enajsti
april
praznik
mestne
občine
celje
mestni časopis celja
št. 2/2010
stran 3

Spoštovane Celjanke, spoštovani Celjani!

Praznik Mestne občine Celje je edinstven
in pomemben dan za vsakega Celjana.
Spominja nas na davno leto 1451,
ko je Friderik II. takrat trški naselbini
podelil mestne pravice. Vsako leto nas
»celjski« 11. april povabi, da se zazremo
v preteklo leto in oživimo dragocene
sledi, zaradi katerih se Celje ohranja,
živi in razvija. Na dlani pa nam hkrati
ponuja tudi priložnost, da se zazremo v
prihodnost.
Ponos in življenje Celja smo ljudje,
ki soustvarjamo njegovo podobo
in se trudimo za boljši jutri. Celje
je v zadnjih letih postalo zgled
sodelovanja in odprtosti. Mesto, ki s
svojo dinamičnostjo, evropskostjo in
atraktivnostjo gradi razvoj na bogati
zapuščini svojih prednikov in uspešno

skrbi za razvoj gospodarskih, kulturnih
in izobraževalnih tokov. Mesto ob
Savinji je dokaz, da je močna volja pot
do novih uspehov. Za vsakim uspehom
pa stojijo ambiciozni in prodorni
ljudje, ki izstopajo iz sivega povprečja
vsakdanjosti in na vsakem koraku
prepoznavajo izzive in si želijo novih
dosežkov. Vsako leto ob občinskem
prazniku se ravno tem posameznikom
še posebej zahvalimo in jim namenimo
slovesnost s podelitvijo najvišjih
priznanj Mestne občine Celje.
Čar praznovanja, poleg nagrajencev
in mnogih dogodkov, v naše mesto
prinesejo tudi mladi ustvarjalci, ki
so letos že 14. leto zapored skupaj z
mentorji poslikali velike oglasne panoje.
Ob letošnjem prazniku pa je knežje
mesto postalo bogatejše za povsem
nov spomenik. Na Krekovem trgu smo

namreč dan pred občinskim praznikom
slovesno odkrili kip velike Celjanke Alme
Maksimiljane Karlin in jo s tem dostojno
vtkali v kulturno dediščino Celja.
O tem, s kakšno toplino barv
so poslikani panoji pozdravljali
obiskovalce našega mesta, kdo so
letošnji nagrajenci, kaj vse nam ponuja
nova Osrednja knjižnica Celje, kakšno
zapuščino nam je zapustila Alma M.
Karlin in še marsikaj, na kar smo ob
prazniku Mestne občine Celje lahko
resnično ponosni, boste lahko prebirali
v tokratni drugi številki mestnega
časopisa.
Prijetno branje in vse dobro!
Bojan Šrot
župan
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Samo z
ustvarjanjem
posameznikov,
društev, institucij,
podjetij…
in njihovim
doseganjem
rezultatov,
ki štejejo danes in
tukaj
ter puščajo sledi,
se mesto ohranja,
živi in razvija za
jutri.
Z njimi se Celje
uveljavlja doma
in v širšem okolju.
V letošnjem letu
smo jih deset
zaznali, spoznali
in nagradili.

DOBITNIKI
NAJVIŠJIH
PRIZNANJ
MESTNE
OBČINE CELJE
V LETU 2010
ČASTNI MEŠČAN
JOŽE GERŠAK
za življenjsko delo, s katerim
je trajno zaznamoval razvoj
izobraževanja in športa v Celju
ZLATI CELJSKI GRB
BINA ŠTAMPE ŽMAVC
za vrhunske ustvarjalne
dosežke v otroški in mladinski
literaturi tako doma kot v tujini
SREBRNI CELJSKI GRB
ANTON KOLAR
za izjemno glasbeno znanje
in številne dosežke v glasbeni
umetnosti
SREBRNI CELJSKI GRB
ŠTORE STEEL, d.o.o.
za dolgoletno gospodarsko
uspešnost
SREBRNI CELJSKI GRB
KORONARNI KLUB CELJE
za 25-letne uspehe in rezultate
pri preventivi in rehabilitaciji
srčnih bolnikov
BRONASTI CELJSKI GRB
DAVID ČEH
za vrsto vrhunskih igralskih
kreacij v najzahtevnejših
igralskih vlogah
BRONASTI CELJSKI GRB
MARK POŽLEP
za večkratne odmevne uspehe
v vizualni umetnosti
BRONASTI CELJSKI GRB
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB
MERKUR CELJE
za 15.letnico samostojnega
uspešnega delovanja in
večkratne odlične rezultate v
slovenskem in mednarodnem
prostoru
KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomantka
KRISTINA JOKIĆ
za odličnost v celotnem študiju
pedagoške smeri Nemški jezik s
književnostjo
KRISTALNI CELJSKI GRB
Diplomantka GABI JURAK
za odličnost v celotnem študiju
teologije in angleškega jezika s
književnostjo

