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Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka

Čestitamo prostovoljkam Marinkine knjižnice pod vodstvom Marije Draškovič za 
prejeto občinsko priznanje NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT Marinkina knjižnica pod 
krošnjami. 
O tem smo brali v Gorenjskem glasu 11. februarja 2014. 
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Naslednji dan pa je v Nedeljcu cela stran posvečena naši knjižnici.
Naše prostovoljke so zakon!



KNJIGA JE PRIJATELJICA DUŠE
Zlata Razpet

Duša in srce Marinkine knjižnice pa  je Marija Draškovič. O Marinkini knjižnici, kako je 
nastajala, rasla, koliko truda je bilo vloženega v njen nastanek, sem se pogovarjala z 
Marijo. Sedeli sva v knjižnici, Marija mi je pripovedovala: 
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»Prva pobudnica za nastanek knjižnice je 
bila Borjana Koželj. Predlagala mi je, da se 
skupaj odpeljeva v Ljubljano in si ogledava 
knjižnico univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Knjižničarka nama je s ponosom razkazala 
knjižnico. Na policah so bile predvsem strokovne 
knjige. Jaz pa sem že v mislih snovala našo 
knjižnico, ki bo malo drugačna. Že med potjo 
domov sva se z Borjano dogovorili, da bo naša 
knjižnica predvsem za vse člane naše univerze 
in društva upokojencev, predvsem za preproste 
bralce in za ljudi, ki živijo zunaj mesta, v 
odročnih krajih. Ne bo članarine, knjige si bodo 
lahko izposodili za dalj časa in ne bo nobene 
zamudnine.«

Marija, knjižnice ni brez knjig. 
Od kje 5200 knjig? Razvili smo nov tip knjižnice s pomočjo starejših, ki se preselijo v 
manjša stanovanja, ali mlajših, ki jim umrejo starši, preveč polne police s knjigami pa jih 
motijo. Nastane problem, kam s knjigami. Ljudje knjig ne zavržejo, ampak jih podarijo 
nam. Začela je nastajati knjižnica s podarjenimi knjigami. Tudi kupimo kakšno novo, to 
pa z denarjem, ki ga nam podarijo ljubitelji dobrih knjig. Mi nobene knjige ne zavržemo, 
podvojene pa podarimo naprej. Povezujemo se z drugimi knjižnicami v našem kraju in 
celotni Sloveniji.
Zakaj je ravno Marinkina knjižnica in ne Marijina?
Prva, ki nam je podarila knjige, je bila Marinka Gartner. Darovala nam je 300 knjig. 
Marinka pa je kasneje tragično umrla v poplavah v Železnikih. Hoteli smo ohraniti 
spomin nanjo, zato smo sklenili, da bo Marinkina knjižnica. Kasneje pa sta še dve Marinki 
darovali veliko knjig. Tako, da si res zasluži ime Marinkina. Danes smo zelo ponosne na 
lepo urejeno učilnico, pravo knjižnico.

Kako je bilo na začetku? 
Ko se spomnim prvih dni v tem prostoru, me kar zmrazi. Prostor je bil temačen, smrdljiv, 
hladen. Nobenega veselja nisem imela, da bi v njem urejala knjige. Darovalci so knjige 
prinašali, jaz pa sem jih nosila domov in jih urejala. Moja močna želja, da bi nastala 
prijazna knjižnica, prilagojena za starejše bralce, mi je dajala moč. Kmalu pa sem dobila 
tudi pomoč prostovoljk. Vse nas je družila ljubezen do knjige in ljudi in s skupnimi močmi 
je nastala današnja knjižnica.

Knjižnica ima tudi Cobiss program. Kaj to pomeni? 
Več let sem delala na delovnem mestu knjižničarke in sem dobro poznala različne sisteme 
ureditve knjižnega fonda. Vzela sem sistem ureditve, ki je enak vsem izobraževalnim 
knjižnicam. Zato smo se kasneje priključili sistemu Cobiss. To je republiški sistem, v 
katerem je popisana vsa knjižnična zaloga v Sloveniji. Vsak lahko preko računalnika 
ugotovi, katere knjige imamo.

Kaj bi za konec povedala bralcem, obiskovalcem knjižnice in svojim kolegicam v 
knjižnici? 
Vesela sem, da pomagamo, da starejši ostajajo čili, da se z ljudmi ne pogovarjamo 
samo o knjigah, prisluhnemo tudi njihovim težavam, da nas prostovoljke ne druži samo 
ljubezen do knjige, ampak pravi prijateljski odnosi. Želim, da tako ostane še dolgo časa.

Knjižničarki Zlata Razpet in Marija 
Draškovič
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NAŠI ŠTUDENTI V RUSKEM CENTRU

S SPLETNE STRANI RUSKEGA CENTRA V LJUBLJANI:
“Dan ruskih študentov, imenovan 
Tatjanin dan, ki se po stari tradiciji 
sicer praznuje 25. januarja, na dan 
zavetnice ruskih študentov Svete 
Tatjane, smo v ruskem centru zna-
nosti in kulture (RCZK) v Ljubljani 
letos praznovali »predčasno«. 
Učitelji in učenci tečajev ruskega 
jezika v RCZK, rusisti iz Univerze 
v Ljubljani in na Primorskem ter 
starejši občani, ki se ruščine učijo 
na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v Škofji Loki, so se letos 
zbrali v Veliki dvorani RCZK že 23. 
januarja. ..” Naši bruci so z učiteljico Irino Guščino zapeli 

pesem o belih medvedih. 

10 let

VABILO

Vabimo Vas, da se nam pridružite na slavnostni prireditvi, 
ki bo v četrtek, 27. februarja 2014, ob 17. uri 

v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki.

* * *
Sodelovali bodo:

Mešani pevski zbor VRELEC
Otroci iz Osnovne šole Cvetka Golarja

Besedila članov študijskega krožka Kreativno pisanje pri Ljudski univerzi Škofja Loka
 bosta brala Matjaž Eržen in Nadja Strajnar Zadnik.

Udeleženka gledališkega tečaja Romina Schwarzlin, monolog Mona Lize 
iz komedije Iztoka Lovriča LIMONADA,

pevska skupina MAVRICA pri Društvu upokojencev Škofja Loka.

Veselimo se druženja z vami!

10 let Univerze za tretje življenjsko obdobje

Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj, lektorirala Mara Volčič in oblikovala 
Nevenka Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.


