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Leto 2006  je  bilo  eno naj bolj us-
peš nih  let ve lenj ske knjiž ni ce,  kar
je  bila po sle di ca se lit ve ve lenj skih
od del kov  v  nove pro sto re  in
hkra ti ugod ne ga fi nanč ne ga sta -
nja, za ra di ka te re ga  je knjiž ni ca
lah ko na ba vi la da leč naj več gra di -
va  v svo ji zgo do vi ni, 10.304 eno -
te; prejš nja  leta  se  je  ta šte vil ka vr -
te la  okrog 7.000  enot. 

Da  bi lah ko knjiž ni co  bolj ob jek-
tiv no umes ti li  v slo ven ske raz me -
re, pri na ša mo  še ne kaj po dat kov,
iz ka te rih  je  moč raz bra ti pred-
nos ti,  pa  tudi za os ta ja nje  pri ne ka-
te rih ključ nih pa ra met rih. Ko li či -
na de nar ja se ve da vpli va  na iz ved -
bo pro gra ma  -  na šte vi lo oseb ja,
pri rast gra di va  itd.  Za ne mo ten
raz voj knjiž ni ce  bi  bila po memb -
na sis te ma tič na  in uskla je na  skrb
vseh so de lu jo čih.

� L. P.

Velenje
iz po so ja, či tal ni ce, dvo ra na  in stro kov na
služ ba: Ša leš ka 21
de lov ni  čas ča so pis ne či tal ni ce:  ob delav-
nikih 8 h - 19 h, ob sobotah 8 h - 13 h

de lov ni  čas izposoje in drugih čitalnic:
ob delavnikih 10 h - 19 h, ob sobotah 
8 h - 13 h
te le fon: 03 898 25 50
fax: 03 898 25 69

uprav ni se dež: Titov trg 4
te le fon 03 898 25 70
e -poš ta: postabralcev@vel.sik.si
splet ni na slov:  www.vel.sik.si

Vlado  Vrbič

Prav za prav  ne  vem na tan ko,  ali  naj  se ne znos no hit re ga raz vo ja in for ma-
cij skih teh no lo gij ve se lim  ali  ne.  Ali lah ko hlad ni ra ču nal nik nad omes ti
otip knji ge,  ali lah ko knji go mat nad omes ti nas meh  moje knjiž ni čar ke?
Ne  more, se ve da  ne  more!  Toda  vlak pe lje  -  če  ne  bomo sko či li  nanj,  bo
od pe ljal  brez  nas … 

Od lo či tev  je  samo  na vi dez tež ka,  v res ni ci  na  vlak mo ra mo sko či ti. Se ve -
da  bomo ku pi li vsa ko pa met no no vost – knji go mat, ki osk, ra ču nal nik,
predvajalnik, snemalnik … Ven dar mo ra mo in for ma cij ski, teh no loš ki na -
pre dek, ved no  nove iz del ke ... raz ume va ti  pra vi lno.

No vos ti,  ki  jih uva ja mo, ni ka kor  ne sme jo  biti smi sel na še ga de lo va nja,
cilj  sam  po  sebi.  Vse  to  mora slu ži ti  po  eni stra ni upo rab ni ku,  da  bo 
hit rej e  in eno stav nej e pri šel  do že le ne ga bla ga (knji ge, ča so pi sa, 
in for ma ci je …),  in  po dru gi stra ni knjiž ni čar jem,  ki  bodo raz bre me nje ni
tis te ga naj bolj eno stav ne ga, mi sel no  manj zah tev ne ga opra vi la  in  bodo
tako ime li  več  časa  za sve to va nje upo rab ni kom.

Skrat ka –  vse »no vo ta ri je« mo ra jo  biti dob ro do šel pri po mo ček upo rab ni -
kom  in knjiž ni čar jem  zato,  da  bo knji ga do se gla  še  več lju di. Ve se li  smo,
da  prvi  v Slo ve ni ji uva ja mo sa mo po strež ne ki os ke Bib li o 24 ( kot tret ja
dr ža va  na sve tu!).  Ti ki os ki omo go ča jo do stop  do  knjig  tudi ta krat,  ko  so
knjiž ni ce za pr te, knji ge pri bli ža jo  tudi pre bi val cem od roč nih kra jev  brez
knjiž nic, gos tom  v ho te lih … 

In hkra ti  se  že na po ve du je jo no vos ti,  ki  se  bodo kma lu zna šle  na  trgu  in
bodo po nu je ne  tudi knjiž ni cam.  Če  bomo  šli  v na ku pe  teh no vos ti  z za ve -
da njem,  da uva ja mo »slu žab ni ke«  in  ne »go spo dar je«, po tem  nas sko ka
na  vlak ni ka kor  ne  sme  biti  strah … 

�

Uvodnik

Ob  dnevu  slovenskih  splošnih  knjižnic  so  v  velenjski 
knjižnici  storitve  kioska  Biblio 24  predstavili  kolegom  iz  vse

Slovenije. Projekt sofinancirajo ministrstvo za kulturo ter
občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Kaj  se  skriva  v  številkah
Iz ved be ni ka zal ci  na 1000 pre bi val cev Knjiž ni ca Ve le nje Slo ven sko pov preč je

Knjiž nič na zbir ka ( enot) 320 450

Pro stor ( m2) 61 42,5

Šte vi lo knjiž ni čar jev 0, 43 0,57

Pri rast gra di va ( enot) 227 270

Pri re dit ve 7,7 7,5

Ra ču nal ni ki  za upo rab ni ke 0,51 0,57

Čla ni 223 268

Fi nanč ni ka zal ci

Pri hod ki  za de lo va nje knjiž ni ce  v € ( na  preb.) 19,2 20,4

Po rab lje nih € za na kup gra di va ( na  preb.) 3,14 4

Pov preč na  cena na bav lje ne eno te  v € 13,84 14,52

Cilj  -
stabilnost  

Knjižnica  Velenje
podpira
prizadevanja  za
umiritev  inflacije
in  v  letu 2008  ne
bo  spreminjala
višine  prispevkov.

Bralcem želimo
lepe praznike 

in srečno 2008!

Knjižnica  med
novoletnimi
prazniki

Knjižnica  bo  ob  koncu  leta
odprta  kot  običajno,  le  na  oba
predpraznična  ponedeljka, 24.  in
31.  decembra,  bo  v  Velenju  in
Šoštanju  odprta  od 8.  do 13.  ure.

Ras tem  s knji go  je pro jekt,  ki  ga
v Knjiž ni ci Ve le nje iz va ja mo  že
dru go  leto. Pri čel  se  je  lani,  v  letu
kul tu re,  na med na rod ni  dan pis-
me nos ti, 8. sep tem bra,  in  se za ra -
di dob rih od zi vov sploš nih knjiž -
nic  in os nov nih  šol na da lju je  v le -
toš njem  letu. Pro jekt iz va ja mo
sku paj Mi nis tr stvo  za kul tu ro,
Mi nis tr stvo  za šol stvo  in  šport,
Zve za sploš nih knjiž nic  ter  vse
sploš ne knjiž ni ce.

Os nov na ide ja pro jek ta  se raz -
kri va  že  v njegovem na slo vu: slo -
ven sko mla din sko le po slov no
delo vsa ke mu sed mo šol cu. Sed-
mo šol ci  vseh os nov nih  šol  in  šole

s pri la go je nim pro gra mom  v ob -
či ni Ve le nje  pod na slo vom  Kaj  mi
po nu ja knjiž ni ca, obi šče jo  našo
knjiž ni co.  V ve lenj sko knjiž ni co
pri de jo  tudi sed mo šol ci  iz os nov -
ne  šole bra tov Le to nja Šmar tno
ob  Paki,  ker  jim  v tam kaj šnji kn-
již ni ci  ne mo re mo nu di ti us trez -
ne ga bib li o pe da goš ke ga  dela. Kn-
již ni čar ji  jim po nu di mo dvour no
spo zna va nje knjiž ni ce,  s ci ljem,
da vsa ke ga sed mo šol ca nau či mo
sa mo stoj no upo rab lja ti knjiž ni co.

Raz red raz de li mo  v  dve sku pi ni,
ki  ju lo če no po pe lje mo  med knji-
ž nič ne re ga le  do ra ču nal ni kov,  na
ka te rih po ka že mo is ka nje gra di va
v elek tron skem ka ta lo gu. Učen ci
do bi jo na lo go po is ka ti  dve knji gi;
naj prej  v ka ta lo gu, kas ne je  na po -
li ci. Na lo ga  je kon ča na,  ko uče -
nec is ka ni knji gi naj de,  ju po ka že
knjiž ni čar ki,  ta  pa  ga pro gla si  za
sa mo stoj ne ga upo rab ni ka knjiž ni -
ce.  Ob kon cu obis ka  v knjiž ni ci
vsa ke mu sed mo šol cu iz ro či mo

da ri lo – le po slov no  delo. Le tos  so
si svo jo knjiž no zbir ko lah ko po -
ve ča li  za knji go Slav ka Pre gla
Spri če va lo. Uči te lji slo ven ske ga
je zi ka iz bra no knji go uvrs ti jo  na
sez nam do ma če ga bra nja.  S  tem
dajo vsa ke mu učen cu mož nost,
da  za bra nje iz be re knji go,  ki  jo
ima  doma  na po li ci  in  je  ni po -
treb no is ka ti  v knjiž ni ci, knji ga  pa
dobi pri lož nost,  da  bo vze ta  v
roke, pre bra na  in os ta la  v spo mi -
nu  za ved no. 

Vsa ko  leto pro jekt Ras tem  s 
knjigo pri pe lje  v  našo knjiž ni co
več  kot 440 sed mo šol cev.  V knjiž -
ni ci upa mo,  da  nas  bo obis ka lo  še
na sled njih šti ri sto  ali šti ri ti soč
sed mo šol cev, kaj ti  šele ta krat
bomo lah ko go to vili,  da  smo us-
po so bi li ge ne ra ci jo mla dih,  ki  se
v knjiž ni co vra ča,  iz  nje sa mo stoj -
no  črpa  in  ji  tudi  daje.  

� L.  Č.

Rastem  s  knjigo 2007/2008
Slovensko  mladinsko  leposlovno  delo  vsakemu  sedmošolcu

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

Šmartno  ob  Paki
Šmar tno 72 ( dom kul tu re)
de lov ni  čas: ob torkih 12 h - 18 h, 
ob če trt kih 12  h - 16 h
te le fon: 03 898 49 58
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Avtomatizacija  v  knjižnicah
Knjižnice  in
avtomati 

Ko  so  pred  leti za če li raz miš lja ti
o uved bi ra ču nal niš ke pod po re  v
knjiž ni ce,  je  bil mar si kdo pre se ne -
čen,  še  več, vpra šal  se  je,  kaj  naj   bi
ra ču nal ni ki  v knjiž ni ci  sploh po če -
li. Da nes  so pi o nir ski  časi uva ja nja
mimo  in ži vlje nja  v knjiž ni ci  si
brez ra ču nal ni kov  ni  več mo go če
pred stav lja ti. Stro ji  so  pač prev ze li
tis ti  del opra vil,  ki  so  jih lah ko  in
ki  jih oprav lja jo bo lje  in hit re je  kot
ljud je. Vča sih  je do vo lj  tudi  to,  da
opra vi jo  delo na mes to oseb ja,  ki
ima  tako  več  časa  za dru ge ob vez -
nos ti,  tudi  za že lje upo rab ni kov.
Brez ra ču nal niš ke pod po re da naš -
nje ga ob se ga  dela pre pro sto  ne  bi
zmo gli  ali  pa  bi  zanj po tre bo va li
pre cej  več za pos le nih.  V ilu stra ci jo
samo ne kaj šte vilk.  Leta 1988,
zad nje  leto  pred uved bo pr ve ga ra -
ču nal niš ke ga pro gra ma  za knjiž ni -
ce,  je  bilo  v ve lenj ski knjiž ni ci iz-
po so je nih 115.000  enot, re gi stri ra -
nih 54.000 obis kov  in 3825  enot
pri ras ta gra di va.  Leta 2006  je kn-
již ni ca do se gla 367.000  enot iz po -
so je, 133.000 re gi stri ra nih obis -
kov, zbir ka  pa  se  je po ve ča la  za
10.304 eno te. 

Do dat na ko rist,  ki  jo  je tež ko iz -
me ri ti,  je  več po dat kov  o gra di vu,
ki  so  tudi bolj ši (po pol nej ši, na -
tanč nej ši …).  Tako lah ko da nes
brez po seb ne ga is ka nja naj de mo
gra di vo  v ka te ri ko li slo ven ski ( ali
tuji) knjiž ni ci, ugo to vi mo,  ali  je
pro sto  itd.  Prav  tako  so po sle di ca
na pred ka ser vi si pri jaz nos ti  do
bral cev,  npr. ob ves ti la  o po te klem
iz po soj nem  roku,  ki  si  jih bral ci
lah ko na ro či jo  na te le fon  ali  na
svoj elek tron ski na slov.

Po leg pod po re ob de la vi  in iz po -
so ji, ka te re te melj pred stav lja CO-
BISS,  pa po nu ja ve lenj ska knjiž ni -
ca  še  tri na pra ve,  ki bral cem pri -
hra ni jo  čas, knjiž ni čar jem  pa  delo.