prireditveni utrinki ob prazniku MOC

Alma M. Karlin se je
vrnila v Celje
Eminentni Celjanki Almi Maksimilijani
Karlin je Celje predstavljalo dom in
izhodišče za poti v svet ter zatočišče, ko
se je utrujena vračala domov. Mestna
občina Celje je ob t.i. Alminem dvoletju,
ko obeležujemo 120. obletnico njenega
rojstva in 60. obletnico njene smrti,
v okviru prireditev ob prazniku Mestne občine Celje tej veliki Celjanki posvetila prav
posebno mesto.
Ideja, da se Almi M. Karlin v rodnem Celju posveti dostojno mesto, ki bi simboliziralo
njeno svetovno popotništvo, je na Mestni občini Celje tlela že nekaj časa. S pomočjo
akademskega kiparja Vasilija Ćetkovića, ki je kip ustvaril za svojo ženo, in Ane Četkovič
Vodovnik, ki je nato kip podarila »svojim Celjanom«, se je Alma M. Karlin v soboto, 10.
aprila, vrnila v mesto. Postala je del bogate celjske zgodovine ter Celjank in Celjanov.
Almino pojavo, vlito v bron, bo imel vsak priložnost srečati na Krekovem trgu, ko
kot ponosna meščanka s svojo znamenito eriko ravno prihaja z enega od mnogih
potovanj. Alma M. Karlin je zapustila dragoceno zapuščino neprecenljive vrednosti,
njena vizionarskost je bila za tiste čase preveč nenavadna in nesprejemljiva, zato njena
miselnost in dejavnost dobivata pravi pomen in vrednost šele danes. Njen kip je kiparsko
obogatil celjske ulice in veliko Celjanko dostojno vtkal v kulturno dediščino Celja.
Mestna občina Celje
Alma M. Karlin: pisateljica, popotnica in raziskovalka

Kolumbova hči
Leto dni po koncu prve svetovne vojne in mesec dni za tem, ko je dopolnila trideset let, se
je Alma s skromnimi prihranki – pri sebi je imela 130 dolarjev in 950 mark, kar bi bilo
danes nekaj več kot 2000 evrov – in z nepogrešljivim pisalnim strojem eriko odpravila
na pot okrog sveta. Peron celjske železniške postaje je bil mračen, droben dež, pomešan s
snegom, jo je med čakanjem na vlak premrazil do kosti.
O svojih občutkih nekaj mesecev pred odhodom na pot je zapisala: »Poleti leta 1919 sem
zbolela za skrivnostno boleznijo, ki ji pravijo prenapetost. Videla sem se že, kako kot
moderen Kolumb odkrivam nov svet.« Poleg raziskovalnega duha, želje po učenju in po
uveljavitvi v družbi – nameravala se je vrniti čez tri leta, »obložena z modrostjo in slavo«
–, je odhodu na pot botrovala tudi želja po maminem priznanju.
Namesto treh je potovala kar osem let in se v Celje vrnila konec decembra 1927. Prav
zaradi tega potovanja oziroma zaradi potopisov, ki jih je po vrnitvi napisala, je zaslovela
v evropskem prostoru. V začetku tridesetih let prejšnjega stoletja so v Nemčiji, Avstriji in
Švici celo ustanavljali klube ljubiteljev Alme Karlin.
V nasprotju z razširjenim, vendar zmotnim prepričanjem, Alma ni bila niti prva niti
edina ženska, ki je prepotovala svet – pred njo je to na primer sredi 19. stoletja uspelo
dunajski popotnici Idi Pfeiffer –, po doslej znanih podatkih pa je bila izjemna v tem, da je
kontinuirano potovala osem let, brez spremstva in finančnih podpornikov, po poti pa se
je preživljala z lastnim delom.
Ko se je vrnila domov, je upala, da jo bodo njeni someščani pričakali z ovacijami, to pa se
ni zgodilo. Njeno razočaranje ob tem odlično ilustrirajo besede: »Ali sem bila zato osem
let na študijskem potovanju okoli sveta (…)?! Bilo je, kot da bi se kdo odpeljal na luno in
prinesel nazaj kamen, ki ga lahko najde ob vsaki reki.«
Razočaranje pa ni trajalo dolgo. V naslednjih dneh se je namreč izkazalo, da med Celjani
zanjo vlada veliko zanimanje, glas o zanimivi popotnici pa se je kmalu razširil po Evropi.
Obdobje uspehov, o katerem pričajo visoke naklade, ponatisi in prevodi njenih potopisov,
je prekinila druga svetovna vojna, tej pa je sledilo obdobje velikih tegob, ki so Almo
spremljale vse do njene smrti leta 1950.
Lani, ob 120-letnici njenega rojstva in 90-letnici odhoda na pot okrog sveta, so se ji – med
drugim z razstavo, biografijo in filmom – poklonili različni raziskovalci njenega življenja
in dela.
Barbara Trnovec, Pokrajinski muzej Celje
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petnajsti velikonočni
plavalni miting, 11. april

