knjižnica v Šoštanju, poznejša Javna sindikalna knjižnica (do 31. 12. 1961)

1948 •Ministrstvo za prosveto LRS ugotovi 1.146 ljudskih knjižnic

1949 •Ustanovljeno prosvetno društvo Jože Letonja Kmet v Šmartnem ob Paki

1950 •V tedanjem okraju Šoštanj evidentiranih 36 knjižnic, in sicer 28 javnih ljudskih knjižnic (skupaj 8.420 knjig) in
8 sindikalnih knjižnic (skupaj 3.680 knjig)

1952 •Ponovna ustanovitev delavskoprosvetnega društva Svoboda v Velenju s knjižnico v prizidku Rudarskega doma
in zbirko 1100 knjig

1953 •V okraju Šoštanj evidentiranih 19 knjižnic (skupni fond 7.270 knjig, 1017 bralcev); manjše knjižnice se združujejo

1954 •Prenovljen Slomškov dom v Šoštanju

1960 •Selitev knjižnice Velenje v prostore Delavske univerze, prva poklicna knjižničarka 

1961 •Sprejet prvi zakon o knjižničarstvu v Sloveniji

1962
•Po zakonu o knjižničarstvu 27. aprila ustanovljeni Knjižnica Šoštanj (z zbirko okrajne in drugih knjižnic) in

Knjižnica Velenje (z zbirkama knjižnice DPD Svoboda in Mlinškove javne knjižnice), ki je določena za matično
knjižnico 

1965 •V velenjski knjižnici dva zaposlena 

1966 •Preurejanje zbirke v Velenju: ločitev mladinske in otroške literature od literature za odrasle, strokovna posebej,
začetek urejanja po UDK sistemu 

1968 •Zbirka velenjske knjižnice obsega 11.345, šoštanjske pa 5.005 knjig; izposoja v Velenju 16.456, v Šoštanju pa
3.138 knjig

1970
•Združitev šoštanjske in velenjske knjižnice
•Zbirka velenjske knjižnice obsega 7.100 knjig, šoštanjske 5.200 knjig
•Začetek urejanja kataloga v Velenju, ena dodatna zaposlitev 

1971

•Knjižnica Velenje se z zbirko 12.000 enot preseli v novo zgradbo na Titovem trgu 5 (projekt Adi Miklavc) v izmeri
813 m2; uveden prost pristop, odprtost za bralce 45 ur tedensko (ob sobotah zaprta)

•Knjižnica Šoštanj odprta trikrat tedensko oz. 12 ur
•Sprejet Koncept razvoja splošnoizobraževalnih knjižnic Slovenije

1972
•V velenjski knjižnici ločena postavitev gradiva mladina/odrasli
•8. decembra prvi petkov kulturni večer v velenjski knjižnici
•12. decembra prva pravljična ura v velenjski knjižnici 

1973 •V šoštanjski knjižnici ločena postavitev gradiva mladina/odrasli

1976
•Knjižnica Velenje se skupaj z muzejem in domom kulture združi v Kulturni center Ivana Napotnika (KCIN)
•Knjižnica Šoštanj se iz občinske stavbe (Trg svobode 12) preseli v novi dom kulture, Trg Jožeta Lampreta 3 (70

m2)

1979 •Zbirka knjižnice KCIN šteje 27.579 knjig, naročenih je 53 slovenskih ter 5 tujih časopisov in revij
•Knjižnica Šmartno ob Paki se vključi v knjižnico KCIN

1980 •Knjižnico KCIN zaradi izposoje obišče več kot 50.000 bralcev

1982 •Sprejet nov zakon o knjižničarstvu
•V knjižnici KCIN izposojenih več kot 100.000 enot gradiva (105.072)

1988 •Knjižnica Šoštanj se preseli v prostore stare pošte na Kajuhovi 6 (Kosijeva vila, 115 m2)
•Knjižnica KCIN izpolni pogoje za matično knjižnico

1989 •Prirast gradiva knjižnice KCIN preseže številko 5.000 enot (5.683)

1990 •Uvedba lokalnega računalniškega programa za izposojo VIR-2 v velenjski enoti knjižnice KCIN

1992 •V zbirki knjižnice KCIN 90.000 enot gradiva, v velenjski knjižnici 72 različnih prireditev (ure pravljic, razstave,
pogovori s pisatelji …)

