KULTURNI UTRINKI

Mož z napako
Predstavitev knjige pisatelja Ivana Šege v Miklovi dvorani Knjižnice Miklova hiša
V torek, 17. septembra 2019, smo v Knjižnici Miklova hiša gostili pisatelja Ivana Šego iz
Ravnega Dola pri Sodražici. Z njim se je o
njegovem novoizdanem romanu Mož z napako pogovarjala prof. Jožica Pečnik. Njuno
prijateljstvo traja že dolgih sedemnajst let,
vse odkar se je g. Šega, takrat na začetku svoje
pisateljske poti, pridružil bralnemu krožku, ki
ga je takrat ga. Pečnik vodila v Kočevju. Vsa
leta znanstva so se na predstavitvi izrazila v
iskrivem, šaljivem, prodornem in vseskozi izjemno spoštljivem tonu, v katerem je odzvanjal njun pogovor. Večer je s pevskimi vložki
popestril Kvartet Zvon s Turjaka, v katerem g.
Šega poje že dolga leta.
Ivan Šega v romanih zrcali boleče teme časa,
ki ga obravnava, in marsikdaj naperi ostre osti
družbene kritike v gospodarske in politične
razmere našega prostora. V novem romanu
tako tematizira poslovne in družinske odno-

se znotraj aktualnega družbenega dogajanja,
med katerim izpostavlja tudi pereče razmere
na otroški srčni kirurgiji. Sicer pa je, kot je
povedal, v romanu precej več ljubezenske tematike, kot smo je bili pri njem vajeni doslej,
marsikdaj meji celo na erotiko; ustrašil se ni
niti bolj tabuizirane teme, kot je biseksualnost.
V svoji pisateljski karieri ima Ivan Šega za
sabo že osem leposlovnih knjig: Ljudje pod
Boncarjem, Ona in ona in on, Profesor, Mokarice, Dekle z juga, Šifra, Nadučitelj in Mož
z napako. Knjigi Profesor in Mokarice sta se
po kriterijih JSKD uvrstili med pet najboljših
knjig, izdanih v samozaložbi, roman Dekle z
juga se je po enakih kriterijih uvrstil med najboljše tri, roman Mož z napako pa je bil po

merilih JSKD letos nominiran za najboljšo
knjigo v kategoriji Samozaložništvo.
Sicer pa Ivan Šega, ki je letos dopolnil okroglih osemdeset let, ostaja aktiven kot le malokdo: poleg pisateljevanja – zaključen ima, naj
prišepnemo, že naslednji roman – je motorist, pevec, čebelar in eden izmed začetnikov
Tržnega dne v Sodražici, pa tudi ustanovitelj
Maticove etno hiše, edinstvenega muzeja sodraško-ribniške doline, v katerem gosti kulturne dogodke in slikarske kolonije. Ustvarjalne
energije mu gotovo ne manjka, zato upamo,
da ga bomo imeli kmalu privilegij srečati na
novih predstavitvah in seveda brati njegove
zgodbe.
Nastja Hafnar,
Knjižnica Miklova hiša
Foto: Domen Češarek

Lev, osel, slon in še mnoge druge živali
V soboto, 5. oktobra 2019, so otroci v dveh predstavah prek glasbe in pripovedovanja Lucije Ćirović spoznavali živali in inštrumente.
Francoski skladatelj Camille Saint Saens je delo Živalski karneval
napisal leta 1886, na njegovo željo pa so ga natisnili šele po njegovi smrti. Z glasbo je skladatelj portretiral različne živali, kako
se gibajo, oglašajo in obnašajo. Moč in velikost slona je z nizko in
glasno melodijo prikazal Uroš Vegelj s tubo, neutrudno kukavico
smo slišali ob ponavljajočem se ku-ku motivu v trobenti.
Vedno zabavno in atraktivno pripovedovalko, tako za otroke kot
za odrasle, Lucijo Ćirović je spremljal Trobilni kvintet Contrast.
Kvintet sestavljajo diplomanti Akademije za glasbo v Ljubljani, ki
so prejemniki mnogih nagrad, tudi z mednarodnih tekmovanj, sedaj pa so tudi že uveljavljeni člani različnih orkestrov in pedagogi.
Otroški koncert je bil predzadnji koncert letošnjega Abonmaja
Ribnica. V nedeljo, 17. novembra 2019, vas ob 19. uri vabimo na
zadnji koncert v Miklovo hišo, kjer bosta harmonika in trobenta
spremljali sopranistko Mario Pönicke. O koncertu boste še obveščeni.
Nadja Petek
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Projekt Poletavci v Knjižnici Miklova hiša
Ribnica
Projekt je zasnovala Mestna knjižnica Ljubljana, pridružilo pa se ji je že sedemnajst knjižnic
po vsej Sloveniji. Knjižnica Miklova hiša Ribnica se je projektu pridružila v letu 2015, tako
da je letos projekt izvedla že petič zapored.
Namen projekta je doseganje treh pomembnih ciljev:
• spodbujanje branja med poletnimi počitnicami;
• izboljšanje bralnih veščin pri otrocih;
• pridobiti branje kot vsakodnevno navado.
Projekt otroke motivira, da med poletnimi
počitnicami berejo trideset dni vsaj pol ure
na dan. Vsako leto pritegne več otrok: letos se
je projekta v Knjižnici Miklova hiša udeležilo
rekordno število otrok – bralne sezname je
oddalo 164 otrok iz vseh treh občin, od tega
57 % deklic in 43 % dečkov.