svetovni dan zdravja
7. april

Ingrid Hudej, Celje:
Všeč mi je, da je mesto oživelo. Posebno lepo
je videti toliko aktivnih otrok in mladih, saj jih
sicer v večjem številu videvamo drugje - ob
petkovih popoldnevih za Savinjo.

tek ob savinji
6. april

Martin Grosek, Celje:
Vzdušje je enkratno. Mestno jedro bi morali
čim večkrat tako napolniti z dogajanjem in
meščani.

prireditveni utrinki ob prazniku MOC
Vesna in Srečko, ulična
pevca Celja

turistična tržnica moj kraj - moj ponos
14. april

Slavica, Celje
Zelo mi je všeč, da so pri nas mladi
iz vse Slovenije. Že dolgo časa nisem
doživela tako prijetnega vzdušja,
prijaznosti. V Celju bi moralo biti več
takšnih dogodkov.
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Nives Meštrovič, Celje
Fotografije so čudovite, ravno
prav zgovorne, da pritegnejo
gledalce. Tako zasnovana
razstava je odlična novost,
ki prav lepo popestri mestno
jedro. Upam, da se bo trend
takšnih razstav nadaljeval
– da spravimo umetnost na
ulice, med ljudi.

fotografska razstava: celje portreti in vedute, 14.april
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pomladni jazz koncert
8. april

prireditveni utrinki ob prazniku MOC

tema poslikave: zdravje v mestu šteje

mladi štirinajstič poslikali velike plakatne panoje ob prazniku mesta celja

AVTORJI :
Urh Hedrih, Matija
Cvikl, Tilen Beloševič,
Jana Dragar, Staša
Cvetko, Tilen Lorbek,
Kaja Črepinšek, Tjaša
Lesničar Ojstrež
MENTORICA:
Milena Godec
II. OSNOVNA ŠOLA
CELJE

AVTORJI:
Nejc, Sabina, Marko, Manca,
Žiga, Eva, Luka, Ana, Tim,
Stela, Miha, Daša, Maj, Živa,
Jan, Ana D., Maja, Ula, Lara,
Tia Eria, Dilara, Taja in Tia.
MENTORICI:
Špela Ljubej in Breda Mraz
Vrtec Anice Černejeve, enota
Mavrica

AVTORJI:
Filip Filipič, Neža Lešek,
Ana Ratkajec, Tanja Hrnčič,
Rožle Toš, Simona Koprivica,
Eva Lubej, Brina Sanda,
Aleksandra Pipinič, Brina
Furman Križnik, Alma
Portič, Alja Roškar, Ajda
Pristovšek Podergajs, Gašper
Gajšek, Marina Tomič
MENTOR:
Urška Glavnik
III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
Andraž Golež, Grega Štor,
Lorena Pal, Anastazija
Šrot, Ema Šarman, Alina
Medved, Lana Medved
MENTORICA:
Majda Pestivšek
VRTEC TONČKE
ČEČEVE CELJE

AVTORICE:
Egzona Lutolli,
Gea Gračner,
Eva Poteko,
Urška Šajn
MENTOR:
Vinko Zajc
IV. OSNOVNA
ŠOLA CELJE

AVTORJI:
Ula Polutnik, Tia
Marot, Diona Krejić,
David Jagodič, Blaž
Germ
MENTORICA:
Bernarda Ivanovič
VRTEC ZARJA
CELJE

AVTORJI:
Ivona Rea Vugrinec,
Jona Repnik, Josh
Pajovič, Luka Golčer
MENTORICA:
Karmen Golčer
VRTEC DANIJELOV
LEVČEK

AVTORJI :
Nejc Gerečnik, Mirela Šljivar,
Pia Golob, Neža Ema Komel,
Dion Rop, Janja Čretnik, Larisa
Leskovšek Potočan, Maja Mušič,
Manica Obajdin, Tana Vunderl,
Andraž Rebeušek, Patrick Hribar
Kresnik, David Žoher, Lara Ana
Muleja, Robi Plevčak, Arlind
Bytyci, Asdren Xmaili, Davor
Kaučič, Miha Šaberl, Tina Šklebek,
Staša Banjeglav, Tadeja Čander
MENTORICA: Breda Špendl
I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
Nuša Krajnc, Sara Žučko,
Jerneja Turin, Lidija Vrečko,
Sarah Krapše, Janja Jurak, Ana
Ašič, Ines Leskovšek, David
Milutinovič, Aljaž Kovačič,
Aleksej Goručan, Alja Lapan,
Laura Klinar,
MENTOR:
Cveto Prevodnik
OŠ FRANA KRANJCA CELJE,

AVTORJI:
Anita Čerčnik,
Ema Štarkl,
Jan Milosav
MENTOR:
Urh Kodre
OŠ LAVA
CELJE
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AVTORICE:
Anja Horvat, Anita Žlaus,
Julijana Kruder, Špela Kračun,
Katja Orličnik, Katarina
Žnidarec, Jerneja Gorjup,
Sandra Vrečko Kotnik, Larisa
Sentočnik, Taja Koželj, Ajda
Hedžet, Aneta Pogladič, Ana
Sajovic, Iana Kušer, Maja Vinter
MENTORICA:
Urška Glavnik
OŠ LJUBEČNA

AVTORJI:
Manica Kovač,
Žiga Plansteiner,
Domen Trkulja
MENTORICA:
mag.Ingrid Slapnik
SŠGT Celje

AVTORJI:
Sara Skočir, Patricija
Koprivšek, Boštjan
Žilavec, Klemen Bač,
Svetlana Nikolić, Jakob
Jež, Tilen Kuzman
MENTORICA:
Lilijana Jelen
OŠ HUDINJA

AVTORJI:
Katja Strgar, Urša
Gajšek, Ana Vozlič,
Aleksandra Fijavž,
Nik Žolgar, Martin Bošnjak, Nika
Florjanc
MENTORICA:
Darja Povše
Šolski Center Celje
GIMNAZIJA LAVA

AVTORICE:
Nena Kotnik,
Lara Kezić,
Petra Ivanović,
Taja Brunšek, Nikol
Hosner
MENTORICA:
Zrinka Kit Goričan
Šolski center Celje
SREDNJA
ŠOLA ZA
GRADBENIŠTVO

AVTORJI:
Adnan Lišinovič, Kaja Bogovič,
Klara Germovšek, Lucija Gobec,
Tamara Golavšek, Danaja
Inkret, Nika Kotni, Eva Krajnc,
Špela Štifter, Zala Teršek, Ana
Zupanc, Sara Povalej, Lenart
Piano, Polona Zorinić, Monika
Prešljič, Katarina Slapnik
MENTORICA:
Lijana Klančnik
OŠ FRANA ROŠA

AVTORJA :
Klemen Čakš in
Tjaša Cvek
MENTORICA:
Zdenka Vrečko
OSNOVNA ŠOLA
GLAZIJA