1994
•Knjižnica KCIN računalniško posodobljena (VIR-4), združuje 5 oddelkov: oddelek v Šmartnem ob Paki, oddelek v

Šoštanju, v Velenju pa oddelek za odrasle in pionirski oddelek ter domoznanski oddelek 
•Knjižnična zbirka preseže 100.000 enot (101.186)

1996 •Vključitev knjižnice KCIN v omrežje ARNES in pričetek sodelovanja v COBISS-u (COoperative Bibliographic Sys-
tem and Services – Kooperativni bibliografski sistem in servisi) - obdelava gradiva

1998
•Začetek izposoje v COBISS-u – knjižnica Velenje, prehod na elektronski katalog
•Marca v Velenju prvi javno dostopen računalnik z internetno povezavo
•Skupno izposojenih več kot 200.000 enot gradiva (215.202)

1999 •Prva licenca za kreiranje bibliografskih zapisov v COBISS-u
•Manjša požara v velenjski knjižnici (1. 6. in 17. 9.)

2000

•V knjižnici KCIN 193 prireditev
•Knjižnica Šoštanj: začetek izposoje v COBISS-u, prehod na e-katalog, izposojenih 19.753 enot
•Septembra selitev knjižnice Šoštanj s Kajuhove 6 v adaptirane prostore (215 m2) v domu kulture, Trg Jožeta

Lampreta 3 

2001

•Sprejet nov zakon o knjižničarstvu
•Prva spletna stran knjižnice KCIN na naslovu http://www.vel.sik.si
•Opustitev listkovnih katalogov v vseh enotah·
•Knjižnica Šmartno ob Paki: začetek izposoje v COBISS-u , izposojenih 10.384 enot, odprtje drugega dne v ted-

nu, prehod na e-katalog, aktiviran lokalni knjižnični svet 
•Vse tri enote knjižnice zaradi izposoje obišče več kot 100.000 bralcev (110.185)
•Uvedba bibliofona (interaktivni telefonski servis)
•Omrežni dostop do prve baze podatkov v velenjski knjižnici (EBSCO)

2002

•Selitev otroškega oddelka velenjske knjižnice v pritličje Elektrotehne, Prešernova 8 (450 m2), in razširitev odd-
elka za odrasle (v pritličju leposlovje, v prvem nadstropju neleposlovje)

•Skupno registriranih več kot 100.000 obiskovalcev za izposojo (100.884)
•Medknjižnična izposoja preseže 200 enot (254)

2003
•Skupno izposojenih več kot 300.000 enot gradiva (305.008)
•V Šoštanju izposojenih 30.176 enot gradiva
•Odprava članarin za mladoletne člane

2004 •Ukinitev Kulturnega centra Ivana Napotnika, pod imenom Knjižnica Velenje ostane tudi  kulturni dom oz. prired-
itve

2005

•Selitev in ponovna združitev vseh oddelkov velenjske knjižnice v adaptiranih prostorih bivše blagovnice NAMA,
Šaleška 21: 2084m2 izposojno-servisnih in upravnih površin, 250 m2 skladišča in dvorana s 360 m2, 4
območja postavitve gradiva (otroško, leposlovje, neleposlovje, domoznanstvo in druge posebne zbirke),
časopisna, študijska in računalniška čitalnica (skupno 21 računalnikov za uporabnike), tehnično varovanje
gradiva, samopostrežni terminal za izposojo (knjigomat), posodobitev strojne opreme v izposoji in obdelavi
(prehod na PC), nabiralnik za vračanje gradiva

•Implementiran osebni portal Moja knjižnica

2006
•Letni prirast gradiva Knjižnice Velenje preseže številko 10.000 enot (10.304), letno število prireditev 340,

izposojenih več kot 350.000 enot (351.355)
•E-knjižnica v mestni knjižnici Šoštanj

2007 •Izposojni kiosk Biblio24 - prvi v Sloveniji 

2008
•Knjižnica Velenje spet samostojni zavod
•Knjižnična zbirka preseže 160.000 enot gradiva
•V Šoštanju izposojenih 41.311 enot gradiva

2009

•Podaljšanje delovnega časa knjižnice v Šoštanju (po, to, sr, pe 12-18, če 12-16)
•Selitev knjižnice Šmartno ob Paki iz 36m2velikega prostora v domu kulture (Šmartno 72) v 175 m2 velik pros-

tor v bivšem marketu (Šmartno 69): ločena postavitev gradiva za odrasle in mladino, integrirana čitalnica, e-
knjižnica

