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Z do mo znan sko de jav nost jo  je  naša knjiž ni ca naj -
bolj po ve za na  s svo jim oko ljem.  V zad njih de se tih le -
tih na črt no zbi ra mo, ob de lu je mo  in hra ni mo knjiž no
in ne knjiž no gra di vo,  ki  je vse bin sko ve za no  na Ša leš -
ko do li no  in Šmart no  ob  Paki  ali  pa  so  ga us tva ri li
av tor ji  s  tega ob moč ja.  Našo do mo znan sko zbir ko se -
stav lja 5337  enot,  od  tega  je 4416  enot knjiž ne ga gra -
di va  in 896  enot lo kal nih ča so pi sov, re vij, gla sil pod-
je tij, le to pi sov  itd.  Zbi ra mo  tudi drob ni  tisk: ka ta lo -
ge, tu ris tič ne pro spek te, va bi la, pla ka te, zem lje vi de
in dru go in for ma tiv no gra di vo,  ki na sta ja  na  tem ob -
moč ju.  

Če da lje več jo po zor nost na me nja mo fil mom,  ki  so
jih pos ne li ša leš ki av tor ji,  in fil mom  o Ša leš ki do li ni.
Manj ši  del  teh fil mov  je shra nje nih  na vi de o ka se tah,
naj več  pa  je di gi ta li zi ra nih  in  so do stop ni  na zgo ščen -
kah.  Del  naše do mo znan ske zbir ke  je  tudi glas be na
us tvar jal nost Ša le ča nov.  Ta  del zbir ke  je  še  mlad,  zato
pre mo re mo skrom nih 80  enot  v ob li ki ka set  in zgo -
ščenk.  Pred krat kim  smo za če li zbi ra ti  tudi raz gled -
ni ce kra jev  z na še ga ob moč ja. 

Po memb nej še in for ma ci je  o na šem oko lju  so shra -
nje ne  tudi  v član kih.  V raz lič nih ča so pi sih  in čas ni kih
sprem lja mo  in ob de lu je mo član ke,  ki  so  z raz lič nih vi -
di kov vse bin sko po ve za ni  s Ša leš ko do li no. In for ma -
ci je  o  teh pri spev kih ( med dru gim:  kaj ob rav na va jo,
kdo  je nji hov av tor  in  v ka te rem ča so pi su  ter  kdaj  so
ob jav lje ni) vna ša mo  v ra ču nal niš ki ka ta log Co biss.

Do slej  smo   tako ob de la li pri bliž no 500 član kov raz -
lič nih  vrst,  ki tvo ri jo  našo skup no  bazo do mo znan skih
in for ma cij.

V okvi ru do mo znan ske de jav nos ti ob de lu je mo  in
hra ni mo  tudi sta rej še  in red ke tis ko vi ne  ter fak si mi -
le,   ki  pa  niso ve za ne  le  na  naše lo kal no ob moč je.  V
tej zbir ki ima mo 338  enot,  med ka te ri mi  je 58  knjig
iz 19. sto let ja, vključ no  s pr vi mi tis ka ni mi iz da ja mi slo -
ven skih knji žev ni kov  od Jo si pa Stri tar ja da lje. 

Na po li cah ima mo  tudi sta rej šo pe ri o di ko.  Ob na -
šem naj sta rej šem let ni ku Blei wei so vih No vic  iz  leta
1863 ima mo  iz 19. sto let ja  med dru gim  tudi li te rar -
ne re vi je  Kres  in  Zvon. Hra ni mo kom plet ne let ni ke re -
vij Ljub ljan ski  zvon  ter  Dom  in  svet  od  za čet ka iz ha-
ja nja  leta 1881 ozi ro ma  leta 1888.

To gra di vo pra vi lo ma iz po so ja mo  le  za upo ra bo  v
či tal ni ci. 

Do mo znan stvo  je  del ko lek tiv ne ga spo mi na, ko li -
kor  več  vanj pri spe va mo, to li ko bo ga tej ši  je.  Zato  bi
si že le li,  da  nam po sa mez ni ki, druš tva, pod jet ja  in
dru gi,  ki pri prav lja jo  in iz da ja jo naj raz lič nej še bro šu -
re, ča so pi se, av di o vi zu al ne iz del ke  ipd.,  te  tudi poš l-
je jo  ali  pa  nas  o  njihovem izi du  vsaj ob ves ti jo.  Tako
nji ho va  dela  ne  bodo  šla  mimo  nas  oz. za nje  ne  bomo
zve de li pre po zno, nji ho vo si cer ko rist no pri za de va -
nje  in  ne  tako  malo oprav lje ne ga  dela  pa bos ta zna -
na  in do stop na  tudi šir ši jav nos ti. 

� S.  G.

Ve le nje
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 - 19, ob sobotah 8 - 13

de lov ni  čas izposoje in drugih čitalnic: ob
delavnikih 10 - 19, ob sobotah 8 - 13
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

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

Šmart no  ob  Paki
Šmart no 72 ( Dom kul tu re)
de lov ni  čas: ob torkih 12 - 18, 
ob če trt kih 12  - 16
te le fon: 03 898 49 58

Knji ga
Vla do Vr bič

Na stop nji raz vo ja  je knji ga nek je
med pr vi mi smi sel no iz ra že ni mi
gla sov ni mi spo ro či li  in rjo ve njem
v so dob nih par la men tih.  Od ta -
krat,  ko  je  bila pr vič zve za na  v ob -
li ko knji ge,  pa  do da nes  se  ni bi -
stve no spre me ni la. Do bro, na pre-
do va la  je teh no lo gi ja iz de la ve, so
ma te ri a li,  iz ka te rih  je iz de la na, a
os no va  so  črke, ris be  in sli ke –  vse
to,  kar ob sta ja  že sto let ja  in ti soč -
let ja …  Tako  kot glas ba  in sli kar -
stvo  je knji ga pos ta la te melj ni  ud
kul tu re.  Obče. Sve tov ne.

Knji ga  je sred stvo,  s ka te rim nek-
do,  ki  je spo so ben ( ali  pa mor da
mis li,  da  je spo so ben),  želi dru -
gim lju dem ne kaj spo ro či ti.  Vse
knji ge  so  del  neke sploš ne kul tu -
re, ka že jo  na stop njo raz vo ja
neke druž be.  Vsak  člen  v »pro iz -
vod ni ve ri gi« knji ge  je po mem-
ben, za nes lji vo  pa  brez pr ve ga,  se
pra vi  brez av tor ja, ni ka kor  ne  bi
šlo. Tis ka ti, pro da ja ti  in iz po so ja -
ti knji ge  je zah tev no  delo,  a pi sa ti
jih  je  še ko rak  više  na les tvi ci us t-
var ja nja.

V  naši do li ni  smo  se  s slo ven sko
knji go spo zna li  že  ob nje nem na -
stan ku,  saj  je  bil  prav  v bliž njih
Ška lah mo čan pro tes tant ski cen-
ter,  iz ka te re ga  so  se  po oko li ci ši -
ri le  prve slo ven ske knji ge.  Prav
moč no us tvar jal na  naša do li na
ne koč  ni  bila  in  do dru ge sve tov -
ne voj ne lah ko  na  roke preš te je-
mo zna ne pes ni ke  ali pi sa te lje  iz
na ših kra jev. Ne kaj  let  se  je  pri
nas zadr že val An ton Aš kerc, Gu s-
tav Ši lih  je na pi sal  Beli  dvor  in
Ne koč  je  bilo je ze ro, Da vo rin
Rav ljen  je spi sal Ugas li og nje -
nik. Dru ga sve tov na voj na  je
pri ne sla Kar la Des tov ni ka Kaj -
uha …

In  po voj ni  se  je  ta do lin ski
pro stor po ča si,  a ne zadr žno za -
čel pol ni ti  z us tvar jal ci. Naš te ti
jih ne kaj po me ni spre gle da ti
jih  še  več.  So takš ni,  ki  so
krep ko po se gli  v slo ven ski  in
tuji pro stor,  so takš ni,  ki  so za -
vest no os ta li  v  tem pro sto ru  in
na  njem. Za pi sa na  dela go vo -
ri jo  o nji ho vih du šah, spo zna n-
jih  in  o do li ni,  ki  se za če nja
nek je  pri  Hudi luk nji, kon ču je
tam  pri Flor jan skem grab nu,
še  prej  pa po se že  v pro stor  reke
Pake,  tja  čez Šmart no.  In  o
nje nih lju deh. Takš nih do lin  in

lju di  je  v Slo ve ni ji  še ve li ko,  vse
sku paj  se ste ka jo  v  neko skup no,
slo ven sko kul tu ro. 

Zbi ra nje pis nih pri če vanj  o na -
šem  delu slo ven ske kul tu re  je  ena
te melj nih na log  naše knjiž ni ce.
Tudi  v  njej  bo za nam cem  za ved-
no os ta lo pri če va nje  o zgo do vi ni
na ših kra jev.  In  zato  je slo ven ski
kul tur ni praz nik  še po se bej praz -
nik do mo znan stva  in do mo znan -
ske ga od del ka.

