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Kako mine va jo
leta
Vla do  Vrbič

Se mor da  še spo mni te,  kje  je  bila velenj ska mes tna knjiž ni ca   pred peti mi
leti? Odde lek  za odra sle  je domo val  na Tito vem  trgu šti ri, odde lek  za otro ke
in mla di no  pa  v nek da njih pro sto rih Elek tro teh ne  na Pre šer no vi ces ti. Sta re
poli ce  na Tito vem  trgu  so  se šibi le  pod  težo  knjig, mal ce obil nej ši obis ko val ci
so  se  med knjiž ni mi rega li  komaj pre bi ja li. Čital niš ki sto li  in raču nal ni ki  za
bral ce  so  bili  tam,  kjer  je  bilo  vsaj  malo pro sto ra.  In  potem  se  je zgo dil 20.
sep tem ber 2005, otvo ri tev  novih pro sto rov mest ne knjiž ni ce.  MOV  je  namreč
ob krep ki finanč ni pomo či drža ve odku pi la  velik  del obnov lje ne veleb la gov-
ni ce  Nama  in  jo name ni la knjiž ni ci. Izred no  lepa arhi tek tu ra, veli ko pro sto-
ra  in svet lo be  so  dali knjiž nič ni dejav nos ti nove ga zago na.  Po  petih  letih
delo va nja  še ved no pre je ma mo šte vil ne kom pli men te doma či nov  in obis ko-
val cev  od dru god.  Tudi  zato,  ker  so  vsi pre se ne če ni,  da  v  naših svet lih pro sto -
rih vla da spro šče no ozračje,  kjer glas no izgo vor je na bese da  ni  greh. Nobe ne-
ga dvo ma  ni,  da  ima Vele nje  eno naj lep ših knjiž nic  v Slo ve ni ji. Seve da  pa  ne
gre  samo  za zuna njo podo bo.  Da  je  tudi vse bi na,  delo velenj skih knjiž ni čark
in knjiž ni čar jev  na pri mer ni rav ni, doka zu je Čopo va diplo ma, naj viš je pri z-
na nje  s področ ja knjiž ni čar stva,  ki  jo  je Knjiž ni ca Vele nje pre je la  v  letu
2009. Seve da pa   ne moremo spa ti  na lovo ri kah!  Še  je veli ko izzi vov, veli ko
mož nos ti  za  delo.  Pred  leti  smo zapi sa li,  da  je knjiž ni ca sve ti šče knji ge  in
infor ma cij sko sre diš če.  In  v  teh  petih  letih  smo ugo to vi li,  da  je  tudi pra vo sre -
če va li šče naj raz lič nej ših sku pin obča nov –  od dija kov  do upo ko jen cev.  In  to
mora mo nego va ti.

Še  nekaj  se  je zgo di lo  v zad njih  letih,  leta 2008  je Knjiž ni ca Vele nje  po dob -
rih  treh deset let jih delo va nja  v Kul tur nem cen tru ( od  leta 2004  s pri re dit ve -
no dejav nost jo  doma kul tu re),  namreč zno va pos ta la samo stoj na.  To  je
dobro pred vsem zara di pre gled ne ga finanč ne ga poslo va nja. Knjiž ni ca  je
kot prav na nasled ni ca Kul tur ne ga cen tra  Ivana Napot nika uspe la sani ra ti
vse skup ne dol go ve  za  leta  nazaj,  leto 2010  je  prvo  po dol gem  času,  ko nis-
mo obre me nje ni  z dol go vi. Knjiž nič na dejav nost  je seve da jav na služ ba,  a
to  ob  neki var nos ti, zanes lji vos ti pome ni  tudi,  da  si mora mo  ves  čas pri za -
de va ti  za  nove  vire sred stev  in  - jas no!  -  vsak  evro dva krat obr ni ti, pre den  ga
izpus ti mo  iz  rok. 

�

V začet ku sep tem bra  je  bil  ob 40-let ni ci
sode lo va nja  na obis ku  v Vele nju  župan part -
ner ske ga mes ta Esslin gen  dr. Juer gen Zie -
ger. Ogle dal  si  je  tudi  velenj sko mest no knjiž -
ni co.  Vsem  trem gos tom – župa nu oseb no,

nje go vi  ženi  in sode lav cu –  je  bila knjiž ni ca
všeč, zlas ti  za knjiž ni ce red ka zrač nost pro -
sto ra. Zani ma la  jih  je vrs ta  reči  iz knjiž nič -
ne ga življe nja,  mdr. pro mo cij sko ges lo ‘Bra -
nju  čast  in  oblast’,  pa  tudi podrob nos ti  o

orga ni zi ra nos ti  in delo va nju vzpo red nih
dejav nos ti  - arhi vov  ipd.  Ker  v Stuttgar tu  -
Esslin gen  je sko raj pred mest je Stuttgar ta  -
men da rav no gra di jo  novo knjiž ni co,  je  bilo
vide ti,  kot  da  župan raz miš lja  o grad nji  tudi
v Esslin ge nu  samem. 

Bomo vide li,  bomo vide li …
� Lado Plan ko

Pred peti mi  leti  smo  ob  tem  času postav lja -
li  prve knji ge  v  nove rega le.  Šele zače nja li
smo  se pri va ja ti  na  nove pro sto re,  na  nove raz -
sež nos ti.  Prvi  teden  po odprt ju  je  bil izpo -
soj ni  pult,  ki  se  nam  je  takrat  zdel ogro men,
kak  meter viso ko nalo žen  s knji ga mi,  ki  so  se
vra ča le  po eno me seč ni  pavzi.  Za  korak  s 660
na  več  kot 2000 kvad rat nih met rov člo vek
res potre bu je škor nje
sedem mi lj ni ke, tre ba  je glo -
bo ko zaje ti  sapo, vze ti  zalet
…  In ven dar:  v zad njih  letih
smo  bili pri če vrs ti  novih
knjiž nic  in  po tis tem,  kar  se
je  dalo opa zi ti  in izve de ti,
smo knjiž ni čar ji  v Vele nju
svoj  del opra vi li  zelo solid -
no, lah ko reče mo,  da  bolje
kot veči na kole gov. Ogro -
mne ga kora ka  naprej  ne
more jo izbri sa ti  niti tis ti
dosež ki arhi tek tov,  ki arhi -
tek tu ri  niso rav no  v  ponos. 

Ko  danes pri mer ja mo
knjiž ni co  pred selit vi jo  in
po  njej,  sta naj bolj opaz na
rav no raz li ka  v ponu dbi  in
posle dič no več ji  obisk:  med
oktob rom  in mar cem sto pi
dnev no sko zi knjiž nič na
vra ta  od 600  do 900 obis -
ko val cev ( prej  med 450  in
600),  ob moč nej ših dne vih,  kot  so pone delj -
ki,  tudi  več  kot 1100. Šte vi lo pri re di tev,  ki  že
pred selit vi jo  ni  bilo maj hno,  se  je  v  novi  hiši
pod vo ji lo.  Če  smo  pred  letom 2005  ob izpo -
so ji pri va bi li  še  kakih dva najst, mor da pet -
najst  ti soč upo rab ni kov ( tudi  če  bi  jih hote -
li  več  -  in  mi  bi  že hote li  -,  jih  v sta ri  hiši nis -
mo ime li  kam  dati),  je  ta šte vil ka  lani dose -
gla 80.000 ( z bese do: osem de set  ti soč) obis -

ko val cev,  ki  so pri šli  na pri re di tev,  brat časo -
pi se  ali stri pe,  se  učit, sur fat  po inter ne tu,
poslu šat glas bo, pre iz ku sit igral no kon zo lo …
ali  pa  si pre pro sto odpo čit uše sa  od mest ne -
ga hru pa; navse zad nje  je knjiž ni ca  po defi ni -
ci ji pro stor  miru  in zbra nos ti. 

Ob sploš ni koli čin ski ras ti  pa ras te  tudi šte -
vi lo zah tev nej ših  oblik  in ser vi sov. Med knjiž -

nič na izpo so ja,  na pri mer,  je  že  nekaj  let vsa -
ko dnev ni  pojav. Pose bej  smo vese li civil nih
ini ci a tiv, kate rih izobra že val ni zna čaj  je  po
nara vi bli zu knjiž ni ci  - gobar jev, rodo slov cev,
druš tva  za  boj pro ti  raku …  -  in  ki pred stav -
lja jo nad grad njo ponu dbe,  pa  tudi naj bolj šo
pro mo ci jo gra di va  in dejav nos ti. Čeda lje  bolj
pogos ti  so –  tudi nevč la nje ni  - upo rab ni ki,
ki svo jo reši tev težav išče jo  v domo znan ski

zbir ki,  v kate ri  se podat kom  in doku men tom
o Šaleš ki doli ni  na papir ju pri dru žu je jo digi -
tal(izi ra) ne vse bi ne;  zanjo  v sta ri zgrad bi pre -
pro sto  ni  bilo pro sto ra.  Dobro  se  je uve lja vil
knjiž ni bolš jak zad njo sobo to  v mese cu,  tako
da  nas pro da jal ci spra šu je jo,  zakaj  si  ga  ne
omis li jo  tudi dru ge knjiž ni ce  -  pa  ne  samo
konec apri la,  ko vesolj na Slo ve ni ja zno ri,  to
poi me nu je  Teden knji ge  in posta vi štan te  s
knji ga mi  pred vsa ko gos til no.  In  ko  ne pri de -
jo bral ci  k  nam, pri de mo  mi  k  njim: knjiž ni -
ca  je pri sot na  na loka ci jah  od Luci fer ja  ali

vile Her ber ste in  do  domov  za var stvo odras -
lih. 

Novi pro sto ri  so  bili  in  so  še bistve ni  pogoj
za dopol nje va nje soci al ne  in infor ma cij ske
raz sež nos ti knjiž ni ce,  ki  se  s  tem odzi va  na
spre mem be  v življenj skem vzor cu  vseh  nas,
na življe nje  s čeda lje  več zna nja.  Več zna nja
pa pome ni bolj še življe nje …

� Lado Plan ko

Pet  let  nove  hiše

Obisk  iz Esslin ge na

Dr. Juer gen Zie ger (dru gi  z des ne)

Šaleš ki bio graf ski
lek si kon:  Zdaj  gre
zares!

Po kak šnih  dveh  letih aktiv no sti  smo  pri pri pra vi Šaleš ke ga bio graf ske ga lek -
si ko na  lepo napre do va li.  V  tem  času  smo pri pra vi li sez nam 1150  oseb,  ki  naj
bi  bile pred stav lje ne  v lek si ko nu, zas no vo splet ne stra ni, vpra šal nik, elek tron -
ski obra zec  za vna ša nje podat kov; uspe li  smo izbr ska ti veči no naslo vov uvr -
ščen cev  v lek si kon  ter raz pos la li vpra šal ni ke  na oko li sedem sto naslo vov.  Odziv
oseb nos ti,  ki  jih ima mo  namen uvrs ti ti  v lek si kon,  je  bil  zelo  dober,  tako  da
ima mo  že pol no oma ro izpol nje nih vpra šal ni kov.  Še ved no  pa  je  čas,  da zamud -
ni ki ven dar le poš lje jo izpol nje ni vpra šal nik!

Zdaj  nas  čaka vse bin sko naj zah tev nej ši  del opra vil: pisa nje  gesel.  Poleg anke -
ti ran cev  je  na sez na mu oseb nos ti  tudi oko li šti ri sto pokoj nih –  tako mora mo
skup no izde la ti oko li  tisoč  gesel. Ges la  bodo gle de  na pomemb nost  oseb raz -
vr šče na  v  tri sku pi ne, naj po memb nej šim  bo name nje ne ga naj več pro sto ra. Pre -
cej šen  del  gesel  bodo obli ko va li sode lav ci knjiž ni ce,  poleg  tega  pa  bomo  k pisa -
nju pri te gni li  še  več  kot  deset stro kov nja kov  zunaj knjiž ni ce. Načr tu je mo,  da  bo
pisa nje  gesel tra ja lo pri bliž no  leto  dni,  vsa ges la  pa  bo potreb no  še lek to ri ra ti.
Elek tron ska obli ka Šaleš ke ga bio graf ske ga lek si ko na  naj  bi  tako  luč sve ta ugle -
da la  konec pri hod nje ga  leta.  Potem  bomo lek si kon pus ti li odle ža ti  nekaj  časa,
da  se zbe re jo pri pom be  na  dotlej oprav lje no  delo  in  da  se šte vi lo uvr šče nih  v
lek si kon mor da  še dopol ni.  Tako  bi tis ka no obli ko izda li naj ver jet ne je  v  letu
2013. 

S Šaleš kim bio graf skim lek si ko nom nasta ja izred no pomemb no domo znan -
sko gra di vo,  ki  bo paz lji ve mu bral cu  eden naj bolj ših zgo do vin skih  virov  o življe -
nju  v Šaleš ki doli ni.  Doslej  se  s takš nim lek si ko nom lah ko poh va li  le  malo slo -
ven skih  regij ozi ro ma  občin. 

� Vla do  Vrbič
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Podat kov ne  baze,  ki pred stav lja -
jo  del digi tal ne knjiž ni ce Knjiž ni ce
Vele nje,  so  na  enem mes tu zbra ni
elek tron ski časo pi si, član ki, zapi -
si, podat ki, infor ma ci je …,  ki  jih
lah ko išče mo, bere mo, poslu ša mo,
gle da mo,  po mož nos ti tis ka mo,
shra ni mo  ali  kako dru ga če upo ra -
bi mo  za svo je  delo. Gle de  na raz -
lič na stro kov na področ ja,  ki  jih
pred stav lja jo,  so  ti doku men ti zdru -
že ni  na skup nih por ta lih ( npr. pra -
vo, druž bo slov je, huma nis ti ka, eko -
no mi ja, umet nost  ipd.).  Knjiž ni -
ca Vele nje  se  je  kot  ena  izmed  prvih
sploš nih knjiž nic  v Slo ve ni ji pri -
dru ži la kon zor ci ju knjiž nic,  ki  so
se loti le naku pa elek tron skih podat -
kov nih  baz.  Prva  in  še  danes naj bolj
obsež na  baza  je  bila EBSCO Host.
Za pri mer povej mo,  da  že  ena
sama zbir ka  v  bazi EBSCO Host
ponu ja oko li 7000 sve tov no zna -
nih stro kov nih  revij.  Danes  so takš -
ne podat kov ne  baze nuj no potreb -
ne  pri  vseh vrs tah  in  na  vseh stop -
njah štu di ja, nema lo kdaj  pa  jih lah -
ko upo ra bi mo  pri iska nju lite ra tu -
re  za svo je oseb ne pro jek te. 

Podat kov ne  baze,  ki  jih Knjiž ni -
ca Vele nje ponu ja svo jim čla nom,
so veči no ma dostop ne  v elek tron -
ski obli ki pre ko  naše splet ne stra -
ni  http:// www. vel. sik. si.  Za  dostop
do  baze  je potreb na pri ja va,  ki  jo
opra vi te  s svo jo šte vil ko član ske
izka zni ce  in ges lom,  ki  ste  ga dobi -
li  v knjiž ni ci (ges lo  je ena ko ges lu
za  dostop  do  Moje knjiž ni ce), iska -
nje  po  bazi IUS-In fo  pa  se lah ko
opra vi  samo  v knjiž ni ci.

Pred stav lja mo  vam elek tron ske
baze podat kov,  ki  so dostop ne pre -
ko sple ta  in  ki  jih lah ko upo rab lja -
jo  vsi čla ni Knjiž ni ce Vele nje. 

EBSCOhost 

Elec tro nic Infor ma ti on  for Libra -
ri es  Direct ( Elek tron ske infor ma -
ci je  za knjiž ni ce  Direct)  je  nastal
kot skup ni pro jekt usta nov Zavo -
da  za Odpr to druž bo ( del omrež -
ja Soe ro e se vih skla dov)  in  EBSCO
Publis hing,  ki  je  eden naj več jih
doba vi te ljev elek tron skih  in tis ka -
nih stro kov nih  in znan stve nih  revij
na sve tu. Pre ko ser vi sa EBSCO -
host Web omo go ča  EIFL  Direct
deže lam  v mre ži  Open Soci e ty
Insti tu ti ons ( OSI)  dostop  do elek -
tron skih tek stov  iz  več  tisoč  revij
in  knjig pred vsem  iz druž bo slov ja,
huma nis ti ke  in eko no mi je. Knjiž ni -
ca  ima  dostop  do 11  zbirk  v ser vi -
su EBSCO host  Web  in  do zbir ke
EBSCO host Sci en ti fic Ame ri can
Archi ve.   Za čla ne Knjiž ni ce Vele -
nje  je pri ja va mož na  tudi  iz raču nal -
ni ka,  ki  ni  v knjiž ni ci. EBSCO host -
Web  nudi iska nje  v sle de čih dnev -
no vzdr že va nih zbir kah:

•Aca de mic  Search Eli te (bese -
di la  iz 4.600  revij  s podro čij druž -
bo slov ja, huma nis ti ke, sploš ne zna -
nos ti, izobra že va nja, mul ti kul tur -
nih štu dij), 

•Busi ness Sou r ce Pre mi er (naj -
več ja poslov na zbir ka  - bese di la  iz
7000  revij,  po kate ri lah ko brska te
tudi  z nad gra je nim iskal ni kom
Busi ness Sear ching Inter fa ce,  ki
omo go ča iska nje eko nom skih

podat kov, podat ke  s področ ja
gospo dar stva  in trž nih raz is kav),

•Regi o nal Busi ness  News (pol na
bese di la  iz 75 poslov nih časo pi -
sov), 

• ERIC: Edu ca ti o nal Resou r ce
Infor ma ti on Cen ter ( več  tisoč
povzet kov vse bin  iz  več  kot 1000
revij izobra že val ne ga področ ja), 

• Health Sou r ce- Con su mer Edi -
ti on (infor ma ci je  s področ ja zdrav -
ja, medi cin ske zna nos ti, pre hra ne,
var stva  otrok, šport ne medi ci ne  in
sploš ne ga zdrav ja,  ki  so name nje -
ne naj šir ši jav nos ti), 

• Health Sou r ce-Nur sing/Aca de -
mic Edi ti on (550  revij), 

•Med li ne (zbir ka ame riš ke naci -
o nal ne knjiž ni ce  za medi ci no,  ki
omo go ča iska nje podat kov  o član -
kih  z izvle čki  iz  več  kot 4800 bio -
me di cin skih časo pi sov  od  leta 1966
do  danes), 

•Cli ni cal Phar ma co lo gy (sodob -
ni, jed rna ti  in kli nič no pomemb ni
opi si zdra vil,  ki ima jo dovo lje nje
za pro met  v Zdru že nih drža vah
Ame ri ke, zelišč ni  in pre hram be ni
pri prav ki,  nova zdra vi la  in zdra vi -
la,  ki  se  še raz is ku je jo), 

•Master FI LE Pre mi er Libra ry
(zbir ka sploš nih vse bin  z  vseh
podro čij  iz  več  tisoč refe ren čnih
publi ka cij), 

•Infor ma ti on Sci en ce & Tech no -
lo gy  Abstracts (zbir ka povzet kov
iz 600  revij  s področ ja knjiž ni čar -
stva  in infor ma cij skih zna nos ti), 

•New spa per Sou r ce (bese di la  iz
med na rod nih časo pi sov). 

Por tal  IUS-  INFO

Por tal  IUS-  INFO zdru žu je šti ri
med  seboj pove za ne por ta le:

•Por tal  FinD– INFO pove zu je
zbir ke podat kov, obraz cev  in pri -
po mo čkov  s podro čij  financ, dav -
kov  in raču no vod stva. 

•IUS-Ob res ti  je pro gram  za izra -
čun zako ni tih zamud nih obres ti,
pogod be nih obres ti  in kre dit nih
amor ti za cij skih načr tov.

•Regis ter pred pi sov  na zgo ščen -
ki  je name njen prav ni kom, sod ni -
kom, odvet ni kom, notar jem, pod -
jet ni kom, eko no mis tom, stro kov -
nja kom nara vo slov nih  in dru gih
druž bo slov nih podro čij  ter  vsem,
ki  pri poslo va nju potre bu je jo infor -
ma ci je  o sta nju prav ne ga  reda,
veljav ne ga  v posa mez nih obdob -
jih.

•Sto ri tev Infor ma cij ski  pult  je
sto ri tev, name nje na  vsem tis tim,  ki
želi jo hit ro pri ti  do kva li tet nih prav -
nih infor ma cij,  pa bodi si nima jo
časa  za zah tev nej še prav ne poiz -
ved be  ali  pa  niso oprem lje ni  z naj -
so dob nej šo komu ni ka cij sko opre -
mo. Prav ni stro kov njak  bo  za  vas
pois kal prav ne infor ma ci je.

Naj po gos te je obis kan  del  je
Regis ter pred pi sov,  kjer lah ko naj -
de mo ure di tev doma če ga  in evrop -
ske ga prav ne ga  reda  z pri pa da jo -
čo zako no da jo (regi stri, zako ni,
pod za kon ski mi pred pi si, Urad ni
list  RS, med na rod ni mi spo ra zu -
mi  EU, pri prav ljal ni mi  akti  EU,
par la men tar ni mi vpra ša nji), jav -
ni mi obja va mi, stro kov no lite ra -
tu ro (obja ve publi ka cij, stro kov -
nih član kov  ter član kov  o ustav -
nem sod stvu), sod no prak so
(odlo čit ve Ustav ne ga sodiš ča  RS,
judi ka ti vrhov ne ga, višje ga  in
uprav ne ga sodiš ča  RS, judi ka ti
EU, prav na mne nja  in sta liš ča  ter

sod be veli ke ga sena ta)  ter dnev -
ne infor ma ci je.

GVIN. com

GVIN. com  daje celo vit vpo gled
v poslo va nje slo ven skih pod je tij,  v
nji ho va vod stva,  ter  v trž no doga -
ja nje  doma,  v sve tu  in  po posa mez -
nih indu strij skih pano gah.  Na  voljo
so kako vost ne  in ažur ne infor ma -
ci je  iz raz lič nih  virov, ure je ne  v pre -
gle den splet ni ser vis. Name njen  je
tako zah tev nim  kot  manj zah tev -
nim upo rab ni kom  v  vseh oddel kih
pod jet ja. Pri ja va  je mož na  tudi  iz
raču nal ni ka,  ki  ni  v knjiž ni ci. 

ERIC

ERIC slu ži  za iska nje stro kov ne
in znan stve ne lite ra tu re  s področ -
ja vzgo je  in izobra že va nja: peda go -
gi ka; andra go gi ka; didak ti ka;
defek to lo gi ja; psi ho lo gi ja; uče nje
in indi vi du al ni raz voj; izobra že -
val ni pro ce si  v učil ni ci,  šoli, druž -
bi; kuri ku lum; soci al ni pro ce si,
oko lje  in struk tu re; raz is ko va nje
in meto do lo gi ja; zgrad be  in opre -
ma; infor ma cij ski  in komu ni ka cij -
ski sis te mi  itn. Pouda rek  je  na
sever no a me riš kem pro sto ru. Obse -
ga bib li o graf ske podat ke  z abstrak -
ti  o član kih  iz 980 časo pi sov, raz -
is ko val nih  in teh nič nih poro či lih,
pri spev kih  z kon fe renc, knji gah,
diser ta ci jah, bese di la “ ERIC
Digests”  itn.  od  leta 1966  dalje.
Za čla ne Knjiž ni ce Vele nje  je pri -
ja va mož na  tudi  iz raču nal ni ka,  ki
ni  v knjiž ni ci.

Oxford  English
Dic ti o na ry
Onli ne

Naj ugled nej ši slo var angleš ke ga
jezi ka  v elek tron ski obli ki. Elek -
tron ska obli ka  Oxford  English Dic -
ti o na ry (dru ga izda ja), naj bolj avto -
ri ta tiv ne ga  in naj ob sež nej še ga slo -
var ja angle šči ne. Obse ga pri bliž no
290000  gesel, vklju ču je  tudi eti mo -
lo gi je  besed, pri me re upo ra be, izgo -
vor ja vo  itn.  Za čla ne Knjiž ni ce
Vele nje  je pri ja va mož na  tudi  iz
raču nal ni ka,  ki  ni  v knjiž ni ci.

Oxford
Refe ren ce
Onli ne 

Oxford Refe ren ce Onli ne Pre mi -
um Col lec ti on vse bu je  prek 100
raz lič nih enci klo pe dij  in slo var jev
za raz lič na vse bin ska področ ja. Slu -
ži  za iska nje pome na  besed, iska nje
defi ni cij, pojas nil, podat kov,  oseb
itn.  ORO Pre mi um obse ga angleš -
ke  eno-  in dvo je zič ne slo var je, stro -

kov ne slo var je (lek si ko ne)  za  širok
spek ter podro čij  -  od posa mez nih
panog zna nos ti  do mito lo gij  in mer -
skih  enot, bio graf ske ime ni ke ( kdo
je  kdo  itn.), podrob nej še pre gle de
neke ga področ ja (“ Oxford Com -
pa ni on...”), refe renč ne pri roč ni ke
za angleš ki  jezik (slov ni ca, eti mo -
lo gi ja, kra ti ce  itn.), zem lje vi de, opi -
se zdra vil  itn. Rez ul ta te lah ko shra -
ni mo  na kate ri ko li pomnil niš ki
medij, natis ne mo  ali poš lje mo  po
elek tron ski poš ti.  Za čla ne Knjiž ni -
ce Vele nje  je pri ja va mož na  tudi  iz
raču nal ni ka,  ki  ni  v knjiž ni ci.

Oxford Music
Online

Podat kov na zbir ka vse bu je  prek
47000 član kov  iz  The  New Gro ve
Dic ti o na ry  of  Music  and Musi ci -
ans,  The  New Gro ve Dic ti o na ry
of Ope ra  in  The  New Gro ve Dic -
ti o na ry  of  Jazz.

Poleg bese di la zbir ka vse bu je  tudi
pri me re zvoč nih  in not nih zapi sov
ter 3 D pred sta vit ve instru men tov.
Za pol no funk ci o nal nost podat kov -
ne zbir ke potre bu je mo Win dows
Medi a Play er ( za poslu ša nje zvoč -
nih dato tek),  Scorch plu gin ( za
dostop  do pri mer kov glas be nih
zapi sov  v for ma tu Sibe li us)  in 3 -
D ima ge vie wer ( za 3 D pred sta vit -
ve instru men tov potre bu je mo
View po int Ima ge vie wer).  Za čla -
ne Knjiž ni ce Vele nje  je pri ja va mož -
na  tudi  iz raču nal ni ka,  ki  ni  v knjiž -
ni ci.

Arhiv čas ni ka
Večer 

Dostop  do arhi va čas ni ka  Večer
je  za čla ne Knjiž ni ce Vele nje
možen  tudi  iz raču nal ni ka,  ki  ni  v
knjiž ni ci.

Digi tal na
knjiž ni ca
Slo ve ni je

Digi tal na knjiž ni ca Slo ve ni je  je
splet ni por tal  za  dostop  do digi ta -
li zi ra ne ga zna nja  in kul tur nih zakla -

dov. Ponu ja pro sto iska nje  po  virih
in  dostop  do digi tal nih vse bin
(dostop  do por tre tov naj bolj zna -
nih Slo ven cev  in Slo venk, poslu ša -
nje sta re slo ven ske glas be, spre ha -
ja nje  po slo ven skem ozem lju  s
pomoč jo sta rih zem lje vi dov, infor -
ma ci je  o lite rar nem ustvar ja nju slo -
ven ske ga naro da  v revi jah Ljub ljan -
ski  zvon  in  Dom  in  svet,  Magna
kar ta  in Guten ber go va bib li ja  ter
dru gi zakla di sve tov ne ga pome na).
Zbir ke  so sestav lje ne  iz bese dil
(časo pis je, član ki, znan stve ni član -
ki, knji ge, poro či la  ARRS, viso ko -
šol ska  dela),  slik (arto te ka, foto -
gra fi je, not no gra di vo, pla ka ti, raz -
gled ni ce, roko pi si, zem lje vi di)  ter
mul ti me di je (vir tu al ne raz sta ve,
zvoč ni pos net ki). 

Direc to ry  of
Open  Access
Jour nals

DOAJ ponu ja  odprt  dostop  do
5400 naslo vov pro sto dostop nih,
recen zi ra nih stro kov nih  revij  v pol -
nem tek stu. Iska nje  je omo go če no
po naslo vu revi je  ali  po raz lič nih
stro kov nih zvr steh.

Arhiv
druž bo slov nih
podat kov
( ADP)

ADP  je osred nji slo ven ski druž -
bo slov ni  arhiv podat kov.  ADP hra -
ni zbir ko podat kov, zani mi vih  za
druž bo slov ne ana li ze,  s poudar -
kom  na prob le mih, pove za nih  s
slo ven sko druž bo. Pred nost ima -
jo vse bin sko pomemb nej še  in
meto do lo ško  dobro izde la ne raz -
is ka ve,  ob  tem  še pose bej podat ki
sko zi  čas  in med na rod ni pri mer jal -
ni podat ki,  pri kate rih  je upo šte va -
na Slo ve ni ja. Nalo ga  ADP  je shra -
nje va ti podat ke  iz pre te klih raz is -
kav,  da  bi  jih  bilo mogo če ponov -
no upo ra bi ti. Podat ki  so name nje -
ni pred vsem izobra že va nju  ter raz -
is ko va nju. Pred nost arhi va  je  v
tem,  da  so podat ki  iz raz lič nih raz -
is kav ure je ni  in sprav lje ni  na  enem
mes tu,  kjer lah ko upo rab ni ki poi -
šče jo  in naro či jo gra di vo,  ki  ga

potre bu je jo.  ADP delu je  kot orga -
ni za cij ska eno ta  v okvi ru Inšti tu -
ta  za druž be ne  vede.

Sta tis tič ni  urad
Repub li ke
Slo ve ni je

Por tal Sta tis tič ne ga ura da
Repub li ke Slo ve ni je hra ni  in obde -
lu je podat ke  na področ ju držav ne
sta tis ti ke. Podat ki  so raz de lje ni  na
sta tis tič na področ ja,  kot  so demo -
graf sko soci al no področ je (opi si
s podat ki  o pre bi val cih,  o nji ho vi
življenj ski rav ni, soci al ni  in zdrav -
stve ni var nos ti,  ter  s podat ki  o
aktiv no sti  in življenj skem slo gu
pre bi val stva), eko nom sko področ -
je (zdru žu je pro iz vod ne  in sto rit -
ve ne dejav nos ti,  s podat ki  pa  je
pred stav lje na celot na eko nom ska
aktiv nost), oko lje  in narav ni  viri
(pred stav lje ni  so  s podat ki kme -
tij stva  in ribiš tva, goz dar stva  in
lova, ozem lja  in pod neb ja  ter
kazal ni ki  za oko lje  in ener ge ti ko)
ter splo šno (pri ka zu je geo graf ske
in uprav no -pro stor ske delit ve Slo -
ve ni je, volil no sta tis ti ko  in infor -
ma ci je  o dejav nos ti Sta tis tič ne ga
ura da  RS)

Podat kov ne  baze sestav lja jo
podat kov ni por tal SI-STAT,  ki  na
enem mes tu vse bu je pove za ve  do
vseh sta tis tič nih podat kov, ban ka
sta tis tič nih podat kov,  ki vse bu je
vna prej pri prav lje ne stan dard ne
tabe le  in ponu ja mož nost samo -
stoj ne pri pra ve  tabel  ter inte r ak tiv -
na orod ja,  kot  so inte r ak tiv ni sta tis -
tič ni  atlas, temat ska kar to gra fi ja,
baza  imen  in pri im kov,  baza kra -
jev nih  imen, pre bi val stve na pira -
mi da,  baza roj stnih  dni  ipd.  Prav
tako lah ko pri de mo  so evrop skih
sta tis tič nih podat kov,  ki  so objav -
lje ni  na stra neh Euro sta ta. 

Evrop ska
knjiž ni ca

Evrop ska knjiž ni ca je sku pen
por tal 48 evrop skih naci o nal nih
knjiž nic  v 35 jezi kih,  ki  vodi  do
evrop skih knjiž nič nih zakla dov.
Omo go ča poiz ve do va nje  po zbir -
kah evrop skih naci o nal nih knjiž -
nic  v digi tal ni obli ki (knji ge, poster -
ji, kar te, glas ba, vide o  ipd.)  ali bib -
li o gra fi ji.

� Lidi ja Črn ko

Edu ro am  in
Lib ro am

Slo ven sko viso ko šol stvo  in  del knjiž nic  sta vklju če na  v omrež -
je, ime no va no Edu ro am,  ki štu den tom omo go ča  dostop  do aka -
dem skih omre žij  širom  po Evro pi  s pomoč jo avto ri za ci je  v  enem
samem,  t. j.  v doma čem omrež ju.  To pome ni,  da pri deš – reci mo  -   iz Nor veš ke  v Slo ve ni jo  in lah ko upo -
rab ljaš slo ven sko aka dem sko mre žo  za  dostop  do inter ne ta,  kot  da  si štu dent kate re  od slo ven skih fakul -
tet,  torej  zastonj. Ugod nost  velja seve da  tudi  za slo ven ske štu den te  v tuji ni. Gosto va nje  v  tujih omrež -
jih (roa ming)  zna  biti  namreč  hudo dra ga  reč.

Velenj ska knjiž ni ca  je  tik  pred  tem,  da pos ta ne  član  te veli ke evrop ske dru ži ne.  V Slo ve ni ji  se Edu ro -
a mu pri dru žu je  še Lib ro am,  se pra vi gosto va nje knjiž nič nih čla nov  pod ena ki mi pogo ji.  Novi ser vis  bi
naj zaži vel  do kon ca sep tem bra – sku paj  s knjiž nič nim brez žič nim omrež jem. 

� Lado Plan ko

Digi tal na knjiž ni ca – podat kov ne  baze
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Digi ta li zi ra ne mu vide o  in film ske mu,
zvoč ne mu  in sli kov ne mu gra di vu  so  se  v
domo znan ski zbir ki velenj ske knjiž ni ce
pri dru ži li  tudi velenj ski časo pi si.  S finanč -
no pod po ro Minis tr stva  za kul tu ro  smo  v
knjiž ni ci  letos digi ta li zi ra li  vse osred nje
velenj ske časo pi se,  od  prve šte vil ke Velenj -
ske ga rudar ja  iz  leta 1953  do naj no vej ših
pri mer kov Naše ga  časa.  Vsi  ti časo pi si  so
odslej  v elek tron ski obli ki jav nos ti dostop -
ni  na splet nem por ta lu Digi tal ne knjiž ni -
ce Slo ve ni je –  Dlib. si. 