Knjižni
nabiralnik

Naj pre pro stej ša po grun tav šči na
je priš la  v  hišo  ob se lit vi  leta
2005.

Knjiž ni na bi ral nik ( na fo to gra fi -
ji)  je na me njen vra ča nju gra di va

in  so  ga bral ci  zelo hit ro vze li  za
svo je ga.  Po  dveh le tih  ga  še ved no
in  zelo  radi upo rab lja jo  tudi  v
času,  ko  je knjiž ni ca od pr ta, če -
prav  je  bil miš ljen pred vsem  kot
ne kaj,  kar  bo pri hra ni lo bral cem
po nov no  pot,  ko  se  bodo znaš li
pred za pr ti mi vra ti. Nje go vi pred-
nos ti  sta  v  tem,  da  je do sto pen 24
ur dnev no  in  je  vanj mo go če vr ni -

ti  vse vrs te gra di va (knji ge, ka se te,
zgo ščen ke …).  Če  se gra di vo vra -
ča zve čer,  ko  je knjiž ni ca  že za pr -
ta,  se vr nje no gra di vo raz knji ži se -
ve da  šele na sled nji  dan. Naj bolj
ob re me njen  je po le ti,  ko  je knjiž -
ni ca  bral cem  manj do stop na za -
ra di kraj še ga de lov ne ga  časa.

Knjigomat
Kak šna  dva me se ca po zne je,

de cem bra 2005,  so bral ci do bi li
mož nost,  da  se  sami pre iz ku si jo
še  v iz po so ji,  kar  so naj prej iz ko -
ris ti li pred vsem mlaj ši.  Iz  knji ge
in av to ma ta  smo sko va li knji go -
mat,  ki sto ji   ob iz po soj nem pul tu
v ve lenj ski knjiž ni ci ( na fo to gra fi -

ji). Na me njen  je  samo iz po so ji
knjig, vra ča nje gra di va,  pa  tudi iz-
po so ja fil mov, cd -jev  itd.  z  njim
nis ta mož na.  Kljub uvod nim te ža -
vam,  ki  so tra ja le ne ka ko  do apri -
la,  so  si bral ci  lani  z  njim iz po so -
di li 15.000  knjig. 

Izposojni  kioski
Biblio24

Zad nja pri do bi tev  te vrs te  so iz-
po soj ni ki os ki Bib li o24.  Dva  že
ob ra tu je ta ( v Ve le nju  in  v Šmart-
nem  ob  Paki), tret ji  bo  pa  stal  v
Šoš ta nju  v no vem vho du  v knjiž -
ni co.  Ki os ki  niso  samo apa ra ti  za
po moč, am pak  so pra ve maj hne
knjiž ni ce: po so ja jo  in spre je ma jo
knji ge,  ki  so  v nji ho vi no tra njos ti,
knji ge  pa mo ra jo  zato  biti  v plas-
tič nih škat lah  in do dat no oprem l-
je ne. Ki os ki  ne spre je ma jo fil-
mov, zgo ščenk  itd., va nje  tudi  ni
mo go če vr ni ti gra di va,  ki  je  bilo
iz po so je no  za iz po soj nim pul-
tom. 

Raz voj in for ma cij ske teh no lo gi -
je,  ki  je  v  tem Ki ki ju več krat ome -
njen, pri na ša vsa ko  leto  kaj no ve -
ga,  bolj še ga  in  kaj iz po pol nje ne -
ga. Na sled nje več je po glav je,  ki  se
že  kaže  na ob zor ju,  so e -knji ge,  se
pra vi di gi tal ne da to te ke  s knjiž -
nim be se di lom. Bra ti, ku po va ti  in
iz po so ja ti  jih  je/ bo mo go če  na ra -
ču nal ni ku  oz.  po in ter ne tu.  Za
Slo ve ni jo  bo pred vi do ma do vo lj
ena  sama ‘e -knjiž ni ca’,  do ka te re
pa  bo  na ti so če,  celo mi li jo ne do -
sto pov.  In ven dar kla sič ne  oz. hi-
b rid ne (kla sič ne  in elek tron ske)
knjiž ni ce  ne  bodo iz umr le, mo ra -
le  bodo  le upo šte va ti spre mem be,
ki  se do ga ja jo  okrog  njih –  tako
kot   mi  vsi. 

� L.  P.

Knjiž ni na bi ral nik

Iz po soj ni ki osk Bib li o 24

Pro jekt  s  tem ime nom pri prav -
lja mo  v šol skem  letu 2007/2008
Knjiž ni ca Ve le nje, Sploš na  in stro -
kov na gim na zi ja Ve le nje  ter Bri -
tish Coun cil Slo ve ni je.  V okvi ru
pro jek ta na čr tu je mo 6 bral nih sre -
čanj  z di ja ki ve lenj ske gim na zi je,
ki  jih že li mo spod bu di ti  k bra nju  v
slo ven šči ni  in an gle šči ni,  pa  tudi
pri te gni ti  k po go vo ru  o do lo če nih
te mah  ter  k ak tiv nej šim ob li kam
so de lo va nja. Di ja kom  se  bo so de -
lo va nje  pri pro jek tu pri zna lo  kot
del iz bir nih vse bin.

Slo ve ni ja  je  v  letu 2006 za če la iz-
vajati na ci o nal no stra te gi jo  za raz -
voj pis me nos ti,  ki  je  bila šir ši stro -
kov ni jav nos ti pr vič pred stav lje na
na po sve tu  o stra te gi ji
pis me nos ti  z na slo vom
‘’Štu di ja an gleš ke ga
pri me ra’’,  ki  so  jo mar -
ca 2006 or ga ni zi ra li
Mi nis tr stvo  za šol stvo
in  šport, Mi nis tr stvo  za
kul tu ro  ter Bri tish
Coun cil.

Ci ljev stra te gi je  je
več:  v raz lič nih cilj nih
in sta rost nih sku pi nah
okre pi ti za ve da nje  o
tem,  da  je pis me nost
po memb na  za po sa -
mez ni ke  tako  v nji ho -
vem za seb nem  kot  v
po klic nem ži vlje nju,  pa
tudi  za us peh druž be
kot ce lo te; raz vi ti bral -

no kul tu ro  in iz bolj ša ti mo ti va ci jo  za
bra nje  ob raz lič nih for mal nih  in ne-
for mal nih pri lož nos tih; omo go či ti
do stop  do bra nja  in sve to va nja  v zve -
zi  z iz bi ro  knjig  v  vseh ži vljenj skih
ob dob jih  in raz vi ti  in pred sta vi ti raz -
lič ne stra te gi je bra nja  ter spo sob nos -
ti kri tič ne ga bra nja. 