•Knjižnica Velenje dobitnik Čopove diplome 
•Akademik dr. Matjaž Kmecl podari knjižnici Iconotheco Valvasoriano
•Zbornik ob 75-letnici knjižnice, 50-letnici mesta in 155-letnici knjižničarstva

Šaleš ke knjiž ni ce  na časov nem tra ku 
Pri pra vil  L. P.
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Ob oblet ni ci  smo  v pred dver ju
knjiž ni ce posta vi li raz sta vo doku -
men tov, foto gra fij  in pred me tov  iz
knjiž nič ne pre te klos ti.  V  njej  smo
zbra li naj za ni mi vej še doku men te  in

ori gi nal ne odti se  žigov,  za obis ko -
val ce  pa  bi   lahko bila naj za ni mi vej -
ša kata log, kakr šen  je  bil  v  rabi  pred
pri ho dom raču nal ni kov,  in kov ček,
name njen pre na ša nju  knjig –  še  v

šest de se tih  letih prejš nje ga sto let ja
so  po odroč nih kra jih Slo ve ni je kro -
ži le ‘poto val ne knjiž ni ce’,  ki  so  jih
nalo ži li  v oseb ni  avto  in pre pe lja li
tja,  kjer  so  jih čaka li bral ci.  Posel
knjiž ni čar ja  pač  ni  bil ved no  lahek
in raz sta va pri ča  tudi  o  tem …

L.  P.

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, Edita Prah
Šincek, 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: Naš čas, 
Ja nja Ko šu ta Špe gel

Letos praz nu je mo 50  let mes ta Vele nje  in 75  let
Knjiž ni ce Vele nje.  V ozad je  teh  dveh jubi le jev
bomo  vsaj  za tre nu tek poku ka li  prek spo mi nov
zna ne  in  med šte vil ni mi gene ra ci ja mi Velenj ča -
nov cenje ne uči te lji ce, lju bi telji ce kul tu re  in nav -
du še ne pla nin ke Ani ce Pod les nik.  Bila  je nepo -
sred na pri ča  in dejav na akter ka  pri nasta ja nju mes -
ta Vele nje  ter sode lav ka zna ne ga velenj ske ga uči -
te lja, zbi ral ca ljud ske ga izro či la, kro nis ta  in »oče -
ta« velenj ske knjiž ni ce Fra na Mlin ška.  V šol skem
letu 1934/1935  je  namreč usta no vil  prvo jav no
ljud sko knjiž ni co  v Vele nju, nje go va zbir ka  je pre -
ži ve la voj na  in povoj na  leta  in  so  jo  leta 1962 vklju -
či li  v  tedaj usta nov lje no Knjiž ni co Vele nje.

Med dru gim  vas Velenjča ni  pozna jo  po  vašem kul-
tur nem udej stvo va nju  in  kot aktiv no pla nin ko.  Še
ved no hodi te  v hri be?
Kadar  se sre čam  s svo ji mi nek da nji mi učen ci,

nih če  od  njih  ne
obu ja spo mi nov
na reci mo uče -
nje pošte van ke
ali kar ko li  v zve -
zi  s  šolo,  ampak
me  vsi spra šu je -
jo,  če  še ved no
hodim  v hri be.
Moj odgo vor  je:
ved no bliž je  in
niž je!  Pot  me  še
ved no zane se  v
pla ni ne, ven dar
zdaj  ne  hodim
več  med ska le  v
v i s o  ko  g o r  j e .
Sicer  pa pra vim,
ko  bom umr la,
se  ne  bo  nič
pozna lo,  le
Šaleš ka doli na
bo izgu bi la veli -
ko čas til ko.  Naša
doli na  je  namreč
izjem no  lepa,
pogos to  sem  jo
obču do va la  z
vrhov oko liš kih
hri bov  in  ta
pogled  s ptič je
per spek ti ve  je izje men. Niko li  ne  bom poza bi la
pogle da  na doli no  z ene ga  od ovin kov  pred Beli -
mi Voda mi,  kjer  sem pri če la   pouče vati.

