
Osrednja knjižnica Celje

vabi

8. FEBRUARJA 2018

od 8. do 13. ure

v svoje prostore na

PREŠERNOVANJE



Spoštovani prijatelji,

Osrednja knjižnica Celje se letos prvič pridružuje 

številnim kulturnim ustanovam v Sloveniji, ki bodo 

8. februarja, na slovenski kulturni praznik, 

obiskovalcem odprle svoja vrata.

Dan bomo preživeli nekoliko drugače, kot smo vajeni, 

saj smo knjižničarji za vas pripravili zanimiv program, 

ki vam bo omogočil vpogled v tiste dele knjižnične dejavnosti, 

ki so na običajne dneve morda nekoliko spregledane.

Vrata knjižnice bomo odprli ob 8. uri, 

predstavitve in dogodki pa se bodo odvijali

na treh lokacijah v knjižnici.

ČITALNICA DOMOZNANSKEGA ODDELKA 

(od 8. do 9. ure)

Predstavitev domoznanske dejavnosti

Sodelavci domoznanskega oddelka bodo predstavili 

domoznansko dejavnost, njeno poslanstvo in obseg. 

Ogledali si boste lahko domoznanske zbirke od redkih 

in starih tiskov, starih razglednic, drobnih tiskov do 

novejših publikacij, ki so jih pripravili naši sodelavci. 

Na ta dan vam bomo tudi podarili nekatere 

publikacije našega domoznanskega oddelka.

ODDELEK GLASBA-FILM 

(od 9. do 10. ure)

Z BRANJEM DO ZVEZD 2018 

nova zgibanka in predstavitev knjig

 7. bralne značke za odrasle

ODDELEK GLASBA-FILM 

(od 12. do 13. ure)

E-domoznanska dejavnost

Kamra, Celjsko-zasavski biografski leksikon,

portal D-lib

Bibliotekarji domoznanskega oddelka bodo predstavili e-domoznansko 

dejavnost, ki je v sodelovanju slovenskih domoznanskih oddelkov, 

arhivov, muzejev in zasebnih zbirateljev kulminirala v nacionalnem 

domoznanskem portalu Kamra. Pripravljamo tudi predstavitev 

Celjsko-zasavskega biografskega leksikona in portala D-Lib 

(Digitalna knjižnica Slovenije).

VEZNI HODNIK PRVEGA NADSTROPJA

(od 8. do 13. ure)

Razstava prvih izdaj književnih del 

Franceta Prešerna in Ivana Cankarja.

Med drugim bo na ogled tudi prva izdaja Krsta pri Savici ( 1836) 

in Poezij Dr. Franceta Prešerna iz leta 1847. 

  AVLA KNJIŽNICE ob 11. uri

Odprtje razstave o Celjanu, mladinskem pisatelju, dramatiku 

in slikarju  SMILJANU ROZMANU (1927 – 2007) 

avtorjev Bernarde Lukanc in Vlada Vrbiča iz Knjižnice Velenje

V kulturnem programu bodo sodelovali člani  

Šaleško literarno društvo Hotenja in 

vokalna skupina .Vodomke Laško

Razstavo pripravljamo v sodelovanju s Knjižnico Velenje.

Po predhodni najavi bodo v pritličju knjižnice 

ves dan na voljo tudi individualna izobraževanja 

za uporabo elektronskih virov, portala Biblos in 

prenovljenega elektronskega kataloga Cobiss. 

(prijave sprejemamo do 7. februarja na 03/ 426 17 61)

Zelo bomo veseli, 

če boste Prešernov dan preživeli v naši družbi!