AVTORICE:
Iza Pavlina, Sara
Križnik, Sara Klinar,
Ines Ljubej, Neža
Pavlovič, Nina Rojc,
Viktorija Špan
MENTORICI:
Nadja Kos in Vesna
Milojević
I. GIMNAZIJA V
CELJU
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AVTORJI:
Tilen Šelih, Vlado Ravničar,
Jernej Fijavž, Anže Jug,
Matic Jagodič, Aleš Budna
MENTORICA:
Darja Povše
Šolski Center Celje
SREDNJA ŠOLA ZA
ELEKTROTEHNIKO IN
KEMIJO
AVTORJI:
Alja Grofelnik,
Matteo Zahrastnik,
Zala Verdnik,
Minka Kramer,
Anabel Cvetko
Vajgl, Barbara Petz
MENTORICA:
Darja Povše
Šolski Center Celje
SREDNJA
ŠOLA ZA
STROJNIŠTVO IN
MEHATRONIKO
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AVTORJI:
Jernej Zupanc,
Anita Budič,
Matej Zagajšek,
Matic Dobnik,
Renato Colnarič,
Barbara Fegeš,
Gregor Videc
MENTOR:
Barbara Kotnik
Zavod
Salesianum,
OE PUM Celje

AVTORJI:
Anja Blumenšajn,
Karmen Jedvaj,
Amadeja Knez, Iris
Rakovnik, Marko
Slemenšek
MENTORICA:
Magdalena Klarer
SREDNJA
EKONOMSKA ŠOLA
CELJE

AVTORJI:
Tadej Zupan,
Tomaž Zupan,
Larisa Koležnik,
Sara Recko, Armin
Boršič
MENTOR:
Aleš Hofman
POSLOVNOKOMERCIALNA
ŠOLA CELJE

AVTORICE:
Aleksandra Urbanc,
Alana Radanovič, Sara
Kajba, Alenka Žvikart,
Tjaša Romih
MENTORICA:
Tanja Ščuka
DIJAŠKI DOM CELJE

AVTORJI:
Alen Halilović,
Kristian Glavica,
Nataša Povalej,
Nastja Colnarič
MENTORICA:
Nina Jakončič
Šolski center Celje,
SREDNJA ŠOLA
ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN
LOGISTIKO

AVTORJA: Tomaž Milač,
Mia Špindler
CELJSKI MLADINSKI
CENTER

AVTORJI:
Nežika Zabret,
Kornelija Volari,
Matej Debelak,
Sabina, Dalija
Špendau
MENTOR:
Zef Berišaj
Društvo
Salezijanski
mladinski center
(SMC CELJE)

AVTORICE:
Vida Vidovič, Andreja Valenčak, Tina Konec
MENTOR:
Ratimir Pušelja
GIMNAZIJA CELJE - CENTER, Umetniška gimnazija

