
SEJEM V GOSTEH V BREŽICAH 

Slikoviti griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode, termalni 

izviri, gradovi, bogata arhitekturna in kulturna dediščina … Vse to so Brežice. Majhno mesto z 

velikim srcem. 

Kot kraj so bile Brežice prvič omenjene leta 1241, in sicer z imenom Rain, kar v nemškem jeziku 

pomeni obala rečne struge. Reka Sava, ki se tu izliva v Krko, je skozi stoletja tik ob levem bregu 

svoje struge narekovala pozidavo starega mestnega naselja in mu tako določila tudi ime. 

Slovensko ime Brežice namreč pomeni mestno naselbino na bregovih reke: breg – bregci – brežci 

– Brežice. 

 

Z mestom in okolico so povezane številne obletnice. Letos obeležujemo 70. obletnico delovanja 

knjižnice v Brežicah po drugi svetovni vojni. »Že toliko,« boste dejali mnogi, mi pa dodajamo 

mladosten videz, prostornost, svetlost, barvitost, razigranost in še kaj, kar premore naša 

jubilantka. To, da je knjižnica dočakala zrela leta, pomeni, da je knjižnična dejavnost 

pomemben dejavnik v kulturi, saj nas izobražuje, vzgaja in duhovno bogati.  

V zadnjem desetletju se Knjižnica Brežice prilagaja hitremu razvoju in sledi potrebam njenih 

uporabnikov. Z novimi prostori leta 2006 je postala sodobno kulturno in komunikacijsko 

središče vseh nas. Ustanoviteljica Občina Brežice nam z zagotavljanjem pogojev za delovanje 

omogoča, da služimo našim uporabnikom oziroma občankam in občanom. 

20. aprila letos – na dan, ko praznujejo slovenske knjige, smo slavnostno odprli prenovljene 

prostore domoznanske zbirke naše knjižnice. Tako bo najpomembnejša zbirka vsake splošne 

knjižnice lahko rasla tudi v Brežicah, se razvijala in skrbela za ohranjanje in prenašanje 

ustvarjalnosti iz roda v rod. 

20. junija smo v sodelovanju z Društvom Jasa odprli likovno-besedno razstavo Dobro je brati 

dobre knjige. Razstava je vključevala izdelke otrok, ki so nastali v vseslovenski akciji Slovenija 

ima srce 2 – Dobro je brati dobre knjige, v kateri je sodelovalo devet slovenskih splošnih knjižnic 

s skupaj 416 sodelujočimi otroci. Od tega jih je bilo 88 iz brežiške občine. 

V čast nam je, da je Knjižnica Brežice predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo 

leto, oblikovanega na predlog Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec. 

Program je tesno povezal številne lokalne in vseslovenske ustanove. Enoletno obdobje smo 

začeli 11. oktobra 2015 z akademikovim 89. rojstnim dnem, slavnostno pa ga bomo zaključili z 

njegovim 90. rojstnim dnem 11. oktobra letos. Takrat ob že omenjenih jubilejih v Dvorani Savice 

Zorko v Knjižnici Brežice pripravljamo proslavo »Tu, tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva 

tukaj se sekajo«. 

 

Veseli smo, da bomo jubilejno leto zaključili s Sejmom v gosteh, ki bo iz Ljubljane v naše 

knjižnične prostore pripotoval v četrtek, 24. novembra. Sledili bomo idejam, sanjam in 

čudežnim potovanjem 32. Slovenskega knjižnega sejma. 

Rumeni dežnik bo ta dan in v tednih pred prihodom sejma v goste v Brežicah povezal različne 

starostne in socialne skupine – malčke iz vrtca, osnovnošolce, odrasle in stanovalce doma 

upokojencev. Slednji se bodo, združeni pod imenom Lastovke, o letošnjem knjižnem sejmu in 

spremljajočih dogodkih pogovarjali na druženjih bralnega krožka za odrasle v Domu 

upokojencev Brežice. 

Dopoldansko dogajanje Sejma v gosteh bo namenjeno otrokom in mladostnikom. Najmlajši 

bodo s knjižničarko, Elo Peroci, Marlenko in Hano Stupica najprej odpotovali v pravljični svet, 

nato pa še v ustvarjalni. Šestošolci bodo odpotovali v Italijo, državo »v fokusu« letošnjega sejma. 

No, ne dobesedno, pač pa bodo državo spoznali v sklopu razstave Mini Bologna, ki bogati 



mladinski oddelek naše knjižnice. To je razstava mladinskih knjig v tujih jezikih, katere rojstvo 

sega v april 1992. Razstava je dobrodošla vsem, ki jim je Slovenija postala druga domovina; 

turiste pa informira o tem, da jih tudi v Sloveniji čaka košček domovine. 

Popoldansko dogajanje ta dan bo namenjeno širši javnosti. Takrat bomo zaključili letošnjo 

sezono projekta Posavci beremo skupaj. Gre za skupni nastop treh posavskih knjižnic, ki letos 

že šesto leto zapored uspešno nagovarja sladokusce (za)pisane besede. Ob 18. uri bomo v 

Dvorani Savice Zorko gostili slovensko igralko, pesnico in predavateljico Sašo Pavček, s katero 

se bo pogovarjala Carmen L. Oven. Večer bomo popestrili z recitalom ob spremljavi Roberta 

Ovna. 

Ustvarjalcem letošnjega Slovenskega knjižnega sejma se zahvaljujemo za zaupanje, vse skupaj 

pa vabimo v knjižnico – stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

 

Mateja Kus, Knjižnica Brežice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


