ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 2001‐207, Fax: (01) 2513‐052

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino
najavlja posvet

»Promocija pis(a)ne kulturne dediščine«
(Koper, Gledališče Koper – Mala dvorana, 12. maj 2011)

Program:
9.00‐10.00 sprejem in registracija članov
10.00‐11.00 pozdravni nagovori: Timotej Pirjevec, Mestna občina Koper; mag. Peter Štoka,
predsednik Sekcije; mag. Vlasta Stavbar, Izvršni odbor Sekcije
11.00‐11.30 predavanje Mateje Komel Snoj, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
11.30‐12.00 odmor ob kavici
12.00‐12.30 predavanje prof. dr. Tihomila Maštrovića, Nacionalna i sveučilišna knjižnica,
Zagreb
12.30‐13.00 predstavitev projekta Jezik‐Lingua za ohranjanje in promocijo knjižnih kulturnih
spomenikov mesta Koper, Ivan Marković, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
13.00‐14.00 pogovor ob prigrizku
14.00‐16.00 ogled knjižnih kulturnih spomenikov mesta Koper: Salvator Žitko, Fakulteta za
humanistične študije, Koper
16.00 pozno kosilo na terasi s pogledom na morje v hotelu Koper

Knjižnica hrani kulturno zapuščino družbe, ki jo je slednja v svoji zgodovini ustvarila in je zato
neponovljiva in je tudi ni mogoče izbrisati. Bogastvo neke knjižnice se meri po
najdragocenejših fondih, ki predstavljajo materialne priče časa, v njih odkrivamo civilizacijsko
bogastvo človeškega ustvarjanja, ki jo je treba varovati. Koncept varovanja vključuje poleg
inventarizacije, katalogizacije in vrednotenja tudi promocijo. Prav koncept dediščine,
shranjene v zbirkah, ki ga želimo na novo ovrednotiti, je bil v zadnjih letih v nacionalni
knjižničarski dejavnosti prezrt, saj se je urejalo predvsem knjižno gradivo v novo nastalih
knjižničarskih oddelkih, kar je imelo za posledico dejansko propadanje zgodovinskih knjižnih
fondov, s čimer je izginil tudi dobršen del zgodovinskega spomina v smislu izvora in
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pomembnosti te dediščine. Na srečo pa se je v zadnjih letih porodila ideja o ponovnem
ovrednotenju zgodovinskih knjižnih fondov, čeprav je sedaj tega zelo težko obnoviti.
Na posvetu »Promocija pis(a)ne kulturne dediščine« se bomo lahko seznanili s sedanjo
prakso glede varovanja kulturne dediščine v dveh velikih nacionalnih knjižnicah, ogledali pa si
bomo tudi primer promocije le‐te v koprski knjižnici. Po zaključku teoretičnega dela si bomo
ogledali knjižne kulturne spomenike mesta Koper: zbirka frančiškanskega samostana sv. Ane,
zbirka kapucinskega samostana sv. Marte, zgodovinska zbirka prve mestne knjižnice
Bibliotece Civice, Grisonijeva zasebna zbirka, zbirka Rara, zbirka starih tiskov in rokopisov.
Dan bomo zaključili s poznim kosilom na terasi hotela Koper.
Lepo Vas pozdravljam in vabim, da se udeležite posveta.

mag. Peter Štoka, predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino

•

Prijavnica za udeležbo na posvetu

•

Predavanje Mateje Komel‐Snoj

•

Predavanje dr. Tihomila Maštrovića

•

Poročilo o posvetu (mag. Peter Štoka)

•

Foto utrinki

