Pogled v preteklost

KNJIŽNICA V BREŽICAH JE DOBILA PROSTORNEJŠI DOM
Iz Dolenjskega lista (15. april 1965):
»V Brežicah je bil v nedeljo, 11. aprila 1965, ob prisotnosti mnogih domačinov in gostov slovesno
odprt nov prostor občinske matične knjižnice v Prosvetnem domu. Do sedaj se je ta kulturna
ustanova morala zadovoljiti z zelo skromnim in utesnjenim okoljem. V veliko zadovoljstvo
Brežičanov, predvsem pa stalnih obiskovalcev knjižnice in njenih uslužbenk, je ta kulturna ustanova
vendarle dobila prijetnejši dom, kjer vsaj nekaj let še ne bo stiske za prostor. Nedeljsko slavje
sovpada z 20-letnico ustanovitve brežiške knjižnice in 20-letnico osvoboditve. Zaradi obeh jubilejev
je ta kulturni dogodek še toliko pomembnejši. Iz skromnih začetkov v prvih povojnih mesecih se je
knjižnica v dveh desetletjih razrasla v priznano kulturno ustanovo, ki je razpredla knjižničarsko
mrežo po vsej občini. Njen knjižni zaklad se iz leta v leto veča in tudi ljubiteljev pisane besede je
vedno več. Mnogo zaslug za rast te ustanove ima njena dolgoletna upravnica Savica Zorko. V
novem okolju bo knjižnica lahko svobodneje zadihala in še povečala število svojih obiskovalcev.
Sodoben pristop do knjig in prijetno urejen bralni kotiček bosta gotovo privabila v knjižnico nove
bralce. Knjižnici se torej obeta še plodnejše delo, kajti njena vloga pri izobraževanju in
prosvetljevanju ljudi je še prav tako pomembna kot nekdaj. Svoje kulturno poslanstvo pa bo z
uspehom opravljala le, če bo še naprej uživala vsestransko podporo tistih, ki so ji pomagali že od
prej.«
Na odprtