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Nonet Vitra v »srcu Slovenije«
>> Ob dnevu državnosti je pevska skupina Vitra 

letos gostovala v »srcu Slovenije«. Tako namreč im-

enujejo Geometrijsko središče Slovenije, skrajšano 

GEOSS, na Vačah pri Litiji.

S projektom Lepa je naša dežela je bil v nekaj letih to že šesti Vitrin 
nastop, ki je razveselil poslušalce v Ribnici, na Jezerskem, na Polšni-
ku, v Poreču na Hrvaškem, v Tomaju in na Vačah pri Litiji. 

Naziv »projekt« uporabljam zato, ker koncert ne zajema samo 
ljudskih pesmi naše lepe dežele, temveč vključuje tudi slovenska iz-
virna narečja, noše posameznih pokrajin in slikovni prikaz njenih 
naravnih značilnosti. To pa pomeni, da sodelujejo ljudje, ki obvla-
dajo določena narečja in jih znajo slikovito predstaviti v opisovanju 
pokrajine in njenih izvirnih zgodbah. 

Za sodelovanje sem iz srca hvaležna narečnim pripovedovalcem: 
– Marjani Starc, upokojeni profesorici slovenščine, ki je pravi alma-

nah anekdot ribniških posebnežev in njihove zgodbe predstavi v 
izvirnem ribniškem narečju;     

– mag. Marini Gradišnik, vodji ribniškega muzeja, zaslužni za neštete 
ohranjene zapuščine ribniške kulturne dediščine, doma iz Zgornje 

Savinjske doline. V njeni govorici zaživi narečje rojstne Solčave; 
– Dušanki Češarek, ki po materi ohranja milozvočno prekmursko 

narečje, čeprav je rojena in živi v Ribnici;
– Marku Modreju, v Ribnico priženjenemu Korošcu, ki obvladuje 

oder na raznih prireditvah kot povezovalec programa, sodeluje na 
Radiu 1 in Radiu Univox, ob vsem tem pa ne pozabi narečja rodne 
Koroške;

– Danici Gorše, čistokrvni Gorenjki, ki sta jo 
ljubezen in poklicna pot učiteljice pripeljali 

Novičke iz Knjižnice Miklova hiša
V tokratnem prispevku vas želimo povabiti k trem dejavnostim, ki 

jih izvajamo julija in avgusta. To so Knjižnica pod krošnjami, Pole-
tavci in poletni knjižni bazar.

Knjižnica pod krošnjami deluje prav vsak dan, in sicer med te-
dnom med 15. in 19. uro ter konec tedna med 10. in 19. uro. V tem 
času lahko obiskovalci poleg branja in listanja počnejo še mnogo 
drugega: vsak ponedeljek in sredo ob 17. uri smo za najmlajše orga-
nizirali branje pravljic, čez vikend pa se lahko ob 17. uri igrajo špor-
tne igre. Poleg tega se lahko igrajo še družabne igre, vseskozi pa so v 
knjižnici na prostem na voljo tudi razne pobarvanke. Vsak četrtek ob 
17. uri pripravljamo pravljične ustvarjalne delavnice, v katerih otroci 
skupaj z malo pošastjo Mici raziskujejo pravljice. Delavnice so pri-
merne za otroke od drugega leta dalje.

Vse otroke, stare med 7 in 12 let, vabimo k sodelovanju v progra-
mu Poletavci. Za sodelovanje je treba brati 30 dni 30 minut in spro-
ti izpolnjevati bralni seznam. Otroci, ki ga bodo do 10. septembra 
oddali v knjižnici ali elektronsko, bodo dobili poletavsko priznanje, 
majico in drobne praktične nagrade. Vsi sodelujoči pa se uvrstijo v 
žrebanje za glavno nagrado – šotor za dve osebi.

