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Hišo je družina Arkovih podarila Obči-
ni Ribnica z namenom, da jo napolni s 
kulturnimi vsebinami. Aprila leta 1991 
je bila ustanovljena kulturna ustanova 
Miklova hiša. Knjižnica Miklova hiša 
(galerija je v spodnjih prostorih svoja 
vrata odprla že pred tem) je tako po ne-
kajmesečnih pripravah – iz prostorov 
tedanjega Doma JLA se je preselila 12. 
julija 1991 – prvič sprejela obiskovalce. 
Čeprav je bilo na uradno odprtje treba 
počakati še nekaj mesecev, do februar-
ja 1992, se je tega dne za ribniško knji-
žnico začelo novo poglavje. 

Po tridesetih letih uspešnega de-
lovanja se knjižnica še vedno širi in 
upravičuje svoje poslanstvo, to je šir-
jenje kulture, bralne pismenosti, infor-
macij, prostora druženja in izmenjave 
mnenj. Vsak dan sproti si prizadeva-

mo, da te cilje uspešno udejanjamo, in 
sicer z izvajanjem rednega programa 
in projektov, ki zasledujejo tako klasič-
ne prijeme kot nenehno potrebo po 
posodobitvi. Na ta način oblikujemo 
sodobno knjižnico in tako namerava-
mo nadaljevati tudi v prihodnosti. 

V tem letu načrtujemo poleg do-
sedanjih projektov še dejavnosti in 
dogodke, ki bodo z aktualno in lo-
kalno domoznansko tematiko name-
njeni širši javnosti. Nadaljevali bomo 
s posodobitvijo knjižnice, v bližnji 
prihodnosti s postavitvijo notranjega 
knjigomata za samostojno izposojo in 
vračanje gradiva, kasneje še z vzpo-
stavitvijo sistema za izposojo in vra-
čanje gradiva izven delovnega časa 
knjižnice. Obletnico bomo počastili 
z razstavo in publikacijo o zgodovi-
ni knjižničarske dejavnosti v našem 
okolju ter s predstavitvijo Knjižnice 
Miklova hiša. S podporo in sodelo-
vanjem Občine Ribnica je v procesu 
nastajanja še kar nekaj projektov, med 
drugim za naše najmlajše obiskovalce. 
Razkrili jih bomo ob pravem času!

Ob 30-letnici 
Knjižnice 
Miklova hiša

 Nastja Hafnar, direktorica, 
Knjižnica Miklova hiša Ribnica    Žiga Lovšin

V oktobru pred natanko 
tridesetimi leti je ribniška 
knjižnica svoja vrata odprla 
v prvem nadstropju ponosne 
meščanske hiše Miklovih sredi 
ribniškega trga.

Predmet meseca
 Vasja Zidar, kustosinja dokumentalistka

Tokratni predmet meseca je čr-
no-bela fotografija rešetarke, ki stoji 
ob kamnitem koritu z vodo in namaka 
podno za obšiv. Fotografijo, ki je del se-
rije fotografij, je konec petdesetih let 20. 
stoletja posnel Lojze Čampa, Matičev iz 
Zapotoka. Bil je inženir elektrotehnike in 
kipar samouk, med letoma 1982 in 1984 
je sodeloval tudi na likovnih srečanjih 
Janka Trošta v Ribnici. Predmet nosi in-
ventarno številko 3037.



K
U

L
T

U
R

A

16

V okviru evropskega tedna mobilnosti 
smo v soboto, 18. septembra, ob 18. uri v 
Miklovo dvorano na predstavitev knjige 
Transverzala povabili priznanega pisatelja 
in prevajalca Jakoba J. Kendo. Z njim se 
je o doživetjih, dogodivščinah in izkušnjah 
v Ameriki na 1200 kilometrov dolgi tran-
sverzali pogovarjala Zdenka Mihelič, nav-
dušena gornica in mednarodna planinska 
vodnica UIMLA. 

Naš drugi dogodek v sklopu evrop-
skega tedna mobilnosti je bil v sredo, 22. 
septembra, ko smo v Miklovo dvorano na 
predstavitev knjige Primož in bajk – ne-
verjetna dirka povabili pisatelja Primoža 
Suhodolčana. Knjiga je biografska zgodba 
o Primožu Rogliču, od njegovega prvega 
kolesa, njegove kariere smučarskih sko-
kov pa do pristanka na trdnih tleh, ko se je 
odločil postati vrhunski kolesar.

 Primož Suhodolčan je otroški in mla-
dinski pisatelj. Njegova dela so zelo pri-
ljubljena med otroki in mladostniki in so 
že več let v vrhu najbolj branih knjig. Na 
predstavitvi so se otroci zelo zabavali in se 
na koncu s pisateljem celo slikali!