�

Knjiž ni čar ke  in knjiž ni čar ji 
Knjiž ni ce Ve le nje bral kam  in bral cem

is kre no čes ti ta mo  ob slo ven skem
kul tur nem praz ni ku.

Sil vo Gr mov šek

Pri ču jo ča šte vil ka  je to krat  v zna me -
nju do mo znan stva  in naj no vej še us t-
var jal nos ti Ša le ča nov,  ki  se  je  v pre -
te klem  letu ma te ri a li zi ra la  v tis ko vi -
nah  in zgo ščen kah.  

V pr vem pri me ru  gre  za ohra njan je
in raz šir ja nje ko lek tiv ne ga spo mi na

in ve de nja,  ki  sta ka kor ko li po ve za -
na  s Ša leš ko do li no  -  to ime nu je mo
do mo znan ska de jav nost  naše knjiž -
ni ce.  Gre  za na črt no zbi ra nje, ob de-
lo va nje  in hra njen je knjiž nič ne ga
gra di va,  ki  je ka kor ko li po ve za no  z
ob moč jem ob čin Ve le nje, Šoš tanj  in
Šmart no  ob  Paki.  To po me ni,  da  v
knjiž ni ci zbi ra mo  vse tis ka ne pu bli -

ka ci je  in ne knjiž no gra di vo
(zgo ščen ke, raz gled ni ce,
pla ka te, film sko  in vi de o
gra di vo  ipd.),  ki  je na sta lo
na  tem ob moč ju  ali  pa  ima
z  njim kar ko li opra vi ti.  Ker
pa  bi  le  z zbi ra njem os ta li
na  pol  poti, pos kr bi mo  tudi,
da  so in for ma ci je  o  tem
gra di vu do stop ne na šim
obis ko val cem  tako  v ra ču-
nal niš kem ka ta lo gu Co biss
kot  tudi  v dru gih ob li kah.
Se ve da  pa  je do mo znan ska
zgod ba  naše knjiž ni ce kon -
ča na  šele te daj,  ko  je gra di-
vo do stop no  vsem obis ko-
val cem  brez iz je me: ve do -
željnim  in  ra do ved nim,
nos tal gič nim  in tis tim  z raz -
is ko val ni mi am bi ci ja mi. 

Pre os ta li  del to krat nih stra ni na me -
nja mo pred sta vit vi  dela tis ko vin  in
zgo ščenk,  ki  so  v pre te klem  letu  iz -
šle  na na šem ob moč ju  ali  pa  so nji-
ho vi av tor ji Ša le ča ni. To vrst no vsa -
ko let no pro duk ci jo  so  v ob li ki raz s-
ta ve  pred ne kaj  leti pri če li pred stav -
lja ti  v Mu ze ju Ve le nje. Od kar  smo  v
novi  hiši  in  je pro sto ra do vo lj,  smo
od mu ze ja prev ze li šta fet no pa li co  in
pri pra vi li  že dru go raz sta vo  z na slo -
vom Us tvar je no  doma. Vab lje ni  na
ogled  v ve lenj sko knjiž ni co. 

Ne kaj  teh  del  bomo pred sta vi li  na
na sled njih stra neh.  Pri  tem  smo  se
po tru di li  in   pos ku ša li pred sta vi ti
čim več  del raz lič nih zvrs ti,  za  vse  žal
ni pro sto ra.  Med pred stav lje ni mi
deli  v  tej šte vil ki  tako  ni od lič nih
pre vo dov Slav ka Hoz ja na, Alen ke
Ša lej  in An dre je Až ber, glas be nih
zgo ščenk  Šank roc ka  in ve lenj ske ga
re per ja Tri i pla  in  še  česa,  kar  kaže,
da  je ša leš ka knjiž na  in glas be na
us tvar jal nost če da lje  bolj bo ga ta.  Ko
gre  za od lo či tev,  da  bomo  kot osred-
nje ga av tor ja iz po sta vi li To ne ta Rav -
ni kar ja  in nje go vo knji go  Po zvezd-
nih po teh,  pa ne la god ja  ni. Raz lo gi
za  to  bodo jas ni  vsem,  ki bos te pre-
bra li in terv ju  z  njim  in re cen zi jo
knji ge. Mor da  bo  komu  to  tudi
spod bu da,  da vza me knji go  v  roke.

�

Us tvar je no  doma

Bo ga ta  bera
del do ma čih
us tvar jal cev

V sre do, 23. ja nu ar ja,  je  bila  v pred dver ju ve lenj ske
knjiž ni ce otvo ri tev raz sta ve Us tvar je no  doma,  ki  jo
je pri pra vi la Knjiž ni ca Ve le nje  v so de lo va nju  z  ZKD
Ša leš ke do li ne  in  JSKD –  OI Ve le nje. Raz sta va  je na -
me nje na pre gle du tis ko vin  in zgo ščenk,  ki  so  bile iz -
da ne  v  MO Ve le nje  ter  v ob či nah Šoš tanj  in Šmart no
ob  Paki  v  letu 2007.

Oko li 30 knjiž nih  del – re vi je, ča so pi si, bro šu re, ka -
ta lo gi, le po slov je, stro kov ne  in po ljud ne pu bli ka ci je –
je  na  ogled  v šes tih vit ri nah,  na 8 pa no jih  pa  so pla ka -
ti,  ki  so  žal  vse  bolj red ki sprem lje val ci  in na po ve do -
val ci kul tur nih pri re di tev. Raz stav lje na  dela pri ča jo,
da  je iz da nih  del  iz  leta  v  leto  več,  pa  tudi kva li te ta  del
ras te. 

V kul tur nem pro gra mu  je nas to pil žen ski pev ski
zbor Vrt ca Ve le nje  pod vod stvom Ja ne za Ko le ri ča,
ki  je  v pre te klem  letu praz no val 10. ob let ni co svo je -
ga de lo va nja. Raz sta va  bo  na  ogled  do kon ca feb ru -
ar ja 2008.

� T.  V.

O do mo znan stvu

7. februar 2008, številka 5Priloga Našega časa
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… pre vla du je jo pos net-
ki ljud skih  in na rod no -
za bav nih an sam blov  in
do god kov,  ki  jim naj brž
ne  bo tež ko naj ti od je -
mal cev:  od Fran ca Žer-
do ner ja  do an sam bla
Spev,  od Gra ške  gore  do
Ta pra vih fa lo tov.  Tako
ali dru ga če iz sto pa jo
pred sta vi tev glas be ne
šole Go ter, pos net ki av -
ten tič nih ljud skih stva ri -
tev  v iz ved bi pev cev  in
god cev  iz Jan ško ve ga
sela  pod skup nim ime -
nom Re ber  ali ok te ta Za -
vod nje. Roc ker ski  del
bere pred stav lja jo  mdr.
Ave  in Šan krock,  s Tri i -
plom  ne manj ka  niti  rap. 

Po seb ne omem be vred ne  so  tri
zgo ščen ke zbo rov: žen ske ga pev -
ske ga zbo ra Vr tec,  ki  je  lani praz -
no val de set let ni co ob sto ja, da lje
me ša ne ga pev ske ga zbo ra Go re -
nje,  ki  je praz no val svo jo 30-let ni -
co (po leg dvoj ne zgo ščen ke  s kro-
no loš kim pre gle dom pos net kov  so

ob ju bi le ju pri pra vi li  tudi  zelo  lepo
knjiž no iz da jo)  ter otroš ke ga pev -
ske ga zbo ra ve lenj ske glas be ne  šole
pod vod stvom Ma nje Goš nik  Vovk
in  s kla vir sko sprem lja vo Kat je Žli -
čar Ma rin.  Prav sled nji  CD  je  za
moj  okus naj za ni mi vej ši: raz no vrs-
t en pro gram,  ki vklju ču je  tudi  dela

do ma če ga av tor ja Fra na Ko ru na
Ko želj ske ga,  in  za iz va jal ce  vse  prej
kot lah ke pes mi Sre čka Ko por ca
pri na šajo naj mlaj šim raz igra no  in
is kri vo glas bo,  ki  bi  si za slu ži la  več
po zor nos ti.

� L.  P.

Iz do mo znan ske zbir ke Knjiž ni ce Ve le nje

Pri lo ga Na še ga  časa, Ve le nje, feb ru ar 2008

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

Pri pra vi li: Silvo Grmovšek, Lado Planko, Vlado
Vrbič, Stanka Ledinek, Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik Jerič, Tatjana Vidmar, 
Peter Groznik - Peč; 
Fo to gra fi je:  Stane Vovk, Blaž Verbič, arhiv Knjiž-
nice Velenje; 
Ob li ko va nje  in pre lom: Janja Košuta Špegel

Med bi se re do mo znan ske zbir ke so di  tudi  ena
pr vih vi o lin skih  šol  na Slo ven skem,  ki  jo  je

na pi sal Ve lenj čan  Fran Ko run Ko želj ski  in  je
iz šla  leta 1910.  V Slo ve ni ji  jo hra ni jo vse ga  tri

knjiž ni ce,  med nji mi ve lenj ska.

Ro man Mrt vi og nje nik šoš tanj ske ga
no vi nar ja, pi sa te lja  in pre va jal ca Da vo ri na

Rav lje na  je iz šel  leta 1944. Če prav  ne
ime nu je pri zo rišč do ga janj  s pra vi mi ime ni,

je  iz opi sov mo go če re kon stru i ra ti,  da  se
zgod ba do ga ja  v Šoš ta nju  in nje go vi oko li ci.  

Dok tor Dra gan  je na slov dra me  v pe tih
de ja njih šoš tanj ske ga po li ti ka, pi sa te lja  in

zdrav ni ka Jo si pa Voš nja ka.  Kot 3. zve zek
nje go vih zbra nih dram skih  in pri po ved nih

spi sov  je iz šla  leta 1894.

Med slo ven ski mi knjiž ni ca mi  smo edi na,
ki  ima iz vod fran cos ko-nem ške ga 

in nem ško-fran cos ke ga slo var ja 
iz  leta 1804.

V  naši zbir ki hra ni mo  tudi raz gled ni co Ša le ka  iz tri de se tih
let prejš nje ga sto let ja. Raz gled ni co  je iz dal Jo ško Me lan šek

iz Ša le ka.
Raz gled ni ca Ve le nja  iz za čet ka 20. sto let jaGrad  in  trg Ve le nje  iz Sta re Kai ser je ve su i te

Knjiž ni ca Ve le nje  je  leta 2006  v
so de lo va nju  z Re gi o nal nim mul ti -
me dij skim cen trom Ku ni gun da pri -
pra vi la  in  ob pod po ri mi nis tr stva  za
kul tu ro  ter Mest ne ob či ne Ve le nje
re a li zi ra la pro jekt,  s ka te rim  je svo-
jo po nu dbo do pol ni la  z ure je no
zbir ko di gi ta li zi ra ne ga do mo -
znan ske ga film ske ga  in vi de o gra -
di va. Pos top ki pri do bi va nja, di gi -
ta li za ci je  in bib li o graf ske ob de la -
ve ar hiv skih pos net kov  se na da lju -
je jo  tudi  po kon cu iz vir ne ga pro-
jek ta, zbir ka  pa pos ta ja  vse bo ga -
tej ša. 

Pri dob lje no gra di vo ce lo vi to pred-
stav lja ži vlje nje  v Ša leš ki do li ni  v
dru gi po lo vi ci 20. sto let ja,  saj za je-
ma šte vil ne vi de o za pi se  o po mem-
b nih do god kih  in ose bah,  ki  so za -
zna mo va li  ta pro stor.  V zbir ki naj -
de mo pes tro pa le to av tor skih fil-
mov do ma čih us tvar jal cev,  ki  so
de lo va li sa mo stoj no  ali  pa  v okvi -
ru Ki no klu ba Go re nje, druš tva
Paka  film,  Kina16, di gi ta li zi ran  pa
je  tudi ce lo ten ar hiv Mest ne te le -
vi zi je,  ki  je  v de vet de se tih le tih de -
lo va la  v okvi ru pod jet ja  Naš  čas.
Tre nut no po te ka di gi ta li za ci ja ob -

sež ne ga vi deo ar hi va Zve ze kul tur -
nih druš tev Ša leš ke do li ne,  ki pred-
stav lja ce lo vit pre gled lju bi telj ske
kul tur ne pro duk ci je mi nu lih  let.
Prav  v  teh  dneh  je zbir ko do pol nil
sklop iz bra ne ga gra di va  iz bo ga te
pro duk ci je re gi o nal ne te le vi zi je
VTV.

� P.  G.

Di gi ta li za ci ja  in teh nič na 
ob de la va film ske ga  in vi de o

gra di va  v Re gi o nal nem 
mul ti me dij skem cen tru 

Ku ni gun da.

Zbir ka di gi ta li zi ra ne ga
do mo znan ske ga film ske ga 
in vi de o gra di va

Med šaleškimi zgo ščen ka mi iz
preteklega leta ...
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Tone Rav ni kar: 
Po zvezd nih po teh

Za Rav ni kar je vo  delo – di ser ta -
ci jo  na ma ri bor ski uni ver zi, pri re -
je no  za knjiž no ob ja vo  -   je prav -
za prav tež ko naj ti do vo lj pri jaz no
be se do.  Že  po pr vem, za ra di ča -
sov ne bli ži ne površ nem bra nju,  je
mo go če  reči,  da  je knji ga pr vovr -
sten do se žek,  ki   je Ša leš ko do li no
s šir šo oko li co  na  novo ov red no til
in za sid ral  na zgo do vin skem zem -
lje vi du Slo ve ni je.  Delo  ima  vse po -
go je,  da pos ta ne te melj  za vsa ko
ko li čkaj res no raz is ko va nje sred-
nje ga  veka  na  tem kon cu Slo ve ni -
je, nje gov  vpliv  pa  ne  bo os tal ome-
jen  na ge o graf sko po droč je,  ki  se
mu po sve ča,  niti  na da naš njo ge n-
e ra ci jo bral cev; Rav ni kar  je stan-
dard vé de nja  in pi sa nja  o lo kal ni
in re gi o nal ni zgo do vi ni pre sta vil

kar  za dva, tri kli ne  po les tvi navz-
gor  in hkra ti pos tavil mej nik,  mimo
ka te re ga  v pri hod nos ti  ne  bo mo -
go če. Na tanč no  in te me lji to raz is -
ko va nje  med dru gim do ka zu je,  da
o sred nje veš kem do ga ja nju  ni  na
vo ljo  tako  malo po dat kov,  kot  se
ne po uče ne mu  kdaj  zna zaz de ti. Po -
se bej zain te re si ra nim bral cem  oz.
lju bi teljem,  med ka te re  se šte jem
tudi pod pi sa ni,  je dra go ce na de -
mon stra ci ja me to de,  to  je več krat -
ne ga križ ne ga pre ver ja nja po sa mez -
nih po dat kov  kot po go ja  za res nič -
nost  in znan stve no ne opo reč nost
po ve da ne ga. Knji ga pri na ša  še ob -
se žen sez nam li te ra tu re,  več ro do -
slov nih ta bel, re pro duk ci je  iz Kai -
ser je ve su i te  in Vi scher je ve To po -
gra phi e ( žal  v  zelo maj hnem for-
ma tu)  ter ob se žen po vze tek  v slo -
ven šči ni  in an gle šči ni; pre vod,  ki
pod pi ra mož nos ti  za med na rod no
uve lja vi tev  dela,  je  delo  mag. Alek-
san dre Hri bar.  Za po vrh, ta ko re -
koč  za za ba vo,  je av tor  npr. iz br -
skal  še ne kaj  že iz gub lje nih kra jev -
nih  imen,  npr. Ži ten berg  za  grič,
na ka te rem sto ji ve lenj ski ba zen.

Edi no,  kar lah ko  knji gi oči ta mo,
je sla bo iz bra na pi sa va, ka te re po -
sle di ca  je ote že na ber lji vost tek sta.
Znan stve no  delo   po de fi ni ci ji ter-
ja ča sov no ek sten ziv no pre bi ra nje,
zato  je  za bra nje pri jaz no ob li ko -
va no be se di lo prvi  po goj  za nje go-
vo ne mo te no  rabo.

Po mne nju pod pi sa ne ga  bi  bilo
hudo na ro be,  če  bi do se žek os tal
brez od me va  pri po de lje va nju  teht-
nej ših ob čin skih pri znanj.

� L.  P.

Vin ko  Šmajs: Skri ti
dnev nik

Slo ven ci  smo  od nek daj  bolj na -
rod pes ni kov,  manj na rod pro zais -
tov. Če prav  se  to raz mer je zad nje
čase spre mi nja,  je  še ved no  prav,
da pro zna no vost,  tudi  če  je mi ni -
a tur na, vzbu di ne kaj  več po zor -
nos ti.  Tudi Vin ko  Šmajs pu bli ki  na
tem kon cu na vse zad nje  ni ne zna no
ime. Šmaj so va knji ži ca hkra ti pred-
stav lja  nov za lož niš ki pro jekt Knjiž -

ni ce Ve le nje  z ime nom Drob ni li -
sti –  ime  je spo so je no  iz Kaj uho ve
li te rar ne de di šči ne. Zbir ka  bo na -
me nje na pu bli ka ci ji krat kih knji -
žev nih be se dil, na sta lih  na do ma -
čem ob moč ju.

V Skri tem dnev ni ku  gre,  kot  že
na slov  pove,  za zve zek  s skriv nos-
t mi glav ne ju na ki nje, razd vo je ne
med  prvo lju bez ni jo  in mo žem  z
dru ži no. Dnev nik pri de  tik  pred
nje no smrt jo  v  roke nje ne mu  možu,
ko  sta  že go to va  njen fi zič ni pro -
pad  in  - rav no za ra di dnev ni ka  -
nje go va de zi lu zi ja. Skri ti dnev nik
je  kljub svo ji krat kos ti  še naj bli že ro -
ma nu,  zelo skr če ne mu si cer,  pa
ven dar. Pi sa nje  se nas la nja  na ev -
rop sko tra di ci jo  v smi slu os nov ne -
ga me ha niz ma ro ma na,  ki pus ti
pro pas ti ju na ka,  zato  da ide ja pre -
ži vi  - pro pad ju na ki nje  v na šem pri -
me ru ob drži dru ži no nedotakn-
jeno.  Tudi  po fa bu lativni pla ti pi -
sa nje pre se ga zah tev nost no ve le  in
pri na ša do vo lj in ven ti ven kon flikt
oz. zap let  za pra vi ro man  - raz šir -
jen lju be zen ski tri kot nik,  ki  pa gle -
de  na ob seg tek sta nuj no os ta ne
ne te ma ti zi ran,  samo  v os nov nih
ob ri sih.  Pri  ne čis to ize na če nem
tek stu  so bolj ša  plat  živo na pi sa ni
di a lo gi sku paj  z elip tič no pri po -
ved no struk tu ro. Knji ži co pri po -
ro ča mo  v bra nje.

� L.  P.

John  C. Max well:  Ni
takš ne stva ri  kot
»po slov na« eti ka

Av tor  v knji gi raz gri nja za ni mi -
vo te o ri jo »zla te ga pra vi la«. Pra vi,
da  ni po slov ne eti ke, am pak  samo
eno pra vi lo  za spre je ma nje vsakr -
šnih od lo či tev.  Pri eti ki  je za res po -
memb no  le dvo je.  Prvo  je me ri lo,
ki  mu mo ra mo sle di ti,  in dru go  je
vo lja,  da  temu de jan sko  tudi sle di -
mo. Av tor trd no ver ja me,  da  je  tudi
v po slu mož no de la ti  prav  in hkra -
ti us pe ti. » Vse,  kar že li te,  da  bi ljud-
je sto ri li  vam, sto ri te  tudi  vi  njim.«

Ljud je  smo  si  v bi stvu  zelo po dob-
ni,  vsi  se že li mo po ču ti ti vred ne,
ce nje ne, vred ne za u pa nja, spo što -
va ne, raz um lje ne  in  ne že li mo,  da
nas  bi dru gi iz ko ri šča li.  In ka kor  si
že li mo  biti ob rav na va ni  sami,  tako
ob rav na vaj mo  tudi dru ge.

Pre va ja lec  in av tor do dat ne ga be -
se di la  je Voj ko Stra hov nik.

� S.  L.

Pes mi de ve tih

Učen ci de ve te ga raz re da  OŠ Ša -
lek  iz Ve le nja  se  v  tej knji gi pred-
stav lja jo šir ši jav nos ti  s svo ji mi is -
kri vi mi pes mi mi.  V  njih za ži vi jo
let ni  časi, ži va li,  pred na ši mi  očmi
se raz bo ho ti jo slad kos ti  prve lju -
bez ni. Se ve da  ne  gre  brez  šole  in
ocen, pri ja telj stev, sre ča mo  se  s pr -
vi mi lju be zen ski mi raz oča ra nji. Pes -
mi ce  se vča sih obr ne jo  tudi  k zvez-
dam.  Tako  so raz lič ne,  kot  so raz -
lič ni mla dost ni ki  sami.  Vse  pa pol -
ne mla dost ne ga za no sa  in ra do -

ved ne ga po gle da  v od ra sel  svet.
»Tis to  okno  tam,  na  moji stre hi,
tam ob ha ja jo  me ob čut ki  tihi.
Ved no  ista že lja,  da uzr la  bi  nebo.
Saj  vem, ures ni či la  se  bo …« 
(Bar ba ra Kar nič nik)

� S.  L.

Rok Po les:  O sreč ni
kozi

Sim pa tič ne pes mi ce  o  majhni
sreč ni ko zi ci.  Iz  njih iz ve mo,  da
tudi  koze zju traj tež ko vsta ne jo,
kako ima jo  od  vse te lo vad be naj -
ra je ma li co,  da obo žu je jo  sol  in  so
po nos ne  na svo jo koz jo pa met. Sa -

nja ri jo  o skri tih za kla dih, po go -
var ja jo  se  z zeljni mi gla va mi. Na ga-
ji ve ko zi ce upo rab lja jo svo je ro žič -
ke  na  več na či nov.  Ne ves te,  na kak -
šne? Od go vor naj de te  v knji gi.  Te
pes mi  so na me nje ne  kozi,  ki  je  prva
zlez la  na naj viš ji  hrib  v Ša leš ki do -
li ni  in  se  zato  njej  na  čast ime nu je
Koz ji  hrib  ali Koz jak.

� S.  L.

Zbo ro va nje
slo ven skih
ge o gra fov: Ša leš ka
in Zgor nja Sa vinj ska
do li na

Zbo ro va nje  so to krat or ga ni zi ra -
li ge o gra fi raz is ko val ci In šti tu ta  za
eko loš ke raz is ka ve ERI Co Ve le nje
ob pod po ri Zve ze ge o graf skih druš -
tev Slo ve ni je.  In na stal  je zbor nik,
ob ka te rem  bomo zna nje  in ve de -
nje  o »na ših« kra jih  še obo ga ti li.

Lo kal ne skup nos ti Zgor nje Sa v-
inj ske  in Ša leš ke do li ne  ter do li ne
spod nje  Pake  se raz voj no po ve zu -
je jo  v okvi ru Sa vinj sko-ša leš ke re -
gi je ( SAŠA). Re gi jo za zna mu je na -
rav no  in druž be no ge o graf ska dvoj-
nost,  kar  bi lah ko  ob ena ko prav -
nem  in in te res no zas no va nem po -
ve zo va nju pos ta la re gi o nal na raz vo-
j na pri mer jal na pred nost.

� S.  L.

Sto jan Špe gel:
No tra nje po kra ji ne

Sto jan Špe gel  je  znan  v Ša leš ki
do li ni  kot kom plek sni kul tur ni us -
tvar ja lec. De lu je  na li kov nem, li te -
rar nem, glas be nem  in kul tur no or -
ga ni za cij skem po droč ju.  Leta 2006
se  je  v zbir ki La pis bel lus  že pred-

sta vil jav nos ti  kot pes nik, se daj  pa
je  v  isti zbir ki iz dal svo jo  novo knji-
go No tra nje po kra ji ne – sli ke.  V
njej  ga spo zna mo  kot li kov ni ka,  ki
se hit ro slo gov no spre mi nja, obe-
nem  se me nju je  tudi in ten zi te ta
barv.  Ves  čas  pa pu šča gle dal cu
pro sto  pot  pri raz pre da nju last ne -
ga vi de nja.

� S.  L.

Mla den ka Šar ke zi:
Po sle deh jut ra

Po e zi ja štu dent ke Mla den ke Šar -
ke zi  je čut na, moč no pre pre de na
z no tra njim pes ni či nim do ga ja -
njem  in  niti naj manj ab strakt na.
Na  prvi po gled  se  zdi,  da  so pes-
mi pre pro ste  in  v  sebi  ne skri va jo
glob lje ga po me na. Ven dar  pa  se
kma lu iz ka že,  da  se  za pre pro sti -
mi ver zi skri va ne kaj  več. Raz kri -
va  nam  vsaj  del ži vlje nja mla de
us tvar jal ke. Pes mi  se  med se boj
si cer raz li ku je jo, ven dar  pa  jih
vses ko zi sprem lja rde ča  nit lju bez -
ni,  ki  je lah ko ma te ri na, bož ja, pri-
ja te lje va  ali tis ta »pra va«.  In  vmes
nas nev si lji vo  kot be žen do tik, po -
bo ža jo  tri pes mi, pre ve de ne  v av -
to ri čin ma te rni, rom ski je zik.

� M.  P.  S.

Al ek san dra:
res nič na zgod ba  o
bo gas tvu, la god ju,
sek su, po ni ža nju  in
begu  iz Li ba no na

Alek san dra Veb le  je  bila ro je na
leta 1948  v Šoš ta nju  kot naj mlaj -
ša,  peta  hči  Ani  in Jo že tu Veb le tu.
V mla dos ti  se po ču ti  kot  črni ra -
ček, ne ra zum lje na, pre ma lo ljub -
lje na  in  zato sa nja  o  begu  od  doma
v svo bo do.  Tako  leta 1967 odi de
na po čit ni ce  v Bej rut,  kjer os ta -
ne,  saj spo zna bo do če ga  moža.
Nje no ži vlje nje pos ta ne  t.  i. prav -
lji ca  iz Ti soč  in  ene  noči;  kot  sama
pra vi, naj prej pol no lju bez ni, stras -
ti, bo gas tva, ple sa  in za ba ve, kas-
ne je  tudi po ni ža nja, so vraš tva,
pod los ti  in voj ne gro zo te. Li ba -
non  je ta krat ve ljal  za bliž njev -
zhod no  meko banč niš tva  in tr go -
vi ne, Pa riz Bliž nje ga vzho da. Do -
bro de set let je za tem iz bruh ne  v
Li ba no nu dr žav ljan ska voj na  in
pus ti ne iz bri sen pe čat  v Alek san -
dri ni dru ži ni.  Po os mih le tih ži v-
lje nja  v ne neh nem stra hu, ne kaj
eva ku a ci ja h  in ne ra zu me va nju mo -
že ve dru ži ne  se sku paj  s hče ra ma
od pra vi  v svo bo do,  v mir no  in ci -
vi li zi ra no do mo vi no,  kjer  si omo -
go či  novo ži vlje nje.