Letos si lahko bralci – poletavci med seboj tudi priporočajo knjige. 
Zanje smo pripravili ocenjevalne lističe, na katere napišejo svojo oce-

no in mnenje o knjigi, knjižničarji pa knjige z ocenami razstavimo.
Ker postati poletavec ni samoumevno, smo tudi v Knjižnici pod 

krošnjami uvedli poletavski kotiček. Tam lahko otroci berejo, čas pa 
jim odšteva peščena ura.

Ker veste, da je knjižnica tako prenapolnjena s knjigami, da že 
poka po šivih, vsako leto odpišemo veliko dvojnikov in obrabljenih 
knjig. Letošnji knjižni bazar smo pripravili v začetku meseca in bo 
postavljen do konca avgusta. Lepo vas vabimo, da pobrskate po za-
bojčkih. Morda boste tam našli ravno tisto knjigo, ki vas je nagovori-
la in vam še posebej prirasla k srcu.

Nastja Hafnar in Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
M: 051 641 021   |   E-pošta: rešeto@ribnica.eu

Naslednja številka izide 31. avgusta 2020.

GRADIVO ODDAJTE do 17. avgusta 2020.
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Beremo iz knjige Tam med Malo in Véliko goró
Epidemija nas je za nekaj časa prisilila, da smo prosti čas preživljali 

doma. Pisatelj, komik in prevajalec Boštjan Gorenc Pižama se je do-
mislil, da bo v času epidemije, ko so bili odpovedani vsi javni dogod-
ki in druženja, krajšal čas in zabaval najmlajše. Po njegovem vzoru so 
se vrstile številne spletne akcije virtualnega branja pravljic za otroke 
in leposlovnih del za odrasle. Med pobudniki je bila tudi Knjižnica 
Miklova hiša Ribnica, ki je v sodelovanju z ribniško gledališko skupi-
no DramŠpil pripravila interpretacijo zgodb iz knjige Tam med Malo 
in Véliko goró, ki jo je izdala knjižnica. Vse interpretirane zgodbe iz-
virajo iz Ribniške doline. Z objavljanjem zgodb nadaljujemo tudi po 
koncu karantene, zato vabljeni k spremljanju naših spletnih strani. 
Zgodbe berejo in interpretirajo člani gledališke skupine v knjižnem 
jeziku in ribniškem narečju. Zvočne posnetke krasijo ilustracije Sare 
Koncilja in animacija akademske slikarke Tine Đenadić. Za zvokov-
no obdelavo nekaterih posnetkov je poskrbel Boštjan Ivančič.

Projekt je dober primer prakse sodelovanja med javnimi ustano-
vami in društvi, ki jih v naši dolini primanjkuje. Ob tem pa sodobni 
pristopi prezentacije ljudsko slovstvo lažje in hitreje približajo širši 
javnosti za vse generacije, saj vključuje tako pravljice, bajke in legen-
de kot strašljive in šaljive zgodbe za odrasle. Na spletišču YouTube 
lahko na našem kanalu trenutno poslušate naslednje zgodbe:

Legenda o nastanku cerkve svete Ane

Prva je bila prebrana legenda o nastanku cerkve svete Ane, ki 
stoji na enako imenovanem hribu Male gore nad Ribniško dolino. 
Z legendami so si ljudje pojasnjevali nastanek cerkva in izvirov. Ni 
čudno, da je romarska cerkev za romarje in popotnike danes prilju-
bljena izletniška točka, ki jo Ribničani ljubkovalno imenujejo Ančka. 
Legendo je prebrala Nina Gregorič.

Kako sta tastar in tastara ugnala razbojnike
Pravljica šaljivega značaja, ki ima po pravljični maniri srečen ko-

nec. Izvedeli boste, kako sta tastar in tastara ugnala razbojnike in si 
prislužila nazaj izgubljeno imetje. Pravljico je v ribniškem narečju 
interpretirala Antonija Češarek.