Ker  ima Zdru že no kra ljes tvo  na
tem po droč ju ve li ko zna nja  in iz ku -
šenj,  je Coun cil po nu dil po moč  in
so de lo va nje raz lič nim part ner jem  in
usta no vam  v ob li ki  tuje eks per ti ze  in
iz obra že vanj  za so de lu jo če.  V le toš -
njem šol skem  letu  so  med 11 pri jav -
lje nimi knjiž nicami iz bra li 3 knjiž ni -
ce –  tudi ve lenj sko  -  in  jim po nu di li
so de lo va nje  v ob li ki da ri la 250  knjig
v an gleš kem je zi ku.  Te  so  zdaj  na vo -
ljo  na od del ku  za od ra sle sku paj  s
pro pa gand nim ma te ri a lom  za iz ved -
bo pro jek ta Bra nje  je  žur, re a ding  is

cool. Otvo rit ve na pri re -
di tev  je  bila 20. no vem -
bra  na  dan slo ven skih
sploš nih knjiž nic  v pro -
sto rih Knjiž ni ce Ve le -
nje.  Ob  tej pri lož nos ti
je  dr.  Meta Gros man
pre da va la  o bra nju  v
med kul tur nem po lo ža -
ju. 

V me se cu ok tob ru  je
bral na sku pi na  pod
men tor stvom  prof.
Alen ke Gor tan  že iz -
ved la  prvo bral no sre ča -
nje. Ce lo ten pro gram
dela  in sre čanj  je pred-
stav ljen  na splet ni stra -
ni knjiž ni ce.

� B.  Z.  J.

Branje  je  žur,  reading  is  cool

Pre da va nje  dr.  Mete Gros man

Nas top di ja kov Gim na zi je Ve le nje

Novičke  iz  Šoštanja
Sep tem bra  so  bile  v Šoš ta nju glav ne  Pike No ga vič ke.

V knjiž ni ci  smo sku paj  z vrt ce ma Šoš tanj  in Ve le nje –
eno ta Vin ska  Gora - pri pra vi li raz sta vo otroš kih ris bic
na  temo Pi ki nih osem najst.  Nad ris bi ca mi  so  bili nav-
du še ni učen ci sed mih raz re dov Os nov ne  šole Šoš tanj,
ki  so me se ca ok tob ra  v okvi ru  pro jek ta »Ras tem  s knji -
go« obis ka li knjiž ni co. Pred sta vi li  smo  jim de lo va nje
sploš ne knjiž ni ce  in is ka nje gra di va  po vza jem nem  in

lo kal nem ka ta lo gu CO BISS/ OPAC.  Vsak  od  njih  je  na
kon cu pre jel knji go Spri če va lo pri ljublje ne ga mla din -
ske ga pi sa te lja Slav ka Pre gla.

Naj mlaj ši šoš tanj ski ( še  ne)bral ci ima jo naj raj ši če trt ke,
saj  so  se pri če le  ure prav ljic.  V no vem bru  so knjiž ni co
obis ka le raz lič ne sku pi ne  iz Vrt ca Šoš tanj. Otro ci  so  se  z
knjiž ni čar ko po go var ja li  o ob na ša nju  v knjiž ni ci, rav na -
nju  s knji go,  na kon cu  pa pri sluh ni li  še prav lji ci. Knjiž ni -
co  so po pe stri li  z  novo raz sta vo ris bic – Je sen  v Vrt cu
Šoš tanj. Za čel  se  je  tudi  nov  sklop po to pis nih pre da vanj.
To krat  je svo jo al žir sko po pot niš ko avan tu ro pred sta vil
upo ko je ni te le vi zij ski sne ma lec Ra do van  Riedl.

V Knjiž ni ci Šoš tanj  smo pri če li  uva jati no ve član ske
iz ka znice,  ki  bodo omo go ča le upo ra bo ki os ka Bib li o
24. 

� M.  B.

Katja,  Vrtec  Šoštanj

Knji go mat
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Priloga  Našega  časa,  Velenje,  oktober 2006

Od go vor ni ured nik: Vlado Vrbič
Ured nik: Lado Planko

Pri pra vi li: Lado Planko, Vlado Vrbič, Meta Pivk Srdič, Lidija
Črnko, Marjeta Blatnik, Brina Zabukovnik Jerič, Silvo Grmovšek,

Peter Groznik - Peč; 
Fo to gra fi je: arhiv Knjižnice Velenje; 

Ob li ko va nje  in pre lom: Janja Košuta Špegel

PriporočamoKiosk  in  knjižnica
Šmartno  ob  Paki

Knjiž ni ca Šmar tno  ob  Paki  je  ena od  dveh po druž nic ve lenj ske knjiž -
ni ce. Od pr ta  je  le dva krat te den sko,  in si cer  ob tor kih  med 12.  in 18.
ter  ob če trt kih  med 12.  in 16.  uro. Rav no za ra di  tega  je  t. i. knjiž nič ni
ki osk  več  kot dob ro doš la pri do bi tev,  ki  nudi bral cem mož nost iz po so -
je  knjig  tudi  v  času,  ko  je knjiž ni ca za pr ta. Knjiž ni ca Šmar tno  ob  Paki
se tre nut no na ha ja  v ne mo go čih raz me rah  v pro sto rih kul tur ne ga
doma,  kjer  za ki osk pre pro sto  ni pro sto ra,  zato  smo  ga za čas no po sta -
vi li  v tam kaj šnji Mla din ski cen ter.  V za čet ku  tega me se ca  so  si lah ko
prvi bral ci  že iz po so di li knji ge.  Za to se ve da po tre bu je jo us trez no knjiž -

nič no iz ka zni co  in  kodo,  ki  jo do bi jo  v knjiž ni ci. Iz po so di jo  si lah ko
dve knji gi naen krat,  rok iz po so je  pa  je ome jen  na šti ri najst  dni. Tre nut -
no  si lah ko knji ge iz po so ja jo  v  času,  ko  je od prt Mla din ski cen ter,  to
pa  je  med 12.  in 20.  uro.  V pri hod njem  letu  naj  bi  bil  ob pred vi de ni se -
lit vi knjiž ni ce  v  nove pro sto re ki osk po stav ljen  pred knjiž ni co,  tako  da
bo  na vo ljo upo rab ni kom ka dar ko li, to rej 24  ur  na  dan. Pro stor no  in
so dob no knjiž ni co  z vse mi mo der ni mi po so do bit va mi,  tudi takš ni mi,
kot  je ki osk,  si bral ci Knjiž ni ce Šmar tno  ob  Paki  zelo že li jo  in  po  vseh
teh le tih  tudi ne dvo mno za slu ži jo. 

� M. P. S.