Gre  za digi ta li zi ra no gra di vo  v skup nem
obse gu 21.157 časo pis nih stra ni,  ki  so naj -
prej  od  leta 1953  do 1957 izha ja le  pod ime -
nom Velenj ski  rudar,  od  leta 1960  do 1965
kot  Rudar,  nato  do  leta 1972  kot Šaleš ki
rudar  in  od  leta 1973  dalje  kot  Naš  čas.

Vele nje  kot mes to  je mla do. Prejš nje  leto
je praz no va lo svo jo pet de set let ni co,  v osno -
vi  pa  je  bilo zgra je no  v pet de se tih  letih prejš -
nje ga sto let ja,  torej  v  nekaj  manj  kot dese -
tih  letih. Ver jet no  ni edi no, zanes lji vo  pa  je
med maloš te vil ni mi mes ti  na sve tu,  pri kate -
rih zgo do vi na nji ho ve ga nastan ka sov pa da
z začet kom izha ja nja lokal ne ga čas ni ka.
Osred nji lokal ni časo pis  je  namreč pri čel
izha ja ti  leta 1953,  torej vzpo red no  s pri čet -
kom gospo dar ske ga pre po ro da,  ki  je teme -
ljil  na pre mo gov niš tvu  in  v zve zi  s  tem  tudi
na začet ku urba ni za ci je Vele nja  in nje go ve
blis ko vi te pre ob raz be  iz pode žel ske ga  trga
v mes to. Izha jal  je  do  leta 1957,  pod dru gim
ime nom  pa  je ponov no  in  brez pre ki nit ve

pri čel izha ja ti  od  leta 1960  dalje ( vmes  je  le
spre me nil  ime).  Zato  je lokal ni velenj ski
časo pis  ne  le svo je vrst na kro ni ka nasta ja -
nja Vele nja  kot mes ta  in čeda lje pomemb -
nej še ga gospo dar ske ga sre diš ča,  ampak  je
tudi izjem no dra go cen zgo do vin ski  vir.  Kot
tovrst ni  vir  pa  je pomem ben  tudi  za celot -
no Šaleš ko doli no  in kas ne je  tudi  za Zgor -
njo Savinj sko doli no  in Koro ško.  Čeprav  je

izha jal  pod raz lič ni mi ime ni  in  so  bili izda -
ja te lji raz lič ni,  je  med nji mi kon ti tnu i te ta:
prva časo pi sa  sta  sicer  bila for mal no gla si -
li velenj ske ga rud ni ka, ven dar  sta  od same -
ga začet ka ena ko vred no pokri va la  tudi šir -
še lokal no območ je,  ki  je obse ga lo današ -
njo velenj sko  in šoš tanj sko obči no.

Še  pred sla bim deset let jem  so osred nji
velenj ski časo pi si, koli kor  jih  je  sploh  bilo

zbra nih, zapra še ni žde li nek je  v tem nem
in odro čnem  kotu velenj ske knjiž ni ce,  daleč
od  oči  in  rok bral cev. Naj prej  jih  je  bilo
tre ba zlo ži ti  po šte vil kah  in let ni cah,  potem
se  je zače lo muko trp no iska nje šte vil nih
manj ka jo čih šte vilk  in  celo kom plet nih let -
ni kov  in  ko  so časo pi si konč no  bili dostop -
ni bral cem,  se  je poka za lo,  da  jih  še veli -
ko manj ka. Zad re ga  je  bila  še toli ko več ja

ob dej stvu,  da nobe na insti tu ci ja  v Šaleš -
ki doli ni  ne hra ni  vseh šte vilk. Četu di  bi
zdru ži li arhi ve Muze ja Vele nje, Pre mo gov -
ni ka Vele nje  in  naše knjiž ni ce,  bi  še ved no
manj ka lo  nekaj šte vilk.  Pri  tem  pa  tudi  v
ljub ljan ski Narod ni  in uni ver zi tet ni knjiž -
ni ci nima jo kom plet nih izvo dov.  Ob  vseh
teh sla bih  pa  je  bila dob ra novi ca  vsaj  to,
da  šele  vsi  ti arhi vi sku paj pre mo re jo kom -
ple ten  arhiv. Seve da  se nis mo  mogli spri -
jaz ni ti  s  tem,  da  bi  naše bral ce poši lja li  v
Muzej  in  NUK  ali  celo  v  arhiv Pre mo gov -
ni ka,  zato  smo raz miš lja li  o kopi ra nju manj -
ka jo čih izvo dov.  Pri  tem  nas  je pre hi te la
teh no loš ka  novost,  ki  se ime nu je digi ta li -
za ci ja,  in  z nje no pomoč jo ima mo  poslej
zdru že no tis to,  česar  sicer niko li  ne  bi
mogli zdru ži ti  na  istem mes tu.  Na splet -
nem por ta lu Digi tal na knjiž ni ca Slo ve ni -
je  so  odslej  ti časo pi si dostop ni komur ko -
li kjer ko li  na pla ne tu.

� Sil vo Grmov šek

Kako  do
knji ge 

Z nabav no poli ti ko knjiž ni ce  se bral ci
komaj  kdaj sre ča jo zavest no, naj več krat
takrat,  ko  jim  ne  uspe pri ti  do žele ne knji -
ge,  kar  je  potem  vzrok  za neje vo ljo.  Komaj
kdo  se vpra ša,  kako  je  sploh  s  tem,  kako
knjiž ni ca kupu je tis to,  kar  pač kupu je,  in
zakaj  je  do neka te rih naslo vov mogo če pri -
ti  takoj,  do dru gih  pa mese ce dol go  ne.

Za  nakup gra di va obsta ja jo stro kov na
pri po ro či la,  ki knjiž ni cam nala ga jo osnov -
na raz mer ja  pri naku pu gra di va;  te nor -
ma ti ve  in stan dar de spre je ma naci o nal ni
svet  za knjiž ni čar stvo  pri minis tr stvu  za
kul tu ro, nazad nje  so  bili obnov lje ni  leta
2005.  Prvi nor ma tiv  je koli čin ski:  na vsa -
kih 1000 pre bi val cev   naj bi knjiž ni ca let -
no kupi la  vsaj 250  enot gra di va,  do  leta
2015  pa  naj   bi  se  ta šte vil ka pove ča la  na
400  enot gra di va let no.  V  prvem pri me ru
bi  za celot no področ je Šaleš ke doli ne
mora li naba vi ti 11.000  knjig  in dru ge ga
gra di va,  v dru gem  pa  celo 18.000.  V prak -
si  teh šte vilk niko li  ne dose že mo,  le dva krat
smo  se pri bli ža li šte vi lu 11.000  enot. Veči -
no ma  se zbir ka pove ču je  za 8-9.000  enot
let no,  kdaj  pa  kdaj  pa osta ne šte vi lo pri ras -
ta  tudi  pod 7.000 eno ta mi. Let no naba vi -
mo  od 3.500  do 4.000 naslo vov, prak tič -
no  vse,  kar  je omem be vred ne ga  na  trgu. 

Pri po ro če na sesta va knjiž nič ne zbir ke  je
60 % naslo vov ( ne izvo dov) nele po slov ne -
ga gra di va  in 40 % lepo slov ja (roma nov,
dra ma ti ke, poe zi je  itd.).  Poleg  tega  je tre -
ba ures ni če va ti raz mer je 30 % naslo vov  za
mla di no  in 70 %  za odra sle,  ki  ga zad nja
leta prak tič no  ni mogo če dose či,  ker  je  na

trgu pre ma lo naslo vov  za mla de.  V zbir ki
mora  biti  dalje  vsaj 10 % neknjiž ne ga gra -
di va (zem lje vi dov,  slik, cd-jev  oz. dvd-jev,
dosto pov  do plač lji vih digi tal nih podat -
kov nih  baz  itd.)  in  enak  delež gra di va  v
tujih jezi kih; podrob nej ša raz mer ja  so pre -
pu šče na knjiž ni cam  samim.  In seve da nji -
ho vim finan cer jem.

Nakup  pa  ni edi ni  način naba ve. Knjiž ni -
ce  si poma ga jo  še  z zame nja va mi  in dari li.
Po zako nu  o knjiž ni čar stvu  so knjiž ni ce dolž -
ne vze ti vsa ko knjiž no dari lo, ven dar  ga  niso
dolž ne uvrs ti ti  v zbir ko,  saj  ne  bi ime lo smis -
la  v  regal postav lja ti neče sa,  kar  tam  že sto -
ji  ali  kar  je zasta re lo, dru ga če neustrez no
itd. Bral cem,  ki  nam poda ri jo knji ge,  se sku -
ša mo  kljub  temu oddol ži ti. Pos to pa nje  s
knji ga mi,  ki sle di,  pa  je  del  skrbi  za  to,  da  se
ne  bi knji ge  po nepo treb nem uni če va le  in  da
ne  bi zara di nepaz lji vos ti uni či li poseb no
red kih  ali dra go ce nih  knjig.