AVTORJI:
Tjan Popovič, Bojan Tepič, Davorin Gosak,
Urška Oprčkal, Urška Režek
MENTORICA:
Petra Pižmoht
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
Brigita Hohler, Irena Hrastnik, Barbara
Kumer, Špela Kušer, Nina Legnar, Iva
Magašič, Sabina Ovald, Mojca Podpečan,
Monika Povše, Urška Videnšek, Svan Vovk
MENTORICA:
Maja Rak
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN
VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
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V PRIČAKOVANJU
NOVE KNJIŽNICE
Skoraj stoletje in pol je, manjkata samo
še dve leti, ko je bila ustanovljena
Narodna čitalnica v Celju. Čitalnica, ki
je že v svoji osnovi imela poleg drugih
nalog tudi nalogo oblikovati javno
knjižnico. Njena naloga je bila tako
krepiti slovensko nacionalno zavest
kot tudi dvigovati bralno kulturo med
slovenskim življem v mestu.
Nalogo je vseskozi uspešno opravljala,
saj je celjska Narodna čitalnica
delovala vse do leta 1927, ko je vso
svoje knjižnično gradivo predala
novoustanovljeni Mestni knjižnici Celje.
Njen ustanovitelj je bila Mestna občina
Celje. Tudi celjska mestna knjižnica je
med obema svetovnima vojnama v Celju
uspešno delovala.
Po letu 1945 pa je bila v Celju poleg
mestne knjižnice ustanovljena še
Študijska knjižnica, ki je svoje prostore
dobila na Muzejskem trgu, v Celju pa je
obstajala še ljudska knjižnica v Gaberjah.
Tako so bile do sredine sedemdesetih let
preteklega stoletja ob otroški knjižnici v
Celju tri knjižnice za odrasle.
Sredi sedemdesetih let so se na pobudo
takratne skupščine celjske občine vse
knjižnice združile v enovito Osrednjo
knjižnico Celje, ki pod enakim imenom
obstaja še danes.
V prvi polovici devetdesetih let
preteklega stoletja se je zaradi hitrega
razvoja informacijske tehnologije
hitro večal obisk, krepila pa se je tudi
izposoja. Zato je knjižnica postajala
pretesna za vse dejavnosti, ki jih
omenjeni javni zavod v Celju izvaja.
V tem obdobju je takratno vodstvo
knjižice začelo s pobudo o novih oz.
večjih prostorih. Žal so predlagane
rešitve ena za drugo padale v vodo. Vse
do leta 2003, ko je Mestni svet Mestne
občine Celje sprejel odločitev, da se bo
prostorska stiska knjižnice reševala
na območju Muzejskega trga, torej na
mestu, kjer sta že domovala študijski
in domoznanski oddelek ter knjižnične
servisne dejavnosti, nabava in obdelava
knjižničnih gradiv ter uprava.
In tako se je zgodilo! Osrednja knjižnica
Celje je januarja 2010 ponovno
odprla vrata svojim uporabnikom
na Muzejskem trgu. Tokrat močno
prenovljena in večja knjižnica, preseljena
in urejena je bila pripravljena sprejeti
prve uporabnike.
Tako so se zaključila dolgoletna
prizadevanja, s katerimi smo Celjankam
in Celjanom ter tudi ostalim lahko
ponudili najsodobnejše knjižnične
storitve, kot jih poznajo tudi drugod v
razvitem svetu.
Ko smo pred osmimi leti začeli razmišljati
o gradnji prizidka in adaptaciji starega
objekta na Muzejskem trgu, nam
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nejeverni Tomaži niso dajali veliko
možnosti. Vendar je šlo to pot zares. Po
zaslugi Mestne občine Celje, ki je naš
ustanovitelj in glavni financer, so se
stvari začele premikati v pravo smer.
Ko je njen Mestni svet sprejel odločitev
o gradnji prizidka in obnovitvi starega
objekta na Muzejskem trgu, smo
izvedli javni arhitekturni natečaj in
izbrali projekt, ki se je nato v naslednjih
letih začel uresničevati. Po pridobitvi
ustreznih dokumentacij, rušitvi
dotrajane hiše ob stari stavbi knjižnice
in arheoloških raziskovanjih je leta 2007
začel pred našimi očmi rasti prizidek.
Vsem je postalo jasno, da smo tokrat
mislili resno.
Tudi zaposlenim v knjižnici, ki smo se
morali septembra 2008 z gradivom
vred preseliti na nadomestno lokacijo, v
stavbo bivše Kovinotehne ob Mariborski
cesti. Po letu dni »gostovanja« smo
se vrnili nazaj domov. V prenovljen,
povečan in sodoben – trendovski dom.
Prenovljena knjižnica ima približno
4.700 m2 uporabnih površin. Je povsem
spremenjena in drugačna, kot je bila še
pred dobrim letom. V knjižnici je poslej
združena vsa knjižnična dejavnost, prej
razdeljena v treh mestnih oddelkih.
Knjižnica je doživela tudi vrsto drugih
sprememb. Večji del gradiva si lahko
uporabniki poiščejo sami ali s pomočjo
informatorjev v prostem pristopu, kar
do sedaj v študijskem segmentu ni bilo
mogoče.
Naša strateška usmeritev je tudi
uvajanje novih storitev, tako za splošno
populacijo kot tudi za posebne skupine
uporabnikov, ki jih doslej zaradi
neustreznih prostorov nismo mogli
izvajati. Poleg najema vrste kvalitetnih
elektronskih baz podatkov bomo
lahko še naprej uspešno nadgrajevali
digitalizacijo kulturne dediščine, ki jo
hrani celjska knjižnica.
In še nekaj. Nove prostore bomo
opremili tudi s sodobno računalniško in
avdiovizualno opremo. Uvajamo novo
RFID tehnologijo (Radio Frequency
IDentification), ki bo omogočila hitrejši
postopek izposoje in vračila gradiv.
Uvedli bomo knjigomate, kjer si bodo
lahko naši uporabniki brez posredovanja
knjižničarjev sami izposojali in tudi
vračali gradiva. Knjigomat bo za
vračanje gradiva na razpolago 24 ur na
dan skozi vse leto.
Knjižnica bo s svojo razvejamo
dejavnostjo vsekakor postala eden
najpomembnejših subjektov v mestu,
ki bo lahko veliko prispevala tudi pri
tako želeni oživitvi mestnega jedra. Že
doslej je v knjižnico vsak dan prihajalo
približno 1500 ljudi. Če se bo ta številka
še povečala, smo prepričani, da bo
knjižnica postala ena glavnih točk
srečevanja ljudi v tem delu mesta.
mag. Branko Goropevšek,
direktor

