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Knjigopisec pa je tisti, ki da vsebino knjigi in ki
bralce navduši s pisanjem v svojem slogu, naj bo
to za mlade ali odrasle bralce.
Kaj pa založbe? Založniki so tisti, ki izdajo
knjige (izdelava knjige) in poskrbijo, da najdejo
pot do bralcev. Pa naj bo to v knjigarno ali v
knjižnico. Knjigarna prodaja knjige, knjižnica
pa jih izposoja.
Knjižnice si morajo prizadevati za sprotno
nabavo novih knjig, le tako bodo pritegnile vse
več in več bralcev vseh starosti. To je delček h
kulturi prebivalstva. Vsi pa se zamislimo nad
prihodnostjo slovenske knjige. Naj živi naš
jezik, naj živi slovenska knjiga!
Naj omenim še antikvariat, v katerem prodajajo
stare knjige, gra�ke, zemljevide ter druge tiske,
ter impresum, izraz za osnovne podatke o
knjigi (avtor, založnik, tiskar, kraj in leto izida).
Inkunabula je knjiga, ki je bila natisnjena od
iznajdbe tiska do leta 1500.
Pomembno vlogo imajo knjižni sejmi, katerih
začetki segajo v 16. stoletje in so se ohranili vse
do danes (Frankfurt). Slovenski knjižni sejem
v Ljubljani se odvija vsako leto od leta 1998 in
postaja vedno bolj mednarodno obarvan.
Knjiga se je v zgodovini v vseh pogledih zelo
spremenila glede videza, izdaje, vsebine,
dostopnosti … Mislim, da je kakovostna knjiga
tista, ki navduši čim več bralcev. Za to si morajo
prizadevati tudi knjižnice z raznimi bralnimi
strategijami. To velja za vse žanre v knjižnem
svetu.
Kako pa so bralci oziroma uporabniki
elektronske (digitalne) knjige zadovoljni s
ponudbo? Ali nas digitalne knjige prehitevajo?
Vsak bralec se sam odloči, v kateri obliki
(�zični ali elektronski) bo bral knjigo.
Če želimo, da nam knjige razsvetlijo glavo,
moramo brati in še brati, da nam še bolj
razsvetlijo glavo. Misel, ki jo je zlil na papir
Francis Bacon, ima za vse nas plemenito
sporočilo in se glasi tako: »KNJIGE SO
LADJE MISLI, KI POTUJEJO PO VALOVIH
ČASA IN NOSIJO D�GOCENI TOVOR
OD RODA DO RODA.«
Brez knjig se verjetno da živeti, toda življenje z
njimi je veliko lepše. Zato, dragi bralec, vzemi
knjigo v roke in listaj, beri …

Zdravljica –
znak evropske
dediščine
Marca 2020 je Evropska komisija podelila Znak evropske dediščine Prešernovi Zdravljici in ta dragoceni dokument uvrstila
med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini
evropske ideje in povezovanja. Znak evropske dediščine se
dodeli krajem, ki imajo simbolično zgodovinsko vrednost v
procesu evropskega združevanja. Namen znaka je prispevati h
krepitvi občutka pripadnosti skupnemu kulturnemu območju, k
spodbujanju medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja
ter povečanju vrednosti kulturne dediščine.
Zdravljica nosi globoko humanistično sporočilo o bistvu ideje
povezane in miroljubne Evrope. Pesnikove ideje kot »edinost, sreča,
sprava k nam naj nazaj se vrnejo«, »žive naj vsi narodi, ki hrepene
dočakat dan«, »dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi«,
presegajo časovne in prostorske meje ter so aktualne še danes.
Zdravljica tako ni zgolj slovenski nacionalni simbol: je neposredni
izraz pomladi narodov ter želje po mirnem sobivanju skupin in
posameznikov ter boja za svobodo izražanja. Je edina državna himna,
ki identiteto skupnosti gradi na univerzalni, kozmopolitski izkušnji
sobivanja in prijateljstva, v čemer odzvanja sporočilo Beethovnove
Ode radosti, himne Evropske unije.
Prva objava Zdravljice je tesno povezana z odpravo cenzure, kar
je bila ena najbolj otipljivih pridobitev pomladi narodov. Svoboda
tiska je bila poleg svobode združevanja in odprave tlačanstva ena
glavnih zahtev nacionalno-liberalnega gibanja 1848. Uveljavljanje
vseh vidikov osebne svobode, vključno s svobodo govora, je tudi
temeljno načelo Evropske konvencije o človekovih pravicah in Listine
EU o temeljnih pravicah, ki sta osnovna dokumenta evropskega
povezovanja.
Podelitev Znaka evropske dediščine je priznanje kulturni dediščini
slovenskega naroda in njegovega prispevka k ideji evropskega
povezovanja. Nominacija Zdravljice je nastala v sodelovanju Narodne
in univerzitetne knjižnice, Ministrstva za kulturo ter zunanjih
strokovnjakov, Narodna in univerzitetna knjižnica pa je kot hranilka
rokopisa postala sedež spomeniškega območja Prešernove Zdravljice.
Na Digitalni knjižnici Slovenije si lahko ogledate štiri Prešernove
rokopise Zdravljice, ki jih hrani NUK in ki ponujajo izjemen vpogled v
ustvarjalni proces nastanka pesmi.

Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat’ dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

