Pogled v preteklost

MEDIJI OB 60. OBLETNICI DELOVANJA KNJIŽNICE V BREŽICAH
V Sava Glasu (2. marec 2016) lahko o uvodni prireditvi ob 60. obletnici preberemo:
Šestdeset let Knjižnice Brežice
»S kulturno prireditvijo je Knjižnica Brežice začela s prireditvami ob svoji 60-letnici. Leta 1946 je
namreč ustanova uvedla redno izposojo skromnega fonda knjig, za kar je vrsto let skrbela Savica
Zorko. Brežiška knjižnica seveda ni več zgolj izposojevalnica in skladišče knjig, marveč po besedah
direktorice Tee Bemkoč vse bolj sodobno informacijsko-izobraževalno središče. Ko bodo jeseni s
prizidkom zaključili 420 milijonov vredno naložbo, bo brežiška kulturna ustanova dobila še
preostale pogoje za rast in razcvet. Podporo ji je v nagovoru obljubil tudi župan Ivan Molan, novih
uspehov pa zaželel častni občan in rojak Miloš Poljanšek. Na prireditvi so podelili tudi priznanja
dolgoletnim uspešnim knjižničarkam Mileni Černoš, Jožici Merslavič in Miji Šebek.«

V istem časopisu je novinarka Jelica Koršič 26. oktobra 2006 ob slavnostnem odprtju prizidka
Knjižnice Brežice, e-knjižnice in točke za samostojno učenje zapisala:
Dr. Toporišič vesel »svojega« kotička
Knjižnica Brežice obeležuje 60-letnico delovanja in v ta namen se je zvrstilo že več prireditev. V tem
jubilejnem letu so v okviru brežiškega občinskega praznika svečano predali namenu nove in
prenovljene prostore.
Knjižnica Brežice je po prenovi starih prostorov in dograditvi prizidka svoja vrata uporabnikom
odprla že konec avgusta, pred dnevi pa so pripravili še svečano prireditev, ki je tudi vrhunec sklopa
prireditev v letošnjem jubilejnem letu. Poleg številnih občanov so se prireditve udeležili tudi mnogi
ugledni gostje, med drugim ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani Lenart Šetinc, ki
je po rodu Brežičan, prav tako domačin akademik dr. Jože Toporišič, ki mu je Knjižnica Brežice
namenila poseben kotiček, poimenovan po njem, kar sprejema kot priznanje za svoje delo, pa
Lovrenc Blaž Arnič z Ministrstva za kulturo, ki je na kratko predstavil novo pridobitev občine.

19. oktobra 2006 smo lahko v Posavskem obzorniku prebrali:
Po šestih desetletjih rasti nov razcvet
Knjižnica Brežice in Občina Brežice sta v okvir praznovanj občinskega praznika postavila za občino
in regijo pomemben dosežek – otvoritev prizidka Knjižnice Brežice, e-knjižnice in središča za
samostojno učenje. Brežiška knjižnica, ki letos slavi 60-letnico uspešnega delovanja in postopnega
razvoja, je ob jubileju z izgradnjo prizidka – kar je druga faza zagotovitve dodatnih prostorov –
pridobila 2.029 kvadratnih metrov, od česar je izključno za knjižnično dejavnost namenjenih 1.398
kvadratnih metrov, od tega je 270 kvadratnih metrov velika dvorana Savice Zorko.
Slavnostni dogodek je potekal v dvorani Savice Zorko, ki jo je scensko s časovnimi zapisi in
fotografijami oblikoval mag. Matej Filipčič, številnim obiskovalcem, ki radi prihajajo v brežiško
knjižnico, so spregovorili direktorica Tea Bemkoč, župan Ivan Molan in Jože Horvat, sekretar v
kabinetu Ministrstva za kulturo RS, dogodke je povezovala prof. Marija Lelić, kulturni program pa
sta oblikovala dramski igralec Slavko Cerjak in z igranjem na harmoniko prof. Daniel Ivša. Ob tej
priložnosti je izšel tudi spominski zbornik, kjer si je moč prebrati zanimivosti in številne zapise o

Uvodne štiri fotografije so z uvodne prireditve ob 60. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah
(februar 2006), preostale pa z oktobrske slovesnosti ob omenjenem jubileju.
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