
ZveZa bibliotekarskih društev 
slovenije

PROGRAM

Ob 11.00
POzdRAvni nAGOvORi 

mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina

Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo 

mag. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije

mag. Breda Podbrežnik Vukmir, predsednica Sekcije za 
splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 

Dogodek bo povezovala mag. Nataša Koražija, direktorica 
Knjižnice Rogaška Slatina. 

Ob 11.30
nAše knjižnične zGOdbe – kAkO sO knjižnice 
vPlivAle nA nAše POti

Z gosti Vlasto Nussdorfer, dr. Markom Jesenškom, 
dr. Mirom Cerarjem in Janezom Škrabcem se bosta o 
knjižnicah pogovarjali mag. Breda Podbrežnik Vukmir, 
direktorica Matične knjižnice Kamnik, in Jolanda Železnik, 
direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

Ogledali si bomo posnetke naših zagovornikov in prijateljev 
knjižnic, ki so jih k sodelovanju povabile nekatere splošne knjižnice. 
Spregovorili so: Alenka Bole Vrabec, Tomaž Bratož,  
Toni Gašperič, Stanka Hrastelj, dr. Alenka Jovanovski, 
dr. Tone Kregar, Andrej Medved, Sanja Mlinar, Primož 
Peterka, dr. Renata Salecl, Cvetka Sokolov, Bojan Traven.

Ob 13.00
POdelitev nAGRAde zdRuženjA sPlOšnih 
knjižnic zA nAjbOlj inOvAtiven PROjekt v 
sPlOšnih knjižnicAh 

Nagrado bo podelila predsednica ZSK Vesna Horžen .

Po končanem programu je možen ogled štirih stalnih zbirk v 
Aninem dvoru.

Častni pokrovitelj dneva slovenskih 
splošnih knjižnice je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor  

“Knjižnice so najdragocenejša zakladnica človeštva, 
saj knjige zajemajo celoto znanj in spoznanj človeške 

civilizacije.  

Veličastni knjižnični labirinti so polni zgodb o poteh 
človekovih stremljenj, njegovih izkušenj, vzponov in 
padcev ter ponovnih vzponov, čustvovanj in delovanj, 
knjižničarji pa so zanesljivi varuhi teh zakladov in modri 
svetovalci vsem, ki jih želijo odkriti. A knjiga je več kot 
le pričevalec o časih, dogodkih in ljudeh. Je tudi navdih. 
Človekovemu duhu daje polet, domišljiji ponuja nove 
horizonte, znanju postavlja trdne temelje, mislim ponuja 
besede. Široko odprta vrata knjižnic so torej vabilo v 
zakladnico, ki obogati vsakogar, ki vanjo vstopi in si izbere 
košček njenega bogastva. V težkih časih je pomen knjižnic 
in njihova dostopnost še pomembnejša kot sicer, ne le za 
posameznika, ampak tudi za družbo kot celoto. 

Zato mi je v čast in veselje, da sem lahko prevzel 
pokroviteljstvo nad letošnjim dnevom splošnih knjižnic 
in podprl prizadevanja knjižničarjev, ki bodo na številnih 
dogodkih po Sloveniji širili dober glas o brezplačnem 
dostopu do bogastva znanja, literature, informacij in 
učenja. 

Borut Pahor
predsednik Republike Slovenije

DAN SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2013 
Z NAŠIMI ZAGOVORNIKI

Sreda, 20. november 2013, ob 11. uri,  
Anin dvor v Rogaški Slatini.

Organizatorji prireditve: 
Sekcija za splošne knjižnice, ZBDS 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije   
Združenje splošnih knjižnic 
Knjižnica Rogaška Slatina