Če  se  vam  torej zgo di,  da  ne more te  do
knji ge,  po kate ri  je veli ko pov pra še va nje,  si
jo naj prej rezer vi raj te.  Ker  v COBISS-u
sprem lja mo šte vi lo rezer va cij, občas no  in  po
potre bi doku pu je mo tis te knji ge,  na kate re
je tre ba najd lje čaka ti.  Če  se  vam  zdi,  da  bi
bilo čaka nje pre dol go (reci mo  pol  leta),  pa
mir ne  duše pred la gaj te  nakup – vsa ka knjiž -
ni ca  je vese la pred lo gov bral cev,  tudi  če  jih
ne  more ures ni či ti.  Tako  sicer  ni jam stva,  da
bo  vaš pred log  uspel,  ampak  kdor  ne pos -
ku si,  ne  bo  nikdar  vedel … 

� Lado Plan ko

Knjiž ni ca Vele nje  poleg svo je osnov ne
dejav nos ti oprav lja  še vrs to dru gih,  ki  so
name nje ne otro kom  in odras lim.  V  letu
2010  smo pro gram dejav nos ti raz ši ri li  še
z bral ni mi uri ca mi  in bral ni mi čajan ka mi.
Pove za li  smo  se  z  Domom  za var stvo
odras lih Vele nje,  kjer izva ja mo bral ne uri -
ce  vsak  prvi četr tek,  in  s Cen trom sta rej -
ših Zim ze len Topol ši ca,  kjer ima mo bral -

no čajan ko vsa ko  prvo  in zad njo sre do  v
mese cu. Čajan ke  so name nje ne sta no val -
cem  domov,  ki  iz zdrav stve nih raz lo gov
tež ko bere jo,  zelo  radi  pa pri sluh ne jo bra -
ni bese di. Knjiž ni čar ka ved no pred sta vi
dolo če no knji go  in pre be re  nekaj odlom -
kov  iz knji ge,  na kon cu  pa sle di pogo vor.
Na čajan kah pred stav lja mo  tudi knji ge
doma čih avtor jev. Neka te re  od  teh  bomo

pova bi li  tudi med se. Zani ma nje  za bral ne
uri ce  in čajan ke  je veli ko, poseb no  v Topol -
ši ci  so čajan ke  zelo  dobro obis ka ne.  S skup -
nim pogo vo rom  ob bra nju  knjig poglab -
lja mo med se boj ne odno se, sta no val cem
doma  pa omo go či mo kva li tet nej še pre živ -
lja nje pro ste ga  časa,  ob  tem  pa  tudi  sami
ras te mo.

� Ber nar da  Lukanc

Ras tem  s knji go
Z  novim šol skim  letom  se zače nja  tudi pro jekt Ras tem  s knji go,  ki

ga  že  dobro pozna mo.  Letos  se  bomo  v  naši knjiž ni ci sre ča li  s sed -
mo šol ci  že  petič.  Ta pro jekt izva ja mo sploš ne knjiž ni ce  po  vsej Slo -
ve ni ji  pod okri ljem minis tr stva  za šol stvo  in Jav ne agen ci je  za knji -
go  RS.  Namen naše ga pro jek ta  je pova bi ti  v splo šno knjiž ni co  vse sed -
mo šol ce osnov nih  šol  iz obči ne  ter  jim poka za ti,  kaj  vse  jim knjiž ni -
ca ponu ja.  To  je pri jet no dru že nje,  v katerem  nas učen ci  bolje spo -
zna jo, nau či jo  se iska ti gra di vo  po kata lo gu, poka že mo  jim  naše
»pomoč ni ke«,  kot  so: knji go mat, Bib li o24, elek tron ski kata lo gi, legen -
de posta vit ve gra di va … Obe nem  se sezna ni jo  s pote kom vpi sa  novih
bral cev, ponu di mo  jim mož nost reše va nja  naših kvi zov, pova bi mo
jih  na  Cool knji go. Skrat ka,  ura  in  pol  nam  v dob rem vzduš ju čis to
pre hit ro  mine.  Nato dobi jo  vsi sed mo šol ci  še knjiž no dari lo.  V  tem
šol skem  letu  bo  to pes niš ka zbir ka Tone ta Pav čka Maj ni ce  z ilu stra -
ci ja mi Kost ja Gat ni ka.  Enak pro jekt  za sed mo šol ce  teče  tudi  v knjiž -
ni ci Šoš tanj  ter  v knjiž ni ci Šmar tno  ob  Paki.

Letos  se  je pro jekt raz ši ril, sre ča li  se  bomo  tudi  z učen ci  prvih let -
ni kov sred njih  šol.  Na  obisk  v knjiž ni co  so  se  v letoš njem šol skem  letu
pri ja vi le  tri velenj ske sred nje  šole: gim na zi ja, stroj na  šola  ter  šola  za
sto rit ve ne dejav nos ti. Gle de  na  to,  da  vsi učen ci  ne pri ha ja jo  iz  naše
obči ne,  bo  ta  obisk  naše knjiž ni ce  za mar si ko ga mogo če  celo  prvi.  Če
bos te ime li pri prav lje no dijaš ko izka zni co,  se lah ko  takrat  tudi vpi še -
te. Čla na ri ne  do 18.  leta sta ros ti  ni.  Tudi sred nje šol ci  bodo dobi li
knjiž no dari lo.  Zanje  je pri prav ljen  roman Slav ka Pre gla Geni ji  brez
hlač. Knji go  je ilu stri ral  Gašper  Rus.

� Stan ka Ledi nek

Prav lji ce  v angleš kem
in nem škem jezi ku

Oktob ra pri če nja mo  z  novo obli ko prav ljic  za otro ke,  in  sicer  v angleš kem  in
nem škem jezi ku.  Maja  smo  za poku ši no pri pra vi li  po  eno prav lji co  v angleš kem
in nem škem jezi ku. Izka za lo  se  je,  da  je  bila  novost mla dim poslu šal cem izred -
no  všeč,  zato  smo  se odlo či li,  da jese ni  pripovedovanje prav lji c nada lju je mo.
Tako  bodo lah ko otro ci od 5.  leta  dalje pri sluh ni li prav lji cam  v angleš kem jezi -
ku  vsak 1.  torek, prav lji cam  v nem škem jezi ku  pa  vsak 2.  torek  v mese cu, vsa kič
ob 17.  uri. Otro ci  ne potre bu je jo jezi kov ne ga pred zna nja,  saj  namen prav ljic  ni
uče nje jezi ka,  ampak sko zi  igro, zgod bo, ilu stra ci je  in  rime otro kom pri bli ža ti
jezik  ter jih spod bu di ti  k sode lo va nju.

� Met ka  Pivk  Srdič

Velenj ski časo pi si  na splet nem por ta lu Kako pri de mo 
do velenj skih časo pi sov
na sple tu?

Preko inter net ne ga naslo va  http:// -
www. dlib. si pri de mo  na por tal Digi -
tal ne knjiž ni ce Slo ve ni je,  kjer  v iskal -
nik vpi še mo  naslov časo pi sa,  ki  ga
želi mo bra ti. 

Od velenj skih časo pi sov lah ko izbi-
ra mo  med Velenj skim rudar jem,
Rudar jem, Šaleš kim rudar jem  in
Našim  časom.

Glas be na
zbir ka ras te

Bral ci  so  se  v velenj ski knjiž ni ci  že nava di li  na zbir -
ko stri pov,  manj  pa  sta  v  oči pad li  dve zbir ki pos net kov
iz seri je Bri l li ant Clas sics – kom ple ta  del  J.  S.  Bacha
in  W.  A. Mozar ta.  Oba kom po nis ta  sta  za žive ga napi -
sa la toli ko,  da  je  bilo  za vsa ke ga tre ba  kakih 150 cd-jev
… Zbir ki  sta dra go ce ni rav no  zato,  ker  so  v obeh  vsa
dela,  tudi tis ta  manj zna na,  ki  jih  sicer  ni dobi ti  ali  pa
se  do  njih tež ko pri de.