utrinki iz osrednje slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje

zavod celeia celje napoveduje
NEPOZABNO DOŽIVETJE ZGODOVINE NA
STAREM GRADU CELJE
(animacija z viteško skupino)

NE ZAMUDITE IZJEMNEGA GLASBENEGA
DOGODKA NA STAREM GRADU CELJE

Vsako soboto in nedeljo od 10. 4. do 31. 10.
2010!
Animacija je vključena v osnovno vstopnino za
Stari grad Celje ( 2 EUR / osebo).
Različne grajske lokacije bodo oživele vsako
soboto in nedeljo med 10 - 13 uro in med 15
– 18 uro. V primeru slabega vremena se bodo
animacije prilagodile vremenskim razmeram.

AKCIJA ZBIRANJA KOLES
V partnerskem sodelovanju med Celjskim
mladinskim centrom, Klubom študentov občine
Celje, Zavodom Celeia Celje in generalnim
pokroviteljem akcije – družbo Simbio, d.o.o.,
bomo izvedli AKCIJO ZBIRANJA KOLES »S
KOLESOM ... CELJE«. V okviru akcije bomo
izmed zbranih koles izbrali najbolj varna in
usposobljena kolesa za namene izposoje tako
turistom kot tudi Celjanom

Kako bo akcija potekala?
KONCERT EROIKE, 27. 5. 2010 ob 19.30
Cena vstopnice: 18 EUR v predprodaji in 22 EUR na
dan koncerta. Predprodaja in prodaja vstopnic: TIC
Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081,
e-mail:tic@celje.si, www.celeia.info.
NA STARI GRAD CELJE Z LETNO VSTOPNICO
Cena letne vstopnice, ki zagotavlja neomejen obisk
Starega gradu Celje, znaša 10 EUR. Vstopnico lahko
kupite v TIC Celje na Krekovem trgu 3 v Celju in v TIC
Stari grad Celje. Vstopnica je veljavna eno leto od
dneva nakupa in ne velja v času prireditev in posebnih
dogodkov na gradu.

23. 4. in 24. 4.2
- KŠOC je organizator dogodka na DAN ZEMLJE
- akcija ZAČUTI ZEMLJO. Po mestu bodo vozili
kolesa z novim logotipom S KOLESOM ...CELJE
in pozivali k akciji zbiranja koles na dan 23. 4. in
24. 4. 2010.
23. 4. in 24. 4.2010
Zbiranje koles bo potekalo dne 23. 4. in 24. 4.
2010 na dveh zbirnih mestih:
1. Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2,
3000 Celje
Petek, 23. 4. 2010, od 10. do 19. ure
Sobota, 24. 4. 2010, od 10. do 13. ure
Kontakt: g. Tilen Križnik (040 756 009, 031 374
648)
2. Zavod Celeia Celje (TIC Celje), Krekov trg 3,
3000 Celje
Petek, 23. 4. 2010, od 10. do 19. ure
Sobota, 24. 4. 2010, od 10. do 13. ure.
Kontakt: g. Andrej Črepinšek
(040 756 009, 031 374 648)
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