Nočni čuvaj
Ribniški trg je znan po številnih šaljivih zgodbah o njegovih prebi-

valcih, mednje spada tudi zgodba o dogovoru med nočnim čuvajem 
in nesrečnim možem, ki ga zaradi predolgega pijančevanja pretepe 
žena. Bo čuvaj res povedal nižjo uro, ko se bo mož vračal domov? 
Nočni čuvaji so nekdaj skrbeli za javni red in mir v strnjenih na-
seljih, trgih in mestih. Oznanjali so ure, prižigali javno razsvetljavo 

in neutrudno bdeli in varovali ljudi pred požari. Zgodbo je prebral 
Medard Pucelj.

Volk in lisica na ohceti
Kako je zvita lisica pretentala požrešnega volka? Ta nauk boste iz-

vedeli v živalski pravljici Volk in lisica na ohceti, ki jo je za to prilo-
žnost animirala akademska slikarka Tina Đenadić. Zgodbo je inter-
pretirala Andreja Škrabec.

Divji mož in Dolinar
Zgodba o divjem možu in Dolinarju je bajeslovna zgodba, ki pri-

kazuje odnos med človekom in bajeslovnim bitjem narave. Divji mož 
je v povedki prikazan kot manj bister od človeka, saj medveda zame-
nja za mačko. Različica pripovedi je po Sloveniji splošno razširjena. 
Ribniška različica je lokalizirana, saj se dogaja pri domačiji Dolinar v 
Dolenjih Lazih. Zgodbo v ribniškem narečju interpretiral Maks Lesar.

Zakaj je usahnil studenec v Mali gori
Ste vedeli, da je bil nekoč v Mali gori studenec? Mala gora velja 

za skrajni rob Suhe krajine, katere že ime pove, da je suha in brez 
izvirov, zato je bil studenec na takem kraju izredno pomemben. Ni 
čudno, da je o njegovem izginotju nastala zanimiva zgodba, ki nosi 
vzgojno sporočilo o odnosu človeka do narave. Kraj nekdanjega iz-
vira studenca je kasneje uničila izgradnja gozdne vlake. Razlagalno 
zgodbo je brala Uršula Jaklič Žagar.

Kačja krona
Obiskovalcem Brške poti je zagotovo znana zgodba o Tobakovi 

hruški, v katero so nekoč »švarcarji« skrivali tobak. Pozabljeno baje-
slovno zgodbo je prebral in oživel Medard Pucelj, govori pa o mitolo-
ški kačji kraljici, ki je živela v skalovju pod Tobakovo hruško. Zgodba 
je živ dokaz, da so zanamci prostor Ribniške doline povezovali z ži-
vljenjskimi in mitološkimi zgodbami.

Imajo ata puško?
Ribniška dolina je znana po šaljivosti in svojevrstnih vicih in anek-

dotah. Šaljiva zgodba »Imajo ata puško« se dogaja v Kotu pri Ribnici. 
V zgodbi boste izvedeli, kako je raubšica (divjega lovca) pred žandar-
ji rešila otroška iskrenost. Prebrala jo je Antonija Češarek.

Roparji v Ribniški dolini
Leta 1768 je Ribnico napadla skupina razbojnikov. O napadu ob-

stajajo uradna poročila, spomin pa se je ohranil tudi v ljudskem pri-
povedništvu. Kako so se Ribničani rešili pred razbojniki, boste izve-
deli v tej zgodovinski povedki, ki jo je brala Antonija Češarek.

V Podstenah pri Žlebiču je strašilo
Nekdaj so si ljudje ob večerih pripovedovali zgodbe, tudi strašljive. 

Pogosto govorijo o prepovedanih in uročenih krajih, eden od teh so 
Podstene pri Žlebiču, kjer naj bi ponoči strašilo. Ponoči so se v za-
puščenih hišah odvijali nočni plesi, na križišču so srečevali črnega 
jezdeca. Strašljivo zgodbo je bral Medard Pucelj.

Spletni vir: YouTube: Knjižnica Miklova hiša, dostopno na: https://
www.youtube.com/channel/UCOoqCbPuBLoVJ1v_P0zcgxA

Domen Češarek, 
Knjižnica Miklova hiša RibnicaIz risanega fi lma Volk in lisica na ohceti, ki ga je animirala Tina Đenadić