Šele kra tek  čas  pa  je zbir ka boga tej ša  za vrs to pes -
ma ric  - song bo oks.  Gre  za izbo re pri redb  za raz lič ne
instru men te pred vsem popu lar nih glas be nih zvrs ti –
popa, roc ka, blu e sa  ipd. Veči na pes ma ric  je  razen  z
not nim zapi som oprem lje na  tudi  s tek sti, tabu la tu ro
(pri je mi)  in pos net ki  na cd-jih.  Za  vse,  ki  bi  se  radi raz -
ved ril i  z instru men tom  ali  ob  njem, pra va pri lož nost.
Sploh  pa  pesem  v  teh  ne poseb no pri jaz nih  časih  zelo
prav pri de …

Za lju bi telje glas be knjiž ni ca pri prav lja  še  eno poslas -
ti co,  o kate ri  bomo  še poro ča li – onli ne  dostop  do zbir -
ke  z  več  kot 40.000 cd-ji  oz.  s 600.000 pos net ki. Pre -
pri čaj te  se  sami!

� Lado Plan ko

Bral na čajan ka  in bral ne uri ce  za sta rej še
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Velenj ske
urba ne 
legen de

Ver jet no  bo  za veči no bral cev pre se ne -
če nje,  da  se  je tra di ci o nal ne mu fol klor -
ne mu gra di vu  iz Šaleš ke doli ne,  ki  sta  ga
v  prvi polo vi ci prejš nje ga sto let ja zbra la
Fran Mlin šek  in Jan ko Oro žen, pri dru ži -
lo  še  živo gra di vo.  Gre  za današ nje velenj -
ske urba ne legen de ozi ro ma sodob ne
poved ke.  V diplom ski nalo gi  iz  leta 2009,
za kate ro  je  dobil študentsko Pre šer no vo
nagra do,  jih  je  zbral, obde lal  in inter pre -
ti ral  Ambrož Kvar tič (na sliki), diplo -
mant Oddel ka  za etno lo gi jo  in kul tur no
antro po lo gi jo  na ljub ljan ski filo zof ski
fakul te ti.  Na  tem oddel ku  je zapos len  kot
mla di raz is ko va lec. Zgod be,  ki  jih objav -
lja mo  ob interv ju ju,  so  iz nje go ve diplom -
ske nalo ge.

Pred met fol klo ris tič nih raz is kav  torej  ni
le pre te klost,  ampak  tudi sodob nost?
Fol klo ra  niso  le nje ni tra di ci o nal ni žan -

ri,  kot  so prav lji ce,  miti  in pre tek lo ljud -
sko izro či lo,  zato  še zda leč  ni mrt va.  Še
ved no  živi  v  novih  in sodob nih zgod bah
sko zi  nove obli ke,  kot  so urba ne legen de
ozi ro ma poved ke,  vici, govo ri ce  in memo -
ra ti,  tj. pri če va nja  o nena vad nih oseb nih
doži vet jih.  V slo ven skih aka dem skih kro -
gih  so sre di devet de se tih  letih prejš nje ga
sto let ja  pod vpli vom  tuje fol klo ris ti ke pri -
če li opo zar ja ti,  da  tudi  pri  nas  ob tra di ci -
o nal ni obsta ja  še sodob na urba na fol klo -
ra.  Z  njo  se ukvar ja sodob na fol klo ris ti ka,
ki  ne  išče ostan kov fol klo re  iz pre te klos -
ti, kaj ti  njen pred met  so tukaj šnji  in zdaj -
šnji fol klor ni pro ce si.  Če  bi fol klo ris ti ka
osta la  zgolj  pri pro uče va nju pre te klih  in
tra di ci o nal nih  družb,  bi  kot  veda poča si
usah ni la.

Zakaj  ste  se odlo či li  za pro uče va nje velen-
j skih fol klor nih  zgodb? Kate re  so nji ho -
ve glav ne zna čil nos ti?
Sem Velenj čan  in zgod be,  ki nasta ja jo

med pre bi val stvom,  so  me  že  od nek daj
zani ma le.  Tudi  sam  sem  jih pri po ve do -
val,  čeprav  se  tedaj  še  nisem zave dal nji -
ho ve ga kon tek sta  in ozad ja. Zbra ni fol -
klor ni mate ri al  kaže,  da  med velenj ski mi
urba ni mi legen da mi  ni izvir nih  zgodb,
kaj ti ena ki  ali podob ni moti vi  se pojav -
lja jo  na raz lič nih geo graf skih območ jih,
kar  je  sicer sploš na zna čil nost urba ne fol -
klo re.  Kot pri mer  naj ome nim zgod bo  o

duhu skriv nost ne što par ke  iz  Hude luk nje.
Podob na zgod ba kro ži  tudi  v Zgor nji
Savinj ski doli ni  in  na Dolenj skem,  le  da
sta pri zo ri šči doga ja nja Sol ča va  in  Novo
mes to.  Kar velenj ske zgod be  dela poseb -
ne,  so detaj li,  s kate ri mi  so ume šče ne  v
lokal no oko lje. Reci mo, zgod ba   o  nekem
gostin skem loka lu pos ta ne spe ci fič na,  ko
je  ta  lokal kon kre ti zi ran  in  ga  je mogo če
pre po zna ti  kot velenj ske ga.   Tudi  v zgod -
bah  s tema ti ko spol nos ti  je mogo če pre -
po zna ti kon kret ne ose be,  zato  je odlo ča -
nje  o nji ho vi jav ni obja vi  zelo deli kat no.
Sicer  pa  prav zara di  te žgeč klji vos ti  in

intri gant nos ti  te zgod be  sploh vsto pi jo  v
fol klo ri za cij ski pro ces, kaj ti   nekako zade -
va jo  in vzne mir ja jo  vse čla ne  naše lokal -
ne skup nos ti. 

Mimo gre de, obves ti lo  na vra tih loka la  s
hit ro pre hra no,  ki  je  tudi  naslov  tega član-
ka  in  vaše diplom ske nalo ge,  naj  bi vide -
li  ne  le  v Vele nju,  ampak  tudi  v Ljub lja -
ni  in  na Jese ni cah.
Seve da,  to  le potr ju je feno men,  ki  ga  v

fol klo ris ti ki ozna ču je mo  z izra zom migra -
cij ske fol klor ne zgod be. 

Kaj  pa  nam zbra no gra di vo  pove  o aktu-
al nem  duhu  časa  v Vele nju,  o tukaj šnjih
pred sod kih, ste re o ti pih, stra ho vih  ipd.?
Za fol klor ne zgod be  velja  neke vrs te

obče dej stvo,  da  so sred stvo,  s kate rim
neka skup nost izra ža svo je tes no be, stra -
ho ve  in sko zi  njih kana li zi ra svo ja nega -
tiv na čus tva.  Zato odkri va nje  in inter pre -
ti ra nje  teh  zgodb odsti ra  pogled  v »tem -
no  plat« življe nja skup nos ti, kaj ti  iz  njih

je mogo če izlu šči ti druž be ni prob lem  ali
kon flikt.  Ko  ta izgi ne,  potem  tudi zgod -
be pre ne ha jo kro ži ti  med ljud mi.  V Vele -
nju  se  je  v  nekaj deset let jih nase li lo ogro -
mno lju di  z raz lič ni mi kul tur ni mi izkuš -
nja mi,  pri  čemer inten ziv no meša nje,  ki
ga  je spro žil raz voj  tega mes ta,  ni pote -
ka lo glad ko.  Še ved no   je veli ko pred sod -
kov  in pri kri tih kon flik tov.  V zad njem
deset let ju  je  bilo  tudi  nekaj trav ma tič nih
dogod kov,  kot  so ubo ji, tež ke pro met ne
nesre če. Vsa ka hip na  ali pos top na spre -
mem ba,  ki pre tre se skup nost,  se  bo odra -
zi la  tudi  v fol klor nih zgod bah.  Tak pri -
mer  so zgod be  o poli ca jih,  ki kaže jo
nezau pa nje  do tis tih,  ki  naj  bi zago tav lja -
li var nost  in  jo  po  teh zgod bah  v zve zi  s
pro met no nesre čo  med poli cij skim avto -
mo bi lom  in moto ris tom  s sovoz ni co  na
Kid ri če vi uli ci  niso uspe li zago to vi ti.
Potem  so  še gene ra cij sko pogo je ne zgod -
be,  ki kro ži jo  med mlaj ši mi naj stni ki,  ki
se sre ču je jo  s spol nost jo.  V obto ku  je veli -
ko  zgodb  z raz lič ni mi izkuš nja mi,  ki  pa

ima jo  tudi vzgoj no funk ci jo, deni mo
nevar nost  pred okuž bo  z aid som  ipd.

Kako  je  z zgod ba mi  o odno sih  do tuj cev,
Neslo ven cev?  Ali lah ko  nasploh govo ri -
mo  o  tem,  da  gre  za nad pov preč no raz -
šir je nost  zgodb,  ki kaže jo  na neto le ran co
in sovraš tva  do Dru ge ga?
V pri mer ja vi  z osta li mi tema mi  ti moti -

vi  ne štr li jo  iz pov preč ja, podob ne zgod -
be  se lah ko naj de jo kjer ko li  in Vele nje  ni

kotel,  ki  vre.  Sicer  pa  so fol klor ne zgod -
be sred stvo  za pro jek ci jo kolek tiv nih čus -
tev,  so  torej  neke vrs te druž be ni regu la tor,
deni mo nasi lje  se kana li zi ra  v fol klor ne
zgod be, pred vsem  v  vice. 