Knji ga  Al ek san dra  je  prva   v  nizu
treh ro ma nov  o Alek san dri nem
bur nem ži vlje nju.

� B.  Z.  J.

Rom ske prav lji ce  in
pes mi – Ro ma ne
pa ra mi če  taj đi lja

(zbral  in ure dil Slo bo dan Ne zi -
ro vić)

Pred  nami  je knji ga, pre po je na  z
ne mir nim rom skih du hom,  ki  sili
na  plan  iz vsa ke za pi sa ne be se de.
Naj prej lah ko uži va mo  v rom skih
prav lji cah,  ki  so prav za prav  bolj
le gen de,  v ka te rih  ne mo re mo
spre gle da ti ne ubog lji ve ži vljenj ske
ener gi je Ro mov  in nes konč ne že -
lje  po svo bo di. Spo zna mo,  kako
so  se  v rom ski kul tu ri zgod be pre-
na ša le  in ohra ni le  do da nes,  npr.
za kaj  ima hu dič  roge, za kaj  Romi
to li ko igra jo  na vi o li no  in  še  in  še.

Sle di jo rom ske pes mi raz lič nih
av tor jev,  ki  so  tako  kot prav lji ce na -
pi sa ne vzpo red no  v slo ven skem  in
rom skem je zi ku.

In čis to  na kon cu,  za  piko  na  i  in
še bolj šo pred sta vo rom ske ga ži v-
lje nja rom ski ob ra zi, fo to gra fi je
rom ske ga vsa kda na.

� M.  P.  S.

Mar jan Ma rin šek:
Mak sim Ga spa ri

Knji ga  je lo gič no na da lje va nje pr -
ve ga  dela knji ge Iva na Siv ca Slo -
ven ska prav lji ca Mak si ma Ga spa -
ri ja  s pod nas lo vom Po vest  o Ga s-
pa ri je vem ži vlje nja  ter do ku men -
tar no gra di vo.

Ma rin ško va knji ga  je raz de lje na
v  več de lov. Naj prej sprem lja mo
tis ti  del av tor je ve ga ži vlje nja,  ki  je
bil po mem ben  in po tre ben  za  to,
da  je za čel  z  vsem sr cem  in na črt-
no zbi ra ti Ga spa ri je ve raz gled ni -
ce. Naj prej  se  mu  celo  niso zde le
nič po seb ne ga, kma lu  pa  jih  je
vzlju bil  in  do da nes  zbral  vseh
489.  Za  vse  še moj ster Ga spa ri  ni
ve del.

Na sled nji  del  je po sve čen raz lič -
nim mo ti vom raz gled nic  in vo ščil -
nic. Vi di mo lah ko,  da  je Ga spa ri
naj več krat upo ra bil bo žič ni  ali ve -
li ko noč ni mo tiv  in  ga  v ve či ni pri -
me rov po sta vil  v slo ven sko oko lje,
lju di  pa naj več krat ob le kel  v kranj-
sko na rod no  nošo.

Sle di  pa  še ka ta log Ga spa ri je vih
raz gled nic  in tis kov,  se pra vi pr vih
či tank, be ril,  knjig  za otro ke  in od -
ra sle, ča so pi sov  in re vij  ter raz lič -
nih  vrst  in ob lik jas lic.

� M.  P.  S.

Mar jan Ma rin šek:
Zvez da As trid

Kdo  ne po zna slav ne na vi ha ne
rde če la se de kli ce  Pike No ga vič -
ke?  Prav  vsi, otro ci  in od ras li,  jo
ob ču du je jo. Ven dar  pa ved no  ni
bilo  tako.  Ko  je pi sa te lji ca As trid
Lind gren na pi sa la  prvo knji go  o
Piki No ga vič ki,  je ne pri ča ko va no
do ži ve la bur ne od zi ve jav nos ti  in
šte vil ne ne ga tiv ne kri ti ke. Ven dar
ji  to ni ka kor  ni pre pre či lo,  da  ne
bi na pi sa la  še dru ge  in tret je knji -
ge  o  mali na vi han ki,  ki  je kas ne je
pos ta la  celo  tako us peš na,  da  so  jo
pre ved li  v  kar šest de set je zi kov.
De že va ti  so za če le  tudi šte vil ne li -
te rar ne na gra de,  ki  so vse ka kor
pred stav lja le ve li ko vzpod bu do  za
na dalj nje us tvar ja nje.

In  to  je  samo  del bio gra fi je slav -
ne šved ske pi sa te lji ce,  ki  jo  je  pri
nas za go to vo naj bo lje po znal  in
tudi več krat obis kal  prav av tor
knji ge Zvez da As trid Mar jan Ma -
rin šek.

Pred  nami  tako raz pros tre ce lot-
no ži vlje nje As trid Lind gren,  ki  je
bilo iz red no raz gi ba no  in pes tro.
Ne na zad nje  je do ži ve la za vid lji vo
sta rost, sko raj 95  let,  in  v  tem  času
na pi sa la ogro mno otroš kih  in mla -
din skih  knjig,  ki  so pos ta le us peš -
ni ce. Nje na bio gra fi ja  je na pi sa -
na te ko če, ber lji vo,  s šte vil ni mi pi -
sa te lji či ni mi hu do muš ni mi stav ki

ter  ob kon cu oprem lje na  tudi  z za -
ni mi vi mi fo to gra fi ja mi. Bra nje  na
du šek.  

� M.  P.  S.

Vla di mir Ver dnik:
Zgod ba  o kri stal nem
po to ku

Vla di mir Ver dnik mla dim bral-
cem  ni ne zna no  ime,  saj  je na pi -
sal na sled nja pe da goš ko obar va -

na prav ljič na  dela: Po sled nji  škrat,
Sa mot na jel ka  in Skriv nost na  hiša.
Zgod ba  o kri stal nem po to ku  je
zgod ba  o vred no tah ži vlje nja, ka -
te re spo ro či lo  je glo bo ko vpe to  v
glo bal ne eko loš ke prob le me so -
dob ne ga sve ta. » Če  bo ve li ko  otrok
pre bra lo Zgod bo  o Kri stal nem po -
to ku,  bo jut rij šnji  svet  imel  več
mož nos ti,  da ohra ni na rav na bo -
gas tva  na Zem lji«  meni av tor  in
upa,  da  bo mlaj ša ge ne ra ci ja bo lje
eko loš ko osve šče na  in  da  bodo,
ko od ras te jo, zna li bo lje ohra ni ti
na rav no rav no tež je na še ga pla ne -
ta,  kot  to zna mo od ras li da nes.
Prav lji ca  o Kri stal nem po to ku  je
naš la  pot  v šir ši knjiž ni pro stor  z
iz da jo  pri ame riš ki za lož bi.

� B. Z. J.

Knjiž ni zbir ka  Vis
Vi ta lis

Vis Vi ta lis,  lat. ži vljenj ska  sila,  je
do mo znan ska zbir ka za pi sov  o ne -
otip lji vi  in otip lji vi kul tur ni de di -
šči ni Ša leš ke do li ne. Pro ta go nis ta
zbir ke  sta Špe la Ja ne ži č  in  Rok Po -
les.  V zbir ki  so do slej iz šle šti ri knji -
ge. Knji ga  z na slo vom Zna me nja
v Be lih Vo dah  in  kar  se  je oko li
njih do ga ja lo (2004), av to ri ce Špe -
le Ja ne žič,  je  prva knji ga  iz zbir ke.
Av to ri ca  je do dob ra pre ho di la po -
droč je Be lih  Vod  in naš te la pre ko
30 ob sto je čih sa kral nih zna menj
in  še tret ji no tis tih,  ki tvar no  ne ob -
sta ja jo  več,  a  so ohra nje na  v ljud -
skem spo mi nu. Sle di knji ga  z na slo -
vom Iz vir  bele  vode: drob ci ljud -
ske ga iz ro či la  iz Be lih  Vod  v Slo -
ve ni ji =  The  Well  of Whi te Wa ter:
Frag ments  of fol klo re  from  Bele
Vode  in Slo ve ni a,  v ka te ri  so za pi -
sa ni naj lep ši drob ci ohra nje ne ga
ljud ske ga iz ro či la  iz Be lih  Vod.  Že
iz na slo va  je  razvdno,  da že li ta av -
tor ja iz ro či lo pred sta vi ti šir ši jav -
nos ti ozi ro ma  tudi ne slo ven sko go -
vo re čim bral cem  -  vse zgod be  so
pre ve de ne  v an gleš ki je zik.  Prav
tak šen kon cept po nu ja na sled nja
knji ga  iz zbir ke  Čez Graj sko pla -
ni no: drob ci ljud ske ga iz ro či la  iz
Flor ja na  in Skor ne ga  pri Šoš ta nju
v Slo ve ni ji =  Over cast le  uplands:
frag ments  of fol klo re  from Flor jan
and Skor no  pri Šoš ta nju  in Slo ve -
ni a.  V  tej knji gi  so za pi sa ni red ki
ohra nje ni drob ci kul tur ne de di šči -
ne  iz Skor ne ga  in Flor ja na  pri Šoš-
ta nju. Zad nja knji ga  iz zbir ke  Vis
Vi ta lis  je iz šla  v lan skem  letu  in  je
na slov lje na  Sv.  Križ  nad Be li mi Vo -
da mi  pri Šoš ta nju. 