So  še  živi spo mi ni  na tis te  čase,  ko  se  je roje va lo
novo Vele nje?
Roje na  sem  v Topol ši ci  in  imam sre čo,  da  sem

mla dost pre ži ve la  v zahod nem  delu Šaleš ke doli -
ne,  zdaj  pa  že sko raj da  šest deset le tij,  odkar  sem
se pre se li la  v Vele nje,  živim  v vzhod nem  delu.  Po
začet nem pouče va nju  v  Belih  Vodah  sem  se  leta
1951 zapos li la  v  tedaj edi ni velenj ski osnov ni  šoli,
ki  je  bila  v pro sto rih nek da nje graj ske konjuš ni ce,
na mes tu,  kjer  je  zdaj trgo vi na Stan dard.  V tis tih
letih  je sta la  le  t.  i. kol hoz na stav ba  na današ nji
Kid ri če vi ces ti  v sose šči ni kas ne je zgra je ne osnov -
ne  šole  Mihe Pin tar ja Tole de,  pod  njo  je  bilo  še
nekaj četvorč kov  in  to  je   bilo prav za prav  vse.
Tedaj  sem sta no va la  v  hiši,  kjer  je  danes obrt na
zbor ni ca,  in  moja  pot  v služ bo  je vodi la  le  med
polji  in trav ni ki. Rudar ske dru ži ne  so žive le  v bara -
kah,  s pri ho dom  Nestla Žgan ka  so pri če li ras ti
sta no vanj ski blo ki  in čeda lje pogos te je  so  me učen -
ci  z  žarom  v  očeh obve šča li,  da  se seli jo  v  nova
sta no va nja.  Čeprav  so  bili otro ci lač ni,  so  med
mali co  v nek da nji  šoli naj prej ste kli pogre ti  se  k
želez nim  pečem.  Sicer  pa  so  se raz me re blis ko vi -
to spre mi nja le, kaj ti več ji  del nove ga Vele nja  je
zra sel  v pet de se tih  letih prejš nje ga sto let ja. 

Jav nost  se  je  z  delom Fra na Mlin ška spo zna la  prek
nje go vih izbra nih etno loš kih  in slovs tve nih zapis -
kov,  ki  so  pod naslo vom Mlin ško vo beri lo  izšli  v zbir-
ki Šaleš ki raz gle di. Kak šen  pa  je  bil  kot uči telj?
Vsi  smo  ga izjem no ceni li  kot peda go ga  in člo -

ve ka  s širo kim zna njem  ter never jet no veli kim raz -
po nom inte re sov. Ime la  sem  ga  tudi pri lož nost
posred no spo zna ti  kot lju bi telj ske ga etno lo ga  in
skrb ne ga kra jev ne ga kro nis ta.  Z nje go vim gra di vom
in nje go vim enci klo pe dič nim zna njem  smo  si

namreč poma ga li  pri pred me tu stvar ni  pouk,  ki
se  je kas ne je pre i me no val  v spo zna va nje druž be.
Tedaj  še  ni  bilo učbe ni kov  ali  pa dru gih  virov,  ki
bi  jih lah ko upo ra bi li  pri pouče va nju lokal ne zgo -
do vi ne.  Sicer  pa  sem  v dru gem raz re du niž je osnov -
ne  šole uči la nje go vo hčer ko,  in  ko  sem  mu  nekoč
deja la,  da  naj  mi  kar  pove more bit ne pri pom be
na  moje pouče va nje,  je odvr nil,  da niko li  ne nad -
zo ru je uči te ljev svo jih  otrok.

Ver jet no  ste obis ko va li  tudi nje go vo knjiž ni co?
Ne  le  to, dva krat  sem  ga  celo nad ome šča la  pri

izpo so ji.  Tedaj  je  bila knjiž ni ca  v šol skem poslo pju
nek da nje konjuš ni ce,  v maj hnem kabi ne tu,  kjer  je
na beton skih  tleh  bila  le  ena  miza. Vsa ko nede ljo
po  maši  je  bila knjiž ni ca odpr ta  za jav nost. Pre den
sem  ga zame nja la  pri nedelj ski izpo so ji,  me  je
natanč no  poučil,  kako  in  kaj, poka zal  mi  je sez nam
pet naj stih bral cev,  ki  si lah ko izpo so di jo  tudi naj -

bolj dra go ce ne
knji ge, viši na pla -
či la  za izpo so jo
pa  je  bila odvis -
na  od debe li ne
knjig.  Sicer  pa  so
ga  pri izpo so ji
knjig lah ko nad -
ome šča li  samo
čla ni nje go ve
dru ži ne,  kar  se  je
zgo di lo  le izje -
mo ma,  zato  je
bila veli ka  čast,
da  je  to dovo lil
tudi  meni. 