Zaključna prireditev Dan za Poletavce
Dogajanje je potekalo 19. septembra 2019 na
letnem odru Ribniškega gradu in v njegovi
bližnji okolici. Ob prihodu je vsak Poletavec
kot nagrado za izpolnjen bralni seznam prejel
priznanje in majčko Poletavci ter darila donatorjev. Ob odru, na katerem so zbrano množico zabavali animatorji Hiše zabave Pustotnik,
smo letos delili kose pic, ki so jih prispevali v
Gostilni in piceriji Ribn'čan. Da bi lahko jedli
še tople pice, so jih v piceriji pekli sproti, Poletavci pa so morali nekoliko počakati, a so
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zato toliko bolj teknile. Za prav posebno vajo
v ravnotežju je poskrbel Plezalni klub Ribnica (Tilen in Tomaž), ki je med drevesi napel
»slackline«, trak, na katerem so Poletavci lovili ravnotežje, na plezalni steni pa preizkušali
svoje plezalne sposobnosti. Na grajski zelenici
za gradom je poligon za igre z žogo pripravil
učitelj telovadbe na Osnovni šoli dr. Franceta
Prešerna Tadej Levstek. Pred glavnim žrebanjem smo izžrebali še nekaj praktičnih nagrad,
glavno nagrado – skiro, ki ga je doniralo podjetje Hervis – pa je prejela Ema Zbašnik. Čestitke srečni dobitnici!

Zahvala
Branje je pomembna popotnica otrokom
na njihovi življenjski poti. Vsi Poletavci niso
izvrstni bralci, med njimi so tako bralci začetniki kot oklevajoči bralci in bralci, ki imajo
pri branju težave, zato so vse spodbude, ki jih
otroci lahko dobijo, še kako dobrodošle. Pri
širjenju ideje Poletavci – poletni bralci so nam
prisluhnili in nas podprli v vodstvih šol na na-

šem območju, učitelji in starši. Ob zaključku
projekta se vsem zahvaljujemo.

Zahvaljujemo se donatorjem in
podpornikom.
Donatorji, ki so prispevali finančna sredstva
in praktična ali sladka darila za zaključno prireditev Dan za Poletavce v Ribnici: Inotherm,
d. o. o., Košček proizvodnja, storitve, trgovina, d. o. o., Slaščičarna in okrepčevalnica Pr
Isanu Iseni Mustafa, s. p., Gostilna in picerija Ribn’čan, Območna obrtno-podjetniška
zbornica Ribnica, Studio opal, fotografske
storitve, d. o. o., DAFIN, d. o. o., Petek transport, družba za transport, proizvodnjo in
trgovino, d. o. o., Cvetličarna Požar, Požar
Nevenka, s. p., Tiskarna Ribnica P&G, Gregor Virant, s. p., Ertl Glas steklo, proizvodnja
stekla, d. o. o., Delikatesa Zlati klas, Hervis,
Hofer, Chupa Chups, Franc Krže (leseni izdelki), PGD Goriča vas (prostovoljci), Tadej
Levstek (prostovoljec), Plezalni klub Ribnica
(prostovoljci), Turistično društvo Ribnica in
Pustno društvo Goriča vas.
Nežka Klavžar
Foto: Domen Češarek
Knjižnica Miklova hiša
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Dan za Poletavce: zaključek projekta Poletavci –
poletni bralci

