
ŽLAHTNA KULTURNA ŠTORIJA V LJUBLJANI 

Dnevi so vse krajši, zato imamo več časa za druženje s knjigami. Člani  knjižničarskega 

krožka in še nekaj ljubiteljev knjig smo petkovo popoldne (27. 11.) preživeli v naši 

prestolnici in obiskali kar dve kulturni ustanovi.   

Pot nas je najprej zanesla v Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer smo si ogledali 

razstavo Poljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do 

danes. Čudili smo se 1. slovenski slovnici, v kateri je daljnega leta 1584 Adam Bohorič 

popisal zakonitosti slovenskega jezika. Četudi še narod brez lastne države, smo kot 

deveti evropski narod dobili slovnico. Ogledovali smo si različne slovarje in slovnice, 

nekatere nikoli izdane, a s skrbno pisavo natančno popisane v že porjavele zvezke. 

Nekaj sodobnih jezikovnih priročnikov smo tudi prepoznali, saj jih večkrat opazimo 

(odpremo) tudi v šoli. Presenečeni smo bili nad nekaterimi novodobnimi slovarji. Ste 

vedeli, da obstaja Čebelarski terminološki slovar, Slovenski smučarski slovar? Tudi 

vam je le nekaj klikov daleč zbirka več slovenskih slovarjev. Pokukajte na spletišče: 

http://www.fran.si/. 

Druga naša postojanka je bil Cankarjev dom, kjer je potekal že 31. knjižni sejem. V 

treh etažah so se bohotile knjige različnih založb, ki so vabile k listanju. Čisto nove, 

pravkar izdane, pa že nekoliko starejše. V pisanem vrvežu smo brali, pregledovali 

romane, stripe, kuharice, pogledovali za nekaterimi znanimi ustvarjalci, prisluhnili 

pogovoru v debatni kavarni, preizkusili kuharske mojstrovine in si pustili pobarvati 

lička na Cicifestu. Ko pa so učenci zagledali igralce Ene žlahtne štorije, skoraj niso 

hoteli domov. Fotografiranje, čakanje na avtograme …  

Zunaj se je medtem zmračilo in Ljubljana si je nadela pravljično obleko tisočerih luči. 

Malo smo pokukali po znanih ulicah, si privoščili različne priboljške. Tudi v množici 

smo se dobro znašli in se zvečer polni prijetnih vtisov, a čisto malo utrujeni, vrnili v 

Borovnico. Učiteljici spremljevalki sva bili zadovoljni, da našim učencem druženje s 

knjigo še vedno veliko pomeni. 

         Miriam Svete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse poznate? 

Teja navdušena nad avtogrami 

http://www.fran.si/


 

 

 

 

Poslikana lička 

Neminljivo prijateljstvo  
z Mačkom Murijem 

Avguštin iz Ene žlahtne štorije 

 

Katera je Anica Špacapan? 

 