Patrik  Ouřednik:
Evropeana: 
Kratka  zgodovina
dvajsetega  stoletja

Ev ro pea na,  po mne nju češ kih li -
te rar nih kri ti kov naj bolj ša knji ga
leta 2001,  iz vi rno  in pro vo ka ti vno
po pe lje bral ca  po Ev ro pi prejš nje -
ga sto let ja. Sprem lja mo raz voj lju -

di, teh ni ke, umet nos ti, kul tu re  in
dru ge ga do ga ja nja. Ven dar  pa  ne
gre  zgolj  za dol go čas no en ci klo -
pe dič no ni za nje po dat kov, tem -
več  za emi nent no be se di lo me ta-
z go do vi ne. Av tor spret no vi ju ga
med zgo do vin ski mi do god ki  in
dej stvi,  ob  tem  pa upo ra bi ve li ko
mero iro ni je  in čr ne ga hu mor -
ja.

Michal  Snunit: 
Ptica  v  duši

Na vi dez no pre pro sta  in než na
pri po ved  za otro ke,  ki  pa  je za ča -
ra la pred vsem od ra sle. Va ri an ta
Ma le ga prin ca,  v smi slu,  da  jo
lah ko be re mo,  ne  da  bi ime li ob -
ču tek,  da  smo  se pri ti ho ta pi li  v
otroš ki  svet. Iz ra el ska pi sa te lji ca
in no vi nar ka  je sub til no in ter ak ci -
jo  med člo ve kom  in nje go vo  dušo

po na zo ri la  s ka ri ka tu ro pti ce,  ki
od pi ra  in za pi ra pre da le  duše, od -
vis no  od tre nut ne ga po čut ja po sa -
mez ni ka. Kaj ti vsa kdo  ima pol no
pre dal čkov,  v ka te rih  se skri va
mno ži ca raz lič nih čus tev,  ki  slej
ko  prej pri de jo  na pla no, ven dar
vča sih  ne rav no  ob pra vem tre -
nut ku. Zgod ba, skrat ka,  ob ka te ri
brez sla be ves ti pri sluh ne mo  sebi.

Anonima: 
Ženska  v  Berlinu

Do ga ja  se  ob kon cu dru ge sve-
tov ne voj ne,  ko  so  Rusi za vze li
Ber lin,  ki  je  bil    času  po pad cu na-
ciz ma prak tič no  brez moš kih,  če
ne šte je mo star cev  in deč kov.  Vse
pol no  pa  je  bilo  žensk,  ki  so  si  jih
Rusi  kot ne kak šen voj ni  plen na sil -

no pris va ja li  ob vsa ki pri lož nos ti.
Pr vo o se bna iz po ved ano nim ne
žen ske  je na pi sa na  v ob li ki dnev -
niš kih za pi sov  med apri lom  in ju-
ni jem 1945.  Re a lno,  kruto  od sti ra
tan či co skriv nos ti,  ki  je  bila dol go
tabu  in za ra di če sar  si knji ge dol go
tudi nih če  ni  upal iz da ti. Iz pi ljen li -
te rar ni  stil  daje slu ti ti,  da  del svo je -
ga ži vlje nja  z  nami  deli iz obra žen -
ka,  ki  ji  ni pre os ta lo dru ge ga,  kot
da  si  je,  kljub gro zi,  med ofo cir ji
naš la za čas ne ga “za ščit ni ka”  in  se
pre da ja la  le nje mu, do kler  ni od šel
dru gam,  nato naš la dru ge ga  itn.

Vinko  Möderndorfer:
Odprla  sem  oči  in
šla  k  oknu

Tako pre pro sto,  kot ob ljub lja
na slov,  se  vse zač ne. Tja ša  se zbu -
di  in  gre  k  oknu. Ta dej,  njen  mož,
še  spi  v nju nem iz bra no oprem lje -
nem po čit niš kem do mo va nju  ob
mor ju.  V tre nut ku,  ko vse ga na ve -

li ča na Tja ša po gle da sko zi  okno,
se  ji  svet (če sar si cer  še  ne  ve)
obr ne  na gla vo.  V mor je na mreč
sto pa mla de nič, bo žan ski  Maj,
pra vi bo hem ski Apo lon,  ki  je se -
ve da  vse,  kar  njen  mož  ni.  Dva
moš ka  in  ena žen ska  ter nes konč -

na ne po te še nost, pra va čus tve na
pod hra nje nost  v si cer pre na pol -
nje nem ma te ri al nem sve tu,  ki lač -
no  sega  po po nu je ni skuš nja vi,
hkra ti  pa  se  ne za ve da po sle dic.
Kla si čen lju be zen ski tri kot nik to -
rej,  ki  pa  ga av tor sko zi mav rič no
pa le to čus tev, iz zi val no  in pro nic -
lji vo po nu di bral cu,  ki  kar  ne
more od lo ži ti knji ge.

Ben  Elton: 
Na  smrt  slavni

Ob lu cid ni no ri ji šte vil nih res -
nič nost nih šo vih  je  tudi  pri  nas iz -
šla knji ga  Na  smrt slav ni. Do ga ja -
nje  je po pol no ma ena ko  kot  v
vseh to vrst nih šo vih: pe šči co lju di
za do lo čen  čas za pre jo  v  hišo,  od
ko der ni ma jo iz ho da. Ka me re  jih
sprem lja jo  na vsa kem ko ra ku, to -

rej  tudi  pod tu šem,  na stra niš ču,
med “meč ka njem”, skrat ka po v-
sod.  In gle dal ci  to  z ve li kim ve se -
ljem  in za ni ma njem to počnejo
ted ne, ne ka te ri  tudi  ves  dan.
Kako  se lah ko to rej  ob  tako bud-
nem oče su prak tič no  cele An gli je
zgo di  krut  umor mla de ga de kle -
ta? Knji ga  za ni mivo pri ka zu je,
kaj  vse  so mla di pri prav lje ni sto ri -
ti  za  pet mi nut sla ve  in  s kak šno
ma ni pu la ci jo or ga ni za tor jev  se
so o ča jo  tako tek mo val ci  kot gle -
dal ci. Je vred no?

M. P. S.

Dva  nova  stripa

Išmail
Vladimir  Arsenijević,
Aleksandar  Zograf

Ilu stri ra na no ve la  je rez ul tat
fran cos ke ga pro jek ta » Black  is be -
au ti ful«,  pri ka te rem ri sar naj prej
ne kaj na ri še,  nato  pa pi sec  po nav -
di hu ris be na pi še zgod bo.  Pred
nami  je to rej us pe šen pri mer  trka
med le po slov jem  in stri pom.

Pred sta vi  se  nam pet naj stlet ni
be o graj ski pan ker,  ki  se so o ča  s
skriv nost no smrt jo  oz. sa mo mo -
rom svo je ga stri ca umet ni ka Iš-
mai la. Spo zna mo nje go vo  lepo,
mla do  mamo, ču daš ki osta re li
teti  Milo  in Dra go, ne sreč ne ga
stro je vod jo Dra ge ca  in stri ca Iva -

na,  ki  je  v svo jem umet niš kem za -
go nu že lel,  da  ga kli če jo Iš mai l.