Ali  te zgod be oprav lja jo  tudi soci al no kon-
tro lo? 
Tudi, ven dar  manj  od tis tih veli kih

zgodb  iz pre te klos ti.  Danes  je naj bolj pri -

sot na  že ome nje na vzgoj na funk ci ja,  po
kateri  se  z zgod ba mi  o  tem,  kaj  vse  se
zgo di,  če krši mo pra vi la,  z vzgoj ne ga vidi -
ka regu li ra jo odno si  v lokal ni skup nos ti. 

Kaj  pa tran zi cij ski pre hod  iz soci al ne ega -
li tar nos ti  v čeda lje več jo neena kost?
Tega  je  v pri mer ja vi  z osta li mi tema mi

manj. Veli ko  je  teh  zgodb  v zahod ni Evro -
pi  in Sever ni Ame ri ki,  kjer  so druž be ne
raz li ke izku si li  že veli ko  pred  nami.  To,
kar  se  pri  nas  kaže  kot pred so dek  do tuj -
cev  v zve zi  z,  npr., pred me ti,  ki  naj  bi  jih
naš li  v hra ni,  ki  jo ponu ja jo gostin ski loka -
li tuj cev,  je  v  ZDA usmer je no pro ti veli -
kim pre hram be nim mul ti na ci o nal kam  v
obli ki  zgodb  o  tem,  da  so naš li  miš  v  Coca
coli  ali neto pir ja  v Mcdo nald so vem ham -
bur ger ju.

»Poži ga lec«   je  že zdav naj pos tal  ne  le lokal -
na legen da.  Gre  v  tem pri me ru  za izvir no
velenj sko zgod bo  z nje ni mi kon kret ni mi
velenj ski mi pro ta go nis ti,  čeprav  je priš la
v jav nost  v infor ma tiv ni odda ji slo ven ske
komer ci al ne tele vi zij ske pos ta je?
Ta zgod ba  je  zelo zani mi va.  Izvor  je

nedvo mno  znan,  sam interv ju ozi ro ma
tele vi zij ski pri spe vek,  v katerem  je zgod -
ba nasta la,  še  ni fol klor ni mate ri al,  ker
gre  pač  le  za izja vo  za jav ni  medij. Zani -
mi vo  je  to,  kar  je  ta izja va spro ži la.  Prej
kot Velenj ča ni  so zgod bo zagra bi li dru -
gi, priš la  je  na inter net, nasta la  je splet na
stran Poži ga lec. com, pri če li  so trži ti maj -
ice  s slo ga ni  v zve zi  s  to zgod bo, poja vi -
le  so  se šte vil ne paro di je  ipd. Skrat ka,
zgod ba  je zače la žive ti  novo življe nje,  ki
pa  mu  že lah ko reče mo foklo ra. Dobi la  je
veli ko vari ant, izja ve nje nih akter jev  so
pos ta li popu lar ni cita ti, » pa  take  fore«  so
pos ta le  del žar go na mla dih.  Izvor zgod -
be  je  torej nedvo mno velenj ski, ven dar  je
kma lu eks plo di ra la  ven iz lokal nih  meja
in  je pos ta la kolek tiv na  last mla dih  v Slo -
ve ni ji.

� Sil vo Grmov šek
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Danes  burek  ni,  peč  ne  dela  spljoh
Pogo vor  z etnologom in folkloristom Ambrožem Kvartičem

Duho vi  v
Hudi luk nji

Neka žen ska  se  je kaza la  in  je  blo
v  bistvu,  da  je več krat što pa la  in  pol
tis ti,  ko  so  jo pobra li,  je  pol  v  bistvu
pač,  ko  so  se pelja li, zgin la  vmes.
Reci mo,  če  je  na zad njih  zicih sede -
la,  ko  so  jo pobra li,  je  čez  en  čas  ni
več  blo.  To  sem  več zgod bic  čula.

Duho vi  v
Hudi luk nji

Pač  js  je  nikol  nisem  vidu,  čeprav
sem  se  v tis tem  času  v  šolo  vozu.
Zgle da,  da  sem  mel  js  tako smo lo,
da  je ved no  prej zgi na la,  ko  bi  jo  pa
js  vidu.  Vsi  so  rekli,  da  Črna  baba  v
Hudi luk nji avto bu se što pa  pa  gor
pri de,  pol  pa  kr zgi ne.  Tk  se  je  čulo
pol,  ko  so spre vod ni ki prpo ved va li,
da  je prš la  pa  kr zgin la  pa  da  je  blo
vse  tk čud no.

Kon ta mi na ci ja hra ne  in tuj ci
Ja  pač,  ko pri deš  na sla do led,  ne  smeš  nikol  pojest  cel sla do led,  morš pus tit  tist

čis ti  konc kor ne ta,  ker  s tis tim  si  pa sla do le dar ji uše sa umi va jo.

Mesar ji
Par deset le tij  nazaj  naj  bi  v Šale ku

živel  en  mesar,  ki  je žen ske ugrab lju
pa  iz nji ho vih  jošk  meso upo rab lu
za svo je izdel ke.  Men  se  zdi,  da  je
delu mes ni  sir  al  ka  že  iz  tega.  Zato
si  js  tega  nikol  nism  upu  jest!  To  mi
je poved la  moja  oma.  Sam ver jet no
ni  res.

Mesar ji
S:  Je  mesar  iz bliž nje ga kra ja  vozu

žen ska tru pla,  in  sicer zgo di lo  se  je
tk,  da  je  na  poti  v Voj nik  na  enmu
ruk er ju  so  se odpr la vra ta tovor nja -
ka  in  iz tis te ga tovor nja ka  je pad la
žen ska  noga.  In  pol  so ljud je zače li
govo rit,  da  daje žen sko  meso  v hre -
nov ke.

R:  Kako  pa  veš,  da  je  bila žen ska
noga  in  ne moš ka?

S:  Ja  ne  vem, mogo če  je  bla nala ki -
ra na ( smeh).

Tuj ci
Ko  je  en naro ču  kebab,  pa  mu  je

on  reku: » A  boš  za  tuki  al  za  po  peš?«
To  je  isto  ko  ono  pri keba bu,  ko  je

en  pršu  pa  reku,  da  bi  rad  kebab  brez
čebu le,  pa  mu  je  on  reku,  kao: » Ej,
nimam čebu le,  a lah ko  brez  česa dru -
ge ga?«

Gor  v Tek sa su,  v Rud nik  pubu  so
se  nekrat men da step li jugo vi či.  Pol
je  pa prš la poli ci ja  pa  so dela li zapis -
nik,  pol  pa  je  kao poli caj  enga vpra -
šu:  Kk  ti  je  ime,  pa  kaj  si  po pokli -
cu?«  Pa  je  pol  un  reko  kao: » Pa
nisam  ja pokli cu!«

Ko  je  enkrat,  tam  pr Liva di  so  na
igri šču  neki fuz bal špi la li,  neki  ga
je  foter pokli cu  domu,  pol  pa  se  je
kao poslo vil: » sori,  morem  iti  domu
učit knji ge!«

Poži ga lec 
– tran skript objav lje ne vide o izja ve

A: » Mel  je  v tor bi ben cin  pa  take  fore,  tk  da ...«
Novi nar ka: » Pa  ste  ga pozna li?«
A: » Ne,  ne,  ne,  js  ga  nism  prej  poznal ...«
B: »Vze li  smo  mu  prvo  kolo  pa  je  on  reku  da  bo poli ci jo kli cu,  pa  se  je  začel  neki

…  tam  bil  je živ čen,  pa  je  reku: » Ne kli cat poli ci jo,  kupu  sm  kolo  neki  za  dva jur -
ja,«  sem  pa  tja.  Pa  sm  js  reku: » Ja,  ka  ti  bo  pa tor ba,  če  si  kupu  kolo,  pa  ka  maš  u
tor bi,«  pa  ni  hotu poka zat tor be  pa  sm pogle du,  pa  je  blo  not  neki trde ga.  Pa  sm
reku: » Dj  pokaž,  ka  maš  u tor bi,«  pa  je  reku: » Ne!«  pa  se  je  tam upi ru,  pol  ga  je
pa  on pri mu  za  eno  roko  pa  js  za  eno  roko  pa  sem pogle du  u tor bo  pa  je  mel ben -
cin.  Pol  mu  je  pa  on  reku: » Ti  si  ziher poži ga lec!«  pa  se  je zaš vi cu  ful. 