M l i n  š k o  v a
knjiž ni ca  je pre -
ži ve la  tudi voj no,
kaj ti knji ge  je
pred nem ški mi
oku pa tor ji  skril
na raz lič nih kra -
jih  pri lju deh,  ki
jim  je zau pal.  Po
upo ko jit vi  v pet -
de se tih  letih
prejš nje ga sto let -
ja  je zara di pro -
stor ske stis ke  v
šoli knjiž ni co

pre se lil  k dru ži ni Hudo ver nik,  potem  ko zara di
sta ros ti  ni  več  mogel  zanjo skrbe ti,  pa  jo  je  leta
1962 pre pus til Knjiž ni ci Vele nje. Zado vo ljen  je
bil,  da  je knji ge oseb no izro čil  v  roke  prvi poklic -
ni velenj ski knjiž ni čar ki Mili ci Laz nik,  ki  si  je  z
njim deli la lju be zen  do  knjig  in  je obču do va la nje -
go vo izjem no skrb no rav na nje  s knji ga mi. Pri po -
ve do va la  mi  je,  kako  je pote ka la pri mo pre da ja.
Mlin šek  je vsa ko knji go skrb no pre gle dal,  jo ozna -
čil  na sez na mu, pobo žal  in skrb no polo žil  v zabo -
je.  Ko  so  bile  vse knji ge pri prav lje ne  za seli tev,  je
mol če obse del  za  mizo,  po obra zu  so  mu spol ze -
le sol ze,  nato  je  dejal: » Tako, kon ča no  je!« Knjiž -
ni ca  je  bila nje go vo življenj sko  delo,  zato  je raz -
um lji vo,  da  se  je  od  nje tež ko  ločil. 

Ven dar  to  ni  bila edi na Mlin ško va dejav nost  v zve -
zi  s knji ga mi.
Nika kor  ne,  saj veli ko  časa pre bil  tudi  pri knji go -

vez niš kem  delu,  ki  je  bilo potreb no  pri obno vi
poško do va nih  knjig.  Na  šoli  je  skrbel  za raz šir ja -
nje mla din ske ga tis ka,  denar,  ki  ga  je  dobil  kot
pover je nik Cici ba na, Pio nir ja  in Pio nir ske ga  lista,
pa  je  do zad nje ga dinar ja vlo žil  v  nakup  knjig  za
knjiž ni co.  Bil  je  tudi pover je nik Pre šer no ve druž -
be  in  takoj  po  mojem pri ho du v  šolo  me  je pre -
pri čal,  da  sem  tudi  jaz pos ta la čla ni ca.  Kako uspe -
šen  je  bil  pri  tem, pri ča anek do ta,  ki  mi  jo  je pove -
da la nje go va  žena.  Bilo  je  v nje go vih  poznih  letih,
ko  je  v pono še nem plaš ču  in  z zgu lje nim kar ton -
skim kov čkom  v  rokah  z drsa jo čim kora kom raz -
na šal naroč ni kom  novo pošilj ko  knjig. Očit no  je  bil
vide ti sum ljiv poli ca ju,  ki  ga  je  na ces ti usta vil  in
legi ti mi ral. Pre gle dal  je nje gov kov ček  in zgod ba
se  je kon ča la  tako,  da  je poli caj zapus til pri zo ri šče
s knji ga mi  v  rokah, Mlin šek  pa  je nada lje val  pot  z
laž jim kov čkom. 

Sil vo Grmov šek

Franu Mlin šku poma ga ti
je  bila  čast

Ste  v Knjiž ni ci Vele nje  -  v pred -
dver ju ozi ro ma čital ni ci  -  že opa -
zi li oglas no  tablo  z napi som
DOGA JA  SE …?  Na pri re dit ve,  ki
se doga ja jo  pri  nas,  vas sku ša mo
opo zo ri ti, spo mni ti  nanje  s foto -
gra fi ja mi  in utrin ki.  Rada  bi  vam
pred sta vi la  nekaj utrin kov  s pri re -
di tev,  ki  so  v  bile  v letoš njem  letu
med  bolj opaz ni mi.