Pestra jesen v knjižnici
    Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Dr. Aksinja Kermauner o 
disleksiji in skotopičnem 
sindromu

V četrtek, 7. oktobra 2021, smo splo-
šne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja v sodelovanju pripravile že če-
trti skupni spletni dogodek. Gostiteljica 
predavanja ob letošnjem mednarodnem 
dnevu disleksije je bila Knjižnica Brežice, 
gostujoča predavateljica pa dr. Aksinja 

Kermauner, katere strokovno podro-
čje je tiflopedagogika. Predavateljica je 
spregovorila o disleksiji in skotopičnem 
sindromu, to je sindromu Helen Irlen, s 
katerim se disleksija lahko zamenjuje ali 
sopojavlja. Vsakdan z omenjenim sin-
dromom je predstavila tudi ob vsebini 
svoje najnovejše slikanice V vrtincu črk, 
ki je izšla pri Založbi Morfem, predgovor 
zanjo pa je napisala sama Helen Irlen – 
utemeljiteljica skotopičnega sindroma in 
direktorica Irlen inštituta v ZDA. Preda-
vateljica je podala veliko uporabnih nas-
vetov za postopanje ob odkritju težav in 
nadaljnjo pomoč, predavanje pa strnila z 
besedami: »Bodimo empatični. Ne osre-
dotočimo se na motnjo, ampak na posa-
meznikove prednosti.« 

Predavanje je še vedno na voljo za 
ogled med dogodki na Facebook strani 
Knjižnice Miklova hiša.

Evropski dan neformalnih 
oskrbovalcev

6. oktobra bomo že drugič praznovali 
evropski dan neformalnih oskrbovalcev. 
Kar 80 % dolgotrajne oskrbe za starejše in 
kronične bolnike v Evropi nudijo družinski 
in drugi neformalni oskrbovalci, večinoma 
svojci, prijatelji ali sosedje. V vlogi oskr-
bovalca se znajde vsak deseti Slovenec. 
Za svoje delo niso plačani, a kljub temu 
bistveno prispevajo k zagotavljanju zdra-
vstvenih in socialnih storitev. Brez njihovih 
prizadevanj bi se sistem oskrbe sesul.

Izbruh pandemije covida-19 je težave 
neformalnih oskrbovalcev še zaostril. Ti-
soči prebivalcev Slovenije in milijoni po 
vsej Evropski uniji so v zadnjih mesecih 
postali neplačani oskrbovalci svojih bli-
žnjih, pomoči potrebnih.

V pomoč neformalnim oskrbovalcem 
so na Inštitutu Antona Trstenjaka pripravili 
sezname pomembnih informacij, literatu-
re in povezav, ki jih odslej nudimo tudi v 
Knjižnici Miklova hiša Ribnica.

Razigran uživaj dan!

Evropski teden 
mobilnosti v 
znamenju knjig

Teden otroka, ki smo ga obeležili na 
začetku oktobra, je letos potekal pod 
geslom Razigran uživaj dan! Za otroke 
in njihove starše smo pripravili pester 
nabor dejavnosti. V torek, 5. oktobra, je 
potekalo predavanje z naslovom Kako 
se naši možgani naučijo branja?, kjer 
nam je proces učenja branja predstavi-
la Ursula Lavrenčič, mama dislektične 
deklice in soavtorica aplikacije Kobi.

V četrtek, 7. oktobra, smo v knjižnici 
začeli izvajati Ure pravljic za otroke, sta-
rejše od štirih let. Prisluhnili smo pravlji-
ci in na temo bavbava še ustvarjali. Vse 
otroke lepo vabimo, da se nam na urah 
pravljic pridružijo tudi v novembru!

Teden otroka smo v sodelovanju z 
Rokodelskim centrom Ribnica zaklju-
čili v soboto, 9. oktobra, na parkirišču 
pred Miklovo hišo, kjer je otroke zaba-
val čarodej Sam Sebastian. Otroci so se 
nasmejali čarodeju, se poigrali z različ-
nimi igrami in se posladkali z odličnim 
šmornom.



Poletavci, torej otroci, stari med 7 in 12 
let, so poleti brali že sedmo leto zapored. 
Letos so se jim pridružili tudi mladi, ki so 
Poletavce že prerasli – Najpoletavci.

Vsak Poletavec je med 10. junijem in 
10. septembrom bral 30 dni 30 minut na 
dan, Najpoletavec pa je prebral tri debele 
knjige in napisal mnenje o njih. Letos je 
projekt dokončalo kar 164 otrok, kar je res 

lepo število. Vsem iskreno čestitamo!
Razumemo, da je marsikomu pol ure 

branja na dan veliko in da je mnogim 
bralcem zmanjkalo počitniških dni, da bi 
dokončali nalogo, ki so si jo zadali na za-
četku počitnic. Vse takšne mlade bralce 
želimo opogumiti in jim sporočiti, da ni 
nikoli prepozno in da naj znova poskusijo 
naslednje leto. K sodelovanju pa želimo 

pritegniti tudi tiste, ki se letos niso odlo-
čili za branje. Sodelovanje pri Poletavcih 
prinaša zgolj prednosti in nima nobenih 
slabosti. Vsak bralec tako pridobi dobro 
navado in odlično nagrado.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem 
donatorjem, ki so nam pomagali, da smo za 
sodelujoče pripravili lepe nagrade. Projekt 
se je zaključil s spletnim prenosom žreba-
nja, kjer je nadobudneže pred zasloni zaba-
val raper Rok Terkaj - Trkaj. Posnetek priredi-
tve je na voljo na knjižnični Facebook strani.