Zgod ba  se raz vi ja  v bio graf sko
zgod bo  o ne ra zum lje nem umet ni -
ku Iš mai lu. Nje go va  smrt  je svo je -
vrst na pred sta va,  saj  se  pred  vlak
ule že sku paj  s svo jim naj ljub šim
umet niš kim pri po mo čkom – ko -
koš jo. 

Stekleno  mesto
Paul  Auster,  Paul
Karasik,  David
Mazzucchelli

Stri pov ska raz li či ca pr ve ga  dela
kul tne new yo r ške tri lo gi je Pau la
Aus ter ja  je po stav lje na  v  okvir de-
tek tiv ske zgod be,  v ka te ri  se glav -
ni ju na ki sre ču je jo  z osam lje nost -
jo, re al nost jo, ab sur dom  in no -
rost jo.

Da nie la Qui na, ne koč obe tav ne -
ga pes ni ka  in pi sa te lja,  zdaj  pa pis -
ca sred nje dob rih kri mi nal nih ro-
ma nov, sre di  noči zmo ti te le fon ski

klic. Ne zna na ose ba spra šu je  po
za seb nem de tek ti vu.  Quinn  ima
te ža ve  z iden ti te to,  zato  mu  ni tež -
ko prev ze ti vlo go de tek ti va Pau la
Aus ter ja. Sprej me po nu je no  delo
in zač ne za sle do va ti pro fe sor ja
Stil l ma na,  ki  hoče  za vsa ko  ceno
od kri ti iz vor ni člo veš ki je zik. Stil l -
man  se svo je ga od kri va nja  loti  s
straš nim ekspe ri men tom,  v ka te -
rem  je vlo go pos kus ne ga zaj čka
do de lil last ne mu  sinu.  V stri pu
ima  prav po seb no vlo go mes to
New  York,  saj  je opi sa no  kot la bi -
rint,  v ka te rem  se zgub lja glav ni ju-
nak.  Po mne nju Co mics Jour na la
sodi  delo  med  sto naj bolj ših stri -
pov 20. sto let ja.

� M.  B.

Glasbene  novosti
Glas be na zbir ka ve lenj ske knjiž ni ce  ni po se -

bej ve li ka; hit rost nje ne ras ti  je bi stve no od vis -
na  od de nar ja,  ki  ga knjiž ni ca lah ko na me ni
za na kup  tega gra di va.

Pred krat kim  smo zbir ko obo ga ti li  s kom plet-
ni ma iz da ja ma  s pos net ki  dveh glas be nih ve li -
ka nov,  J.  S. Ba cha  in  W.  A. Mo zar ta. Pred nost
kom plet ne iz da je  je rav no  v  tem,  da pri hra ni
za mud no  in vča sih  tudi brez plod no is ka nje po -
sa mez nih, zlas ti  manj zna nih  skladb,  za po vrh
pa  so  na  enem  od cd -jev  tudi be se di la  oz. lib -
re ti.  Za pos net ke  vseh  del  je  bilo po treb no  več
kot 300 cd -jev,  ki  si  jih  je mo go če se ve da spo -
so di ti po sa mez no.   Tako mu zi kal na  kot teh nič -
na  plat pos net kov  sta  več  kot so lid ni,  vmes  so

tudi za ni mi vos ti  s fes ti va lov.  Tako naj de mo
med iz va jal ci ve li ka ime na,  kot  so Ni co la i
Ghed da, Edi ta Gru ber o va,  Sir Char les Ma ck-
er ras, Te re sa Ber gan za, Tho mas Hamp son  idr.

Ve lenj ska knjiž ni ca  je  v  tem tre nut ku edi na  v
Slo ve ni ji,  ki po nu ja  ti  dve zbir ki.

� L.  P.

Razstave v Mestni knjižnici Velenje
Tre nut no  so  v ve lenj ski mest ni

knjiž ni ci  na  ogled  tri za ni mi ve raz -
sta ve.  Na šti rih raz sta viš čih  se raz -
pros ti ra pre gled na raz sta va re a li za -
cij čla nov Zbor ni ce  za ar hi tek tu ro
in pro stor Slo ve ni je, na sta lih  v le tih
2004–2006.  Na otroš kem od del ku
je po stav lje na  zelo  lepa raz sta va  z
na slo vom  Naše že lje,  ki  so  jo pri -
pra vi li  v Vrt cu Naj di hoj ca, mu zej -
ska vit ri na me se ca  pa  v  tem  času
pred stav lja jas li ce, no vo let ne
okras ke  in vo ščil ni ce  iz de po ja Mu -
ze ja Ve le nje.
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V po go vo rih  z upo ko je ni ma knjiž ni -
čar ka ma Špe lo Ma rin  in Mar ja no Bo ru -
ta  smo  v prejš njih šte vil kah Knjiž nič ne -
ga ku rir ja  med dru gim obu ja li spo mi ne
na pi o nir ske  čase po klic ne ga knjiž ni čar -
stva  v  naši do li ni. To krat  je  naš po gled
us mer jen  v pri hod nost,  ki  pa  je  v ve či ni
knjiž nic  že ne kaj  časa  del res nič nos ti.
So go vor ni ca Met ka  Pivk Sr dič sodi
med naj mlaj še de lav ke  v ve lenj ski knjiž -
ni ci  in  je  iz ge ne ra ci je pr vih di plo man -
tov od del ka  za bib li o te kar stvo  na ljub l-
jan ski fi lo zof ski fa kul te ti,  ki  so  se za pos -
li li  v tu kaj šnji knjiž ni ci.  Zato  je ver jet no
med  bolj po kli ca ni mi  za oce no  o  tem,
kako  se  v tu kaj šnji knjiž ni ci so -
o ča jo  s so dob ni mi po tre ba mi
po ser vi si ra nju obis ko val cev  z
ne pre gled nim šte vi lom in for -
ma cij  in po dat kov,  ki  jih pro-
du ci ra so dob na po stin du strij -
ska druž ba.