V letoš njem  letu  je praz no va lo
naše mes to Vele nje.  Ob tej obletnici
smo  v Knjiž ni ci Vele nje  velik  del
naših pri re di tev  in raz stav posve -
ti li Vele nju  in Velenj ča nom.  Tako
smo  v ciklu su “Huma no mes to”
vsak  mesec  ob četrt kih zve čer gos -
ti li Velenj ča ne,  ki  so  v pre te klih 50 -
ih  letih mes tu nedvo mno vdih ni li
svoj oseb ni  pečat  in pri po mo gli  k
raz vo ju Vele nja.  Naši gost je  so  bili
dr.  Franc Žer din,  mag.  Dušan
Semo lič,  Ana-Ro za Hri bar,  dr.  Jože
Huda les,   Štef ka Kor deš,  Ivan Atel -
šek,  Andre ja  Katič,  Dra go Bla-
gus.  Z gos ti  se  je pogo var ja la  Sonja
Berc ko.

Pri pra vi li  smo  tudi raz sta ve, pove -
za ne  z  našim mes tom.  V pred dver -
ju knjiž ni ce  ste  si lah ko ogle da li
pre gled no raz sta vo knjiž nih  in
neknjiž nih novos ti  v Šaleš ki doli -

ni  v  letu 2008 (Ustvar je no  doma),
pre gled no raz sta vo raz gled nic Vele -
nja  in publi ka cij  o Vele nju  ob 50-let -
ni ci mes ta (Vele nje  v tis ko vi nah  in
na raz gled ni cah), raz sta va  ob 50-
let ni ci odprt ja sre diš ča Vele nja
(Spo mi ni moje ga mes ta), raz sta -
vo Vele nja  iz  prve polo vi ce 60-ih,
70-ih, 80-ih  in 90-ih  let prejš nje ga
sto let ja (Spo mi ni moje ga mes ta).

Ogle da li  ste  si lah ko  tudi pre gled -
no retro spek tiv no raz sta vo  del Svet -
la ne Maka ro vič  ob nje ni 70-let ni ci
in raz sta vo  ob 70-let ni ci mla din -
ske ilus tra tor ke Jel ke Reich man.
Otroš ki odde lek  so  letos kra si le
raz sta ve  del vrt ca Naj di hoj ca,  npr.
Spo zna va mo  in sou stvar ja mo  naše
mes to (Rad-a  imam Vele nje)  ali
Pikas te ide je  v vrt cu Naj di hoj ca.
V “ste kle nih dvoj čkih”  so  se  vsak
mesec pred sta vi li  naši »bral ci/bral -
ke mese ca«  s knjiž nim  in neknjiž -
nim gra di vom,  ki  jih  je pose bej
zazna mo va lo. Izve de li  ste,  kaj  vse
so poče li otro ci  na otroš kih ustvar -
jal nih delav ni cah,  o kate rih knji -
gah  in  temah  so deba ti ra li  na bral -
no-de bat nem krož ku  Cool knji ga
osnov no šol ci  in  kako  smo sred nje -
šol ce  pod naslo vom Bra nje  je  žur,
Rea ding  is  cool vabi li  na skup na

sre ča nja  in pogo vo re  o pre bra nih
knji gah. 

Med več ji mi dogod ki  ne sme mo
spre gle da ti otvo rit ve  nove, pri jaz -
nej še  in pro stor nej še knjiž ni ce  v
Šmart nem  ob  Paki. Konč no  naj
vas spo mnim  na novem br ski  ciklus
veče rov, posve če nih 75-let ni ci
velenj ske knjiž ni ce  in 155-let ni ci
knjiž ni čar stva  v Šaleš ki doli ni: pred -
sta vi tev knji ge pes mi  Iva Strop ni -
ka z naslo vom Knji ga  šumov,  večer
z  dr. Mat ja žem Kmec lom  in dr. Loj -
ze tom Gos ti šo ob pred sta vit vi doni -
ra ne zbir ke Ico no the ca Val va so ri -
a na  in pred sta vi tev zbor ni ka  ob 75-
let ni ci knjiž ni ce.

V decem bru  bo  še  nekaj zani mi -
vih pri re di tev:
•pred sta vi li  bomo Alma nah

2010;
•odpr li raz sta vo Ustvar je no

doma;
• v zad njem ted nu  pred  novim

letom  bomo pri pra vi li Čarob ni
decem ber – vsa ko dnev ne prav -
ljič ne uri c;

• odprli raz sta vo vrt ca Naj di hoj-
ca  V  soju  zvezd. 
Pris rčno vab lje ni!

E. P.  Š.

Doga ja( lo)  se ( je)

Raz sta va 75  let

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

Pogo vor  z Ani co Pod les nik