� B. Z. J.

Pri po ro ča mo branje iz Šaleške doline 2007
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V  beri za lož niš ke pro duk ci je  in av tor -
jev tis ko vin  ter zgo ščenk,  ki  so iz šle  v pre -
te klem  letu  na ob moč ju ob čin Ve le nje,
Šoš tanj  in Šmart no  ob  Paki, iz sto pa  delo
Po zvezd nih po teh zgo do vi nar ja To ne ta
Rav ni kar ja. Ob sež na knji ga,  ki  jo  je iz -
dal Mu zej Ve le nje,  je rez ul tat av tor je ve -
ga dol go let ne ga raz is ko va nja sred nje ga
veka  na ob moč ju Ša leš ke  in Sa vinj ske do -
li ne  ter  je pre se žek  v zgo do vi no pis ju  tega
po droč ja.  Kot  je na mreč  v sprem ni be se-
di za pi sal  prof.  dr. Pe ter  Štih,  smo  s  to
knji go »pr vič do bi li znan stve no ute me -
lje no sli ko kom plek sne ga po li tič ne ga,
uprav ne ga, cer kve ne ga, po sest ne ga  in go -
spo dar ske ga raz vo ja Sa vinj ske  in Ša leš -
ke do li ne  v vi so kem  in po znem sred njem
veku.«

Tone Rav ni kar  se  je  po di plo mi  iz zgo -
do vi ne  in so ci o lo gi je  na ljub ljan ski Fi lo -
zof ski fa kul te ti  leta 1985 za pos lil  v ve len-
j skem mu ze ju. Kma lu  je ugo to vil,  da  je
sta rej ša zgo do vi na Ša leš ke do li ne  še ne -
po pi san  list.  Z vne mo  se  je lo til zlas ti
sred nje ga  veka, rez ul ta ti  so  bili kma lu  vi -
dni tudi jav nos ti  v nje go vem pr vem res -
nej šem pri spev ku  o sta rej ši zgo do vi ni
Škal,  ta  je iz šel  v Ša leš kih raz gle dih.  Nato
je svo ja raz is ko val na do gna nja  o sred-
njem  veku ob jav ljal  v Celj skem zbor ni -
ku, Ča so pi su  za zgo do vi no  in na ro do -
pis je,  v zad njem  času  pa naj več  piše  za
ma ri bor sko zgo do vin sko re vi jo Stu di a
his to ri ca Slo ve ni ca.  Na po bu do po koj -
ne ga ve lenj ske ga zgo do vi nar ja  prof.  dr.
Mi la na Že var ta  je na da lje val štu dij  in
pod men tor stvom  prof.  dr. Jo že ta Mli na -
ri ča us peš no za go var jal dok to rat  z na slo -
vom Sa vinj ska  in Ša leš ka do li na  v vi so -
kem sred njem  veku.  Od pre te kle ga  leta  je
kot pre da va telj sred nje veš ke zgo do vi ne
za pos len  na od del ku  za zgo do vi no  na
ma ri bor ski fi lo zof ski fa kul te ti.

V knji gi  je pro uče va nje sred nje ga  veka
pro stor sko  in ča sov no ome je no  na Zgor -
njo  in Spod njo Sa vinj sko do li no  ter Ša leš -
ko do li no  od  prve po lo vi ce 11. sto let ja  do
dru ge po lo vi ce 14. sto let ja. Za kaj  prav
Sa vinj ska  in Ša leš ka do li na  in za kaj  prav
čas  med 11.  in 14. sto let jem?
Ša leš ka do li na  zato,  ker tu kaj ži vim,

pred vsem  pa  se  to ob moč je sko zi pro uče-
va nje zgo do vi ne plem stva po ka že  kot  zelo
za ni miv  in zap le ten kom pleks.  V  tej
majhni do li ni  so  bili za ra di zgo do vin skih
oko li ščin  zelo zap le te ni od no si,  ki  so pri -
pe lja li  do  tega,  da  sta  v Ša le ku  in Šoš ta -
nju ži ve li  dve raz me ro ma moč ni svo bod-
no ple miš ki dru ži ni,  ki  sta  bili  malo  manj
kot de žel ni gro fi  in  več  kot »na vad ni ple -
mi či«. Iz umrt je  teh  dveh rod bin  in po -
nov na raz de li tev ozem lja  v za čet ku 13.
sto let ja  je pri pe lja la  do raz mer,  v katerih
ni  bilo heg emo na, po ses tva  v do li ni  pa
je ime lo  več ple miš kih rod bin,  kar  se  je
moč no raz li ko va lo  od os ta lih ob mo čij.
Raz is ka vo  je  bilo tre ba raz ši ri ti  na ce lot -
no Sa vinj sko do li no, kaj ti gos pod je Ptuj-
ski, grof je Vov br ški, gos pod je  iz  Orta  in
kas ne je  tudi Žov neš ki,  ki  so  bili na sled -
ni ki šoš tanj ske  in ša leš ke rod bi ne,  so ime -
li po ses ti  tudi  v Sa vinj ski do li ni, nji ho va
de jav nost  pa  je vpli va la  na  vse  tri do li ne.
Orti  so ime li glav ne  po ses ti  v oko li ci Pol -
ze le, hkra ti  pa  so  jih raz šir ja li  v Ša leš ko
do li no  do da naš nje ga Šen ti lja. Po dob no
je  s Ptuj ski mi,  ki  so ime li svo je en kla ve
tako  v Sa vinj ski  kot  tudi  v Ša leš ki do li ni
in  so  jih uprav lja li  kot  eno eno to. Ključ-
na cer kve na in sti tu ci ja  je  bila  v sa mo sta -
nu  v Gor njem Gra du, ključ na po li tič na
funk ci ja  pa  je  bila  v Ce lju,  kjer  so Celj ski
grof je ime li  svoj se dež. Ne na zad nje  pa
za tis ti  čas ve lja po dob no  kot da nes, do -
god kov  na ne kem ož jem ge o graf skem ob -
moč ju  ni mo go če raz ume ti,  če  jih  ne po -
sta viš  v  nek šir ši kon tekst.  Tako  me  je  po
lo gi ki stva ri raz is ko val no  delo  o Ša leš ki

do li ni na po ti lo  ne  le  v Sa vinj sko do li no,
am pak  tudi  na Ba var sko  in Fur la ni jo, od -
ko der  so iz vi ra le tu kaj šnje ple miš ke rod-
bi ne. Skrat ka, Ša leš ke do li ne  ni mo go če
lo či ti  od Zgor nje  in Spod nje Sa vinj ske
do li ne,  zato  so  vse  tri ob rav na va ne urav -
no te že no.

Čas  od  prve po lo vi ce 11. sto let ja  do
dru ge po lo vi ce 14. sto let ja  pa  je  bil  iz -
bran tudi  pre miš lje no  in  z raz lo gom.
Prič ne  se  z iz umrt jem kra jiš niš ke ga ozi -
ro ma  t.  i. He mi ne ga  rodu,  ki  je  s kra ljev -
ski mi da rov ni ca mi  in na ku pi pos tal last-
nik sko raj ce lot ne da naš nje slo ven ske Šta-
jer ske, po lo vi ce av strij ske Ko roš -
ke  in ve li kih po ses tev  na Kranj -
skem.  Do te daj  so  bile po sest ne
raz me re re la tiv no eno stav ne, He -
min  rod  je na mreč ob vla do val
vse,  vsi os ta li  pa  so  bili ne po -
memb ni igral ci  v  tej zgod bi.   Vse
to  je  po kon cu  tega  rodu raz pad-
lo  in te daj  so  se pri če le do ga ja ti
za ni mi ve  reči.  Ob kon cu dru ge
tret ji ne 14. sto let ja  pa Celj ski
grof je us pe jo zdru ži ti  vse po ses-
ti  v Sa vinj ski do li ni  in oko li ci  -
ra zen gra du  v Ve le nju  in gra du
Hek en berg  pri Vran skem  -  in  v  še
več jem ob se gu  kot He min  rod
po no vi jo zgod bo mo goč ne dru -
ži ne,  ki ob vla du je ve lik te ri to rij. 

Ali  je  ob  tem,  da  v Ve le nje  ni se -
gla po sest Celj skih  in  da  je tu -
kaj šnja do li na do bi la  ime  po
gra du,  še  kaj,  kar  je spe ci fič no
za Ša leš ko do li no?
Gos pod je Ša leš ki  so,  tako  kot

Šoš tanj ski, ver jet no pri nes li svo-
je  ime  iz Ba var ske, od  ko der  so
pri šli. Do li na  je ver jet no do bi la
ime  po nji ho vem gra du  v Ša le -
ku.  To  je edi ni  tak pri mer po i -
me no va nja ne ke ga te ri to ri ja  po
gra du, kaj ti  vse do li ne  v Slo ve -
ni ji  so do bi le  ime  po re kah.  Za
Ša leš ko do li no  je spe ci fič na  tudi ve li ka
raz drob lje nost po ses tev fev dal nih gos po -
dov,  zato  se  do kon ca 11. sto let ja  ni uve -
lja vi la  ena dru ži na  kot no sil na ozi ro ma vo -
dil na. Drug je  je  bila last ni ca ve li ke ve či -
ne te ri to ri ja pra vi lo ma  ena ple miš ka dru -
ži na,  zato  je, de ni mo,  bilo  v Mis linj ski
do li ni  ali  v šir šem za led ju Slo venj Grad-
ca  le  malo sred nje veš kih gra dov,  v  naši do -
li ni  pa  jih  je  cel  kup. 

Za ni mi vo  je  tudi,  da  je   bila že  v sred-
njem  veku  Ša leš ka do li na raz de lje na  na
Ve le nje  in Šoš tanj, od  ko der   iz vi ra tudi
na pe tost  med  tema kra je ma. Ve le nje  je
si cer sta rej še,  kot  trg  je ver jet no na sta lo
leta 1264  v  času pri ho da Ptuj skih, Šoš-
tanj  pa  je na stal  med  leti 1315  in 1320,  tik
pred kon cem  ali  celo  po smr ti gro fov Vov -
br ških.  Iz  leta 1309  je do ber  opis gra du
Šoš tanj  z nje go vi mi po ses tvi,  kot ma tič -
no na se lje  tega gra du  pa  se ome nja  vas
Druž mir je  in  ne Šoš tanj,  trga to rej  sploh
ni  bilo.  Ko  je na stal,  so  za  njim sta li Celj -
ski grof je,  zato  je Šoš tanj  v pri bliž no dvaj-
se tih le tih šti ri naj ste ga sto let ja iz jem no
na ra sel, pre ra sel  je  in za sen čil Ve le nje.
Po dob na zgod ba,  le  da  v za me nja nih vlo-
gah,  se  je zgo di la  z rast jo Ve le nja  v pet-
de se tih le tih dvaj se te ga sto let ja.  Če  se po -
vr nem na zaj  v sred nji  vek, Ptuj ski gos -
pod je  kot last ni ki Ve le nja  se  niti pri bliž -
no  niso mo gli ko sa ti  z last ni ki Šoš ta nja -
Celj ski mi gro fi.  Zato  je Ve le nje os ta lo
maj hen vaš ki  trg, Šoš tanj  pa  je ras tel  in
v 15. sto let ju do bil  vse mest ne pra vi ce ra -
zen ob zid ja.  Bil  je to rej sko raj da mes to,
Ve le nje  pa  je  bilo  malo  več  kot  vas.  Že  v
sred njem  veku  je  bila očit na na pe tost
med last ni ko ma  obeh kra jev,  med dru -
gim  so  iz  leta 1456 zna ne med se boj ne
pri tož be tr ža nov  iz  obeh kra jev,  da  eni
dru gim kra de jo po tu jo če tr gov ce.

Ali štu di ja od kri va dej stva  in po dat ke,  ki
so no vost  v zgo do vi no pis ju  tega ob moč -
ja? 
Že za ra di Celj skih gro fov  se  je zgo do -

vi no pis je  že  prej ukvar ja lo  s  tem ča som
in ge o graf skim ob moč jem,  sem  pa  prvi,
ki  sem pos ku šal pred sta vi ti ce lo vi to sli ko
tega območ ja. Pred vsem  pa mis lim,  da
sem  v  svoji štu di ji ne ka te re stva ri po sta -
vil  na  novo. Ne ra zis kan  je  bil iz vor Šoš-
tanj skih ple mi čev  in  moja in ter pre ta ci ja
je  zdaj spre je ta  ne  le  v slo ven skem, am -
pak  tudi  v av trij skem zgo do vi no pis ju. Di -
le ma  je na mreč  bila,  ali  jih  je mo go če po -

ve zo va ti  s Šoš ta njem, kaj ti  viri,  ki  jih  je iz -
jem no  malo,  jih na mreč ni ko li  ne ome n-
ja jo  v zve zi  s Ša leš ko do li no.  Po dol gi  in
zah tev ni ana li zi  mi  je us pe lo do ka za ti,
da  je  to fa mi li ja,  ki  je priš la  iz kra ja Schon-
ste in  na Ba var skem  v  naš Šoš tanj. Dru ga
no vost  je  moje od kri tje,  da  so  v  naše kra-
je pri ha ja li mlaj ši si no vi ba var skih ple -
miš kih dru žin,  ki  niso ime li mož nos ti do -
bi ti po ses tva  v roj stnem kra ju. Pr vo ro -
jen ci  so na mreč de do va li do ma ča po ses-
tva, pre os ta li si no vi  pa  niso do bi li   nič  in
naši kra ji  so  jim  bili ve li ka pri lož nost. Ne -
na zad nje  pa  mi  je us pe lo do ka za ti,  da  so
bili gi ba lo raz vo ja od no si  med ve li ki mi
ple miš ki mi dru ži na mi:  pri  nas  so  to  bili
gos pod je Ptuj ski  in Vov br ški,  po kon cu
sled nje rod bi ne  pa Žov neš ki,  ki  so kas-
ne je pos ta li grof je Celj ski. Od no si  med
temi dru ži na mi  so od lo čil no vpli va li  na
do ga ja nje  na ce lot nem tu kaj šnjem ob -
moč ju. 

V ko li kšni  meri  to vpli va  na uve lja vl je ne
in ter pre ta ci je  v slo ven skem zgo do vi no pis -
ju sred nje ga  veka?
Po rez ul ta tih  se  moja štu di ja  v ve li ki

meri ujema  z  raz is ka va mi ob moč ja da -
naš nje Ljub lja ne  z oko li co  dr. Pe tra Šti-
ha  in  študijami dr.  Mihe Ko si ja,  ki  je raz -
is ko val  Belo kra ji no  in Gor jan ce. No vej -
še raz is ka ve  zelo spre mi nja jo prejš nje in -
ter pre ta ci je  v na šem zgo do vi no pis ju.  Ne
gre  za  neke re vo lu ci o nar ne spre mem be,
am pak  za  to,  da ena ke po dat ke dru ga če
raz lo ži mo.  Za raz li ko  od prejš nje ga zgo -
do vi no pis ja  je  zdaj bi stve no več ji po uda -
rek  na plem stvu.  Temu  so  se  v mo jih štu-
dent skih le tih zgo do vi nar ji iz ogi ba li, kaj -
ti plem stvo  je  bilo  z iz je mo He mi ne ga
rodu ( ki  so  ga na pač no ime li  za slo ven -
ske ga,  v res ni ci  pa  so  bili Ba var ci) za ra -
di ide o loš kih raz lo gov oži go sa no,  v

ospred ju slo ven ske ga zgo do vi no pis ja  pa
so  bili kmet je. Če prav  je ne dvo mno  plem-
stvo tis ti  sloj,  ki  ima od lo čil no vlo go  v
zgo do vin skem raz vo ju te da nje ga ob dob -
ja,   ni ka kor  ne kmet je. Me ščan stvo  pa  je
v  času,  ki  je   sre diš če  moje raz is ka ve,  šele
na sta ja lo  in  še  ni ime lo več je vlo ge. Po -
mem ben de jav nik pos ta ne  šele  v po znem
sred njem  veku. 

Če prav  v manj šem ob se gu  sta  v knji gi
vzpo red no  z zgo do vi no plem stva ob rav -
na va ni  tudi zgo do vi ni cer kve  in na sta ja -
jo če ga me ščan stva.  Ob  tem  pa  gre  še  za
in ter dis ci pli nar ni pris top,  saj  so  v ana li-

zo zgo do vi no pis nih vi rov vklju -
če ne  še raz is ka ve  s po droč ja
et no lo gi je, ar he o lo gi je  in
umet nost ne zgo do vi ne.  Ali  je
to obi čaj no  za zgo do vi no pis -
je?

Ce lo vi to sli ko tis te ga  časa
in ob moč ja  sem pos ku šal
pri ka za ti  tudi  z vzpo red no
cer kve no zgo do vi no  in zgo -
do vi no na sta ja nja me ščan -
stva ozi ro ma tr ža nov.  Pri
tem  sem  se  na cer kev osre-
do to čil te daj,  ko  je  njen  vpliv
pos tal po mem ben  v zve zi  z
med ple miš ki mi od no si  kot
naj po memb nej šim de jav ni -
kom. Mor da  bi  se  dalo  kaj
več na pi sa ti  o zgo do vi ni na -
sta ja nja  trških na se lij,  kar  pa
je  zelo kom plek sno vpra ša -
nje,  ki  bi zah te va lo po seb -
no ob de la vo. 

Kot do da tek,  ki  se  ga zgo -
do vi nar ji obi čaj no  ne lo te -
va jo,  pa  so  tudi spo zna nja
s po droč ja ar he o lo gi je,
umet nost ne zgo do vi ne, et -
no lo gi je  itd.  To  je rez ul tat
mo je ga  dela  v ve lenj skem
mu ze ju,  kjer  smo  se za ra di
ma loš te vil nos ti mo ra li pri-

u či ti  tudi dru gih  ved.  V dvaj se tih le tih
mo je ga  dela  v mu ze ju  sem  se nau čil bra -
ti  in in ter pre ti ra ti umet nost nozgo do -
vin ske, et no graf ske  in ar he o loš ke po dat -
ke,  ki  sem  jih se ve da  s pri dom upo ra bil
pri svo jih raz is ka vah.  V  tej knji gi  sem
to zna nje  koristno upo ra bil  pri mi kro -
po dat kih,  ko  sem  zelo na tanč no pos ku -
šal od go vo ri ti  na mi kro lo ka cij ska vpra -
ša nja  in po prav lja ti na pač ne po dat ke  in
in ter pre ta ci je. Nji hov po men  je si cer lo -
kal no zgo do vin ski, ven dar  pa  v res nem
delu mo ra jo  biti ve ro dos toj ni  vsi po dat-
ki,  tudi po vsem ob rob ni.

Ali  so  bile voj ne  bolj iz je ma  kot pra vi lo  pri
dis tri bu ci ji eko nom ske  in ob last ne  moči,
ali  pa  so  to re še va li  v okvi ru te da njih prav -
nih  norm, »lo bi ranj, na čel nih  in ne na -
čel nih ko a li cij, rod bin skih na vez«  ipd,
kot  se  to  kaže  v  tej štu di ji? Druž ba,  ki  je
pri ka za na  v  delu  Po zvezd nih po teh,  se
kaže  kot raz me ro ma ure je na  in sta bil -
na, kon flik ti  pa  se  vsaj  na  prvi po gled  ne
re šu je jo bi stve no dru ga če  kot da nes. 
To  je  res. Laič na pred sta va  o sred njem

veku  kot  času vi teš kih dvo bo jev  in  vojn
drži  le del no. Dvo bo ji  so si cer  bili le gi -
tim na ob li ka re še va nja kon flik tov, po zna -
mo  tudi ro par sko vi teš tvo,  ki  pa  se  mu  je
druž no upr lo plem stvo, pred vsem  pa cer -
kev  in me ščan stvo,  zato  je  bilo na si lja
manj,  kot  je mor da laič ni  vtis. Naj več ji
del spo rov  so re še va li  po mir ni  poti.
Druž ba  je  bila  zelo ure je na  in prav no re -
gu li ra na.  Že  od zgod nje ga sred nje ga  veka
po zna jo prav ne nor me,  ki  so ko di fi ci ra -
ne naj kas ne je  od 9. sto let ja da lje,  in  teh
norm  so  se dr ža li.  V  času,  ki  ga ob rav -
na vam, na sta ne bi stve na spre mem ba,
prič ne ve lja ti na mreč de žel na ure di tev
in druž bo re gu li ra de žel no pra vo.  Pred
tem  je  bilo pra vo in di vi du a li zi ra no:  če

je  bil nek do  po  rodu Ba va rec,  je  zanj ve -
lja lo ba var sko ple men sko pra vo, če tu di  je
sto ril pre kr šek, de ni mo  na ozem lju da naš -
nje Slo ve ni je.  Kako res no  so san kci o ni -
ra li kr ši tev prav nih  norm, ilu stri ra za ni -
mi va zgod ba  iz Zgor nje Sa vinj ske do li ne,
kjer  so ple mi čem  iz Vr bov ca po ru ši li
grad Ru den štajn,  ker  so  ga zgra di li pro-
ti prav no. Da nes  bi re kli,  da  je  bil  grad
črna grad nja.  Opat sa mo sta na  iz Gor n-
je ga gra du  je po kli cal svo je ga od vet ni ka,
ki  je skli cal sod ni  zbor,  ta  je ugo to vil,  da
je grad nja pro ti prav na,  in  grad  so kma -
lu  nato po ru ši li. Takš nih pri me rov,  ki do -
ka zu je jo,  da  je  bila sred nje veš ka druž ba
prav no ure je na,  je ve li ko.

Kaj  pa re kon struk ci ja te da nje ga vsa kda -
nje ga na či na ži vlje nja?  Ali lah ko  v zve zi
s  tem  med dru gim po tr di mo  ali  pa za ni -
ka mo ste re o tip  o  t.  i. mrač nem sred njem
veku?
Vsa kda nje ži vlje nje  je go to vo naj bolj

za ni mi vo po droč je pro uče va nja sred nje -
ga  veka.  Kako od stre ti sli ko vsa kda na?
O  tem  ni prak tič no no be nih pis nih vi rov
iz tis te ga  časa. Po znam si cer za ni mi ve
ar hiv ske za pi se,  ki go vo ri jo  o opre mi sta -
no vanj, ven dar  so  iz 15.  in 16. sto let ja.
Pred  tem  pa  ni ni ka krš nih za pi sov  ali kro-
nik,  ki  bi  nam pri po ve do va le  o de ni mo ob -
la čil ni kul tu ri,  bon to nu  ipd. Tis to,  kar
nam naj bolj po ma ga  vsaj  pri del nem raz -
ume va nju  tega,  kako  je po te kal sred nje -
veš ki vsa kdan,  so iz sled ki umet nost ne
zgo do vi ne, de ni mo re kon struk ci je sta rih
gra dov.  V ve li ki  meri  nam lah ko po ma ga
tudi Kav čni ko va do ma či ja  kot ti pič no
sred nje veš ki sta no vanj ski pro stor, se ve -
da  v tis tem naj sta rej šem dim nič nem pro -
sto ru,  kjer  si  je mo go če plas tič no pred-
stav lja ti vsa ko dnev no ži vlje nje kme ta  v
sred njem  veku.  Zato  smo  tudi na re di li
po manj ša no re kon struk ci jo  tega pro sto -
ra  v ve lenj skem mu ze ju.

Zelo  bi že lel  to  temo ob de la ti,  žal  pa
mi za ra di po manj ka nja vi rov  to  še  ni us -
pe lo.  Je  pa  to mo go če na re di ti  za po zni
sred nji  vek  in za če tek no ve ga  veka,  tj.  za
15.  in 16. sto let je, kaj ti  za  ta  čas ob sta ja -
jo ču do vi ti po dat ki, in ven tar ji, kro ni ke
ipd. Mor da  bi  se po tem,  ko  bo oprav lje -
na re kon struk ci ja  tega  časa, lah ko skle -
pa lo  za na zaj  tudi  za pred hod no ob dob -
je,  s ka te rim  se  jaz ukvar jam. Ven dar  pa
bi  se  tega  bilo tre ba  šele lo ti ti.  Malo  več
vemo  o na či nih pre hra nje van ja,  znan  je
spis San to ni na,  ki  je  v 15. sto let ju po to -
val  v sprem stvu ško fa  po da naš nji slo ven-
ski Šta jer ski. Opi su je,  kako  se  je ma stil
in je del,  kako  so  ga spre je li,  s  čim  so  ga
po gos ti li,  piše  tudi  o  tem,  kako  so  ga ko -
pa li  na gra do vih se da nje slo ven ske Šta-
jer ske. Mis lim,  da opi su je do go dek  z gra -
du  v Slo ven skih Ko nji cah,  kjer  so  ga spre-
je li  kot ško fo ve ga sprem lje val ca. Pri šli  so
utru je ni, praš ni  in uma za ni  in  sama graj -
ska go spa  ga je San to ni na,  kot  na tanč no
opi su je, last no roč no oko pa la  v čeb ru  s
to plo  vodo »eks klu ziv« od gla ve  do  pasu
in  od  pete  do  pasu,  prav  tako »eks klu -
ziv«,  kot  se  je  sam iz ra zil.  Bil  je cer kve ni
mož,  član cer kve na de le ga ci je,  ki  je pri-
ha ja la  z ozem lja da naš nje Ita li je,  zato  je
raz um lji vo,  da  je  bil šo ki ran. Ven dar  ko
je spo znal,  da  je  to  v tu kaj šnjih kra jih obi -
čaj  in  da  mu  je  s  tem  bila iz ka za na po seb-
na  čast,  se  je po mi ril.  To  so drob ci,  na
osnovi ka te rih lah ko skle pa mo  tudi  o kas-
nej šem  času,  ko  so  po  vsej ver jet nos ti ve -
lja li po dob ni obi ča ji. Vse ka kor  pa  je  vsaj
v zgo do vi no pis ju hva la  bogu pre se že na
pred sta va  o mrač nem sred njem  veku.. 

Lah ko pri ča ku je mo na da lje va nje  hoje  Po
zvezd nih po teh?
Na čr tu jem,  da  bom zgod bo na da lje val

s pi sa njem dru ge ga  dela sred nje veš ke zgo -
do vi ne  tega po droč ja  iz ča sov eks pan zi -
je Celj skih gro fov  do bo jev  za nji ho vo de -
di šči no, to rej  do ob dob ja,  ko  se  v osem -
de se tih le tih 15. sto let ja sred nji  vek  pri
nas kon ča  in na sta ne jo po vsem  nova druž -
be na raz mer ja.

� S.  G.

Po go vor  z av tor jem To ne tom Rav ni kar jem

Do bi li  smo te melj no  delo  o zgo do vi ni
sred nje ga  veka  v Ša leš ki do li ni