Ali  je  bilo  kaj di le me  pri od lo -
ča nju  o iz bi ri štu di ja?  Kaj  je
pre va ga lo  pri od lo čit vi  za bib-
li o te kar stvo?  
Sli ša ti  bo kli šej sko, ven dar  je

od lo či tev  za iz bi ro po kli ca pri -
če la zo re ti  že  v mo jem zgod-
njem otroš tvu.  Ne  bom si cer
re kla,  da  mi  je  bila po lo že na  v
zi bel ko, ime la  pa  sem pri bliž -
no  pet  let,  ko  so  del mo jih
otroš kih  iger  že  bile knji ge  in
knjiž ni ca. Knji ge  sem oprem l-
ja la  z žep ki  in kar ton čki,  kot
so  to ne koč po če li  v knjiž ni -
cah, iz po so ja la  sem  jih dru žin -
skim čla nom  in  že ta krat uži-
va la,  če  so  me ob kro ža le.
Mami  mi  je mo ra la  vsak ve čer  pred spa -
njem pre bra ti  vsaj  eno prav lji co. Kas ne -
je,  ko  sem  že zna la bra ti,  pa  sem knji ge
do be sed no po ži ra la. Pre bra la  sem  jih
res nič no ogro mno. Po memb no  je  name
vpli va la  tudi nek da nja knjiž ni čar ka  na
ve lenj ski os nov ni  šoli Li va da  ga. Mi li ca
Do lej ši. Svo je  delo  je oprav lja la  z ve li ko
lju bez ni jo,  ki  jo  je zna la pre nes ti  tudi  na
mlaj še. Ver jet no  ni na ključ je,  da  sta  bili
v nje nem knjiž ni čar skem krož ku  tudi
moji so šol ki, Mar je ta Blat nik  in Bri na
Za bu kov nik Je rič,  ki  sta  zdaj  tudi  moji
so de lav ki  in  sta  obe  prav  tako kon ča li
štu dij bib li o te kar stva. Skrat ka, gle de  na
vse oko li šči ne  je  bilo sa mo u mev no,  da
sem  se ta koj,  ko  sem  v gim na zi ji iz ve de -
la  za štu dij bib li o te kar stva  na fi lo zof ski
fa kul te ti,  zanj  tudi od lo či la. Edi na di le -
ma  je  bila,  kaj po leg  tega iz bra ti  kot dru -
go štu dij sko sku pi no  in gle de  na svo jo
lju be zen  do je zi kov  sem  se od lo či la  za
štu dij fran co šči ne. 

Ali  je štu dij ures ni čil tvo ja pri ča ko va -
nja?
Le del no. Štu dij  je na mreč  zelo splo -

šen,  ima  dva  tuja je zi ka, raz voj no  in ko -
gni tiv no psi ho lo gi jo, ra ču nal niš tvo, in-
for ma ti ko, zgo do vi no knjiž nic  in tis ka
ter šte vil ne stro kov ne pred me te. To rej
nas štu dij so lid no opre mi  s sploš nim  in
stro kov nim zna njem,  ki  ga po tre bu je mo
pri svojem  delu. Po gre ša la  pa  sem pred-
me te  s po droč ja knji žev nos ti.  Pri no be -
nem štu dij skem pred me tu  nam na mreč
ni  bilo tre ba bra ti le po slov ja,  kar  se  mi
zdi pre cej šnja po manj klji vost.  Če  bi
ime la pri lož nost po nov no iz bi ra ti,  bi
po leg bib li te kar stva za go to vo iz bra la  še
štu dij pri mer jal ne knji žev nos ti.

Kaj  pa  delo  v ve lenj ski knjiž ni ci?  Ali us-
tre za tvo jim po klic nim am bi ci jam?
Ve li ko pri ja te ljev  in znan cev  me spra -

šu je, kak šno  je prav za prav  moje  delo,  in
pra vi jo,  kako  mi  je  lepo,  ker  je  v knjiž ni -
ci  vse  tako umir je no  in ne stres no.  Res
je,  da  je  delo  vsaj  na  prvi po gled mor da

vi de ti raz me ro ma umir je no, ni ka kor  pa
ni mo no to no  in  še  manj dol go čas no.
Rav no pes trost  je tis to,  kar  mi  je  pri mo-
jem  delu naj bolj  všeč.  In vča sih  je  te raz -
no li kos ti  že to li ko,  da  ne  vem  več,  kje  se
me gla va  drži. Sve to va nje bral cem  pri iz -
bi ri le po slov ja  ali  pa stro kov ne ga gra di -
va  za  delo  pri se mi nar skih  in di plom skih
na lo gah  je na mreč  le  del mo jih opra vil,
ki  je naj bolj  na  očeh obis ko val cem. Si cer
pa  med dru gim or ga ni zi ram raz lič ne
jav ne do god ke  v okvi ru pri re dit ve nih de-
jav nos ti  naše knjiž ni ce, dva krat te den -
sko de lam  v knjiž ni ci  v Šmart nem  ob
Paki, so de lu jem  pri vod stvu  po knjiž ni ci,

ki  se zač ne  že  pri pred šol skih otro cih,
pri prav ljam prav ljič ne  in bib li o pe da goš -
ke  ure. Gle de  na po ve da no,  je  moj od go -
vor,  da  so  pri  delu res nič no za do vo lje ne
moje po klic ne am bi ci je, kaj ti opra vi ti
imam  tako  z ljud mi  kot  s knji ga mi,  kar  je
zame naj bolj ša kom bi na ci ja.

Kot štu dent ka  sem de la la  na fi lo zof ski
fa kul te ti  v knjiž ni ci od del ka  za slo ve nis -
ti ko  in  v Na rod ni  in uni ver zi tet ni knjiž -
ni ci.  Sploh sled nja  je ogro mna  in  tam je
vsa kdo zadolžen za  neko po droč je  dela,
kar  pa  je  bilo  zame pre ma lo raz gi ba no.
V  naši knjiž ni ci  pa  je  delo res nič no di-
na mič no,  kar  mi po vsem us tre za.

Na iz zi ve so dob ne in for ma cij ske druž be
pos ku ša jo knjiž ni ce od go vo ri ti  s ude ja -
njan jem kon cep ta  t.  i. di gi tal ne  oz. hib -
rid ne knjiž ni ce.  Kako us peš ni  smo  pri
tem  v  naši knjiž ni ci?
Me nim,  da  kar pre cej.  In  prav  je  tako.

Hib rid na knjiž ni ca  je na mreč kom bi na -
ci ja tra di ci o nal ne  in di gi tal ne knjiž ni ce.
Knjiž ni ce na mreč  že dol go  niso  več
samo zbi ra li šča  knjig, am pak  so ved no
bolj  tudi in for ma cij ska sre diš ča  in pro s-
tor,  kjer  se obis ko val ci pri jet no po ču ti jo.
Po leg  tega  nam raz voj šte vil nih e -točk
pred stav lja kon ku ren co,  ki  ji mo ra mo
sle di ti,  če že li mo osta ti  v ko ra ku  s ča-
som. Mis lim,  da  smo  še pra vo čas no
vsto pi li  v  vlak,  ki  tudi knjiž ni ce pos pe še -
no pe lje  v  novo elek tron sko ob dob je.
Oprem lje ni  smo  z in fra struk tu ro,  ki  je
za  to po treb na,  v  naši po nu dbi  je če da lje
več ji de lež knjiž nič ne ga gra di va  na elek-
tron skih me di jih, bral cem po nu ja mo
elek tron ske  baze po dat kov  ipd.  Tudi 
knjiž ni čar ji  smo so lid no us po sob lje ni  za
delo  s  temi no vi mi teh no lo gi ja mi  in me -
di ji. Če prav  še ved no pre vla du je jo bral ci
s kla sič ni mi po tre ba mi  po tis ka nem 
knjiž nem gra di vu,  pa  je zlas ti  med mla -
di mi če da lje  več tis tih,  ki  se po ču ti jo do-
ma če  tudi  v  naši vir tu al ni knjiž ni ci.

� S. G.

Pravočasno  na  vlaku 
v  sodobno  informacijsko  družbo

Pogovor  z  Metko
Pivk  Srdič

Domoznanstvo

Jih  poznate?
V knjiž ni ci zbi ra mo gra di vo  za ša leš ki bio graf ski lek si kon,  to

je  za zbir ko po dat kov  o  vseh tis tih,  ki  so  za mes to  in do li no
kaj po seb ne ga sto ri li  ali po me ni li. Po leg  tega pri prav lja mo
pre gled glas be ne ga ži vlje nja  in zgo do vi no knjiž ni ce,  ki  bo  v
letu 2009 praz no va la 75  let ob sto ja.  Če ima te  doma kar ko li –
fo to gra fi je, pro gra me, sta re knji ge …,  kar  bi  bilo za ni mi vo  in
bi lah ko upo ra bi li  za ob ja vo,  vam  bomo hva lež ni,  če  nam  to
spo ro či te.  Vse do ku men te  in pred me te  vam  bomo se ve da   v
naj kraj šem mož nem  roku vr ni li – ve se li  bomo,  če  jih  bomo
lah ko po sli ka li  in pos ke ni ra li,  da  jih  bomo lah ko upo ra bi li  pri
na dalj nem raz is ko va nju  in pi sa nju.

Na ne kaj fo to gra fi jah,  ki  so  že pri šle  do  nas,  žal  ne po zna mo
vseh so de lu jo čih.  Zato  bomo hva lež ni vsa ko mur,  ki  bi  med ob -
ra zi pre po znal svo je ga so rod ni ka, mor da so se da, znan ca …,  in

nam  to spo ro čil  na na slov Knjiž ni ca Ve le nje, Ti tov  trg 4, 
Ve le nje,  po te le fo nu  na 03 8982559 (Sil vo Gr mov šek)  ali   03
8982560 ( Lado Plan ko)  ali  po e -poš ti  na na slov 
pos ta bral cev@ vel. sik. si.

Na  prvi  fotografiji  so  škalski  tamburaši  okrog  leta
1905.  Znana  so  imena  moških  -  od  leve  proti  desni

stojijo  Ivan  Plazl,  Jožef  Plazl,  Alojz  Pocajt,  žal  pa  ne
vemo  za  imena  tamburašic.

Na  drugi  fotografiji  so  spet  škalski  tamburaši  okrog
leta 1930,  fotografirani  pred  Plazlovo  trgovino.

Stojijo  z  leve:  Jože  Plazl,  neznan,  neznan,  Johana
Šmon,  kapelnik  Jožef  Plazl  st.;  sedijo  z  leve:  neznan,

neznan,  Ivan –  Johan  Šmon,  Alojz  Pocajt.

Tudi  peta  fotografija  je  iz  približno  istega  časa,  kot
tretji  z  leve  sedi  Leopold  Planko,  kot  četrti  z  leve

sedi  Janko  Ulrih (?),  kot  drugi  z  leve  stoji  Franc
Dobnik.

Na  tretji  fotografiji  so  tamburaši  Svobode  Velenje
konec  dvajsetih  let  prejšnjega  stoletja.  Med

sedečimi  je  drugi  z  leve  Leopold  Planko,  tretji
Zdravko  Kovač (?),  vsi  drugi  so  neznani.

Četrta  fotografija  je  bila  posneta  sredi  tridesetih  let,
znan  je  edino  Leopold  Planko ( sedi  v  sredini).

Marjan  Marinšek
ZVEZDA  ASTRID

Naš so de la vec Mar jan Ma rin šek  je za nes lji vo naj -
plo do vi tej ši pi sec Ša leš ke do li ne  v zad njem de set let ju,
saj  v enaj stem  letu pi sa nja iz da ja  že enaj sto knji go!

Nje go va to krat na knji ga Zvez da As trid go vo ri  o le -
gen dar ni šved ski pi sa te lji ci,  o nje go vih sre če va njih  z
njo,  o Pi ki nem fes ti va lu … Knji ga  je pri jet no bra nje  in
dra go ce no pri če va nje,  tudi  o Ša leš kem oko lju.

� V. V.

V  tisku

Zbirka  Droben  list
Skriti  dnevnik  Vinka  Šmajsa

Od pi ra mo  novo (sta ro)
po glav je  v de lo va nju Kn-
již ni ce Ve le nje.   Še  do
pred kak šni mi de se ti mi
leti  je Kul tur ni cen ter
Ivana Na pot nika iz da jal
re le vant ne na slo ve, po -
tem  pa  se  je za lož niš tvo
pre nes lo  pod dru go stre -
ho – Ve lenj sko knjiž no
fun da ci jo.

Gle de  na  našo de jav -
nost  pa  smo  se  v Knjiž ni -
ci od lo či li,  da  bomo  spet
obu di li za lož niš tvo,  ki kn-
již ni cam  pač pri ti če.  V
tis ku  je  prva  od knji žic  iz
zbir ke Dro ben  list. Na -

slov Dro ben  list  ima se ve da ko re ni ne  v Kaj uho vi pes mi  Jaz  sem dro -
ben, dro ben  list …, hkra ti  pa  pove,  da  gre  za knji ži co manj še ve li kos ti
in ob se ga.  V  tej zbir ki  bodo naš li pro stor tis ti li te rar ni iz del ki i z na še -
ga pro sto ra,  ki  niso  zelo ob sež ni,  pa  si vse ka kor za slu ži jo ob ja vo.  Kako
po gos to  bodo knji ži ce  v zbir ki iz ha ja le,  bo od vis no  od »po nu dbe«  in  pa
se ve da  od sred stev,  ki  bodo  na vo ljo –  pri če mer  bomo se ve da ra ču na -
li  tudi  na sred stva spon zor jev.

Zbir ko za če nja mo  z in tim no dnev niš ko iz po ved jo Ša leš ke ga ro ja ka
Vin ka Šmaj sa Skri ti dnev nik,  ki  je  že  v tis ku – knji go  bomo pred sta vi -
li  v me se cu ja nu ar ju.

� V. V.