Po sedmih letih so se Poletavcem 
prvič pridružili še Najpoletavci
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partnerju, ki je omogočil, da je slikanica 
vizualno točno takšna, kot sem si jo že-
lela, to je v zlatotisku. Iskrena hvala vsem 
ostalim, med drugimi tudi knjižnici Miklo-
va hiša, in vsem, ki ste ali pa še boste na 
kakršen koli drug način podprli možnost, 
da bo zgodba »živela« naprej. Hvala tudi 
glasilu Rešeto za objavo in Rokodelskemu 
centru Ribnica, kjer lahko vsi, ki bi želeli 
slikanico imeti, le-to tudi kupite.

Naj bo slikanica Zlata ribica in velikan 
majhen prispevek k ohranjanju (ribniške) 
kulturne dediščine, del katere so vsekakor 
tudi bajke, kot je ta, o nastanku Ribnice. 

Morda pa bo slikanica tudi pobuda v 
prihodnje pri zasnovi in postavitvi pravljič-
no-doživljajske poti za otoke v naši prelepi 
Ribniški dolini. Marsikje v Sloveniji takšne 
poti že lahko obiščemo s svojimi otoki. 
Ribnica ima vse: zgodbo, naravo, kar ne-
kaj znamenitosti in iznajdljive, delovne lju-
di, ki bi s skupnimi močmi lahko pristopili 
k temu projektu.

Slovenija je bogata zakladnica bajk, 
legend in pripovedk. Tudi Ribniška dolina 
ima čudovito bajko o nastanku Ribnice, ki 
naj bo čim bolj vpletena v prepoznavnost 
našega kraja širom Slovenije, v prvi vrsti 
pa tudi med našimi najmlajšimi občani, 
med našimi otroki.

In tu se začne zgodba o nastanku sli-
kanice Zlata ribica in velikan, ki je v prvi 
vrsti posvečena vsem otrokom iz dežele 
»suhe robe«. Hkrati pa je posvečena tudi 
hčerki Tiji, pri kateri sem dobila prvi nav-
dih za njeno nastajanje … 

Ker sem po rodu Ribničanka (moj roj-
stni kraj je Goriča vas, sedaj pa sem že 
10 let preseljena v bližino Ljubljane), sem 
bajko o zlati ribici in velikanu svoji hčer-
ki Tiji povedala že neštetokrat. Ko sem 
ugotovila, da bajka ne obstaja v obliki sli-
kanice, s katero sem ji zgodbo želela še 
bolj približati, sem se odločila, da sama 
pripomorem k njenemu nastanku. Pišem 
in ustvarjam namreč za svojo dušo že od 
malih nog. Postavila sem si izziv, da napi-
šem že poznano zgodbo v obliki rim. Vsi, 
ki so kakor koli bolj osebno povezani z 
menoj, vedo, da je pisanje rim moja strast, 
in kar nekaj pesmi in verzov je bilo napi-
sanih in posvečenih v obliki akrostiha.

Da bi bila zgodba slikanice Zlata ribi-
ca in velikan tudi motivna in poučna, sem 
bajko navezala na ribniško tradicionalno 
obrt z dodatkom o pomenu lesa kot na-
ravne dobrine in varovanju narave. Upam, 
da bo slikanica na razpolago v čim več 
knjižnicah in knjigarnah po Sloveniji in bo 
tako prepoznavnost našega kraja še večja.

K temu, da so moje besede oživele na 
papirju, so pripomogle ilustracije Kristine 
Poljanšek, ki je brezpogojno žrtvovala 
svoj čas in energijo pri ustvarjanju ilustra-
cij. »Že kot majhna deklica sem doživljala 
zgodbe in pravljice skozi slike, pa naj bodo 
te že naslikane ali pa sem jih vizualizirala 
kar sama. Zdaj, ko sem priseljena v bliži-
no Ribnice, sem to simpatično in poučno 
bajko začutila, kot da že od nekdaj živim 
tukaj. Pisane barve in majhni detajli sko-
zi otroške oči odprejo nov svet. Hvaležna 
sem, da sem dobila priložnost, da sem del 
tega,« je dejala Kristina.

Določene trenutne situacije nas vse 
bolj silijo k individualizmu in razlikovanju 
in morda moramo ljudje ravno sedaj še 
toliko bolj stremeti k povezovanju in so-
delovanju. En posameznik zmore veliko, 
skupaj pa zmoremo še veliko, veliko več.

Ravno zato bi se ob tej priložnosti 
želela zahvaliti vsem, ki so podprli izdaje 
slikanic, in sicer Občini Ribnica in podje-
tju Inles. Velika zahvala velja tudi mojemu 

Zlata ribica in velikan
  Andreja Pogorelc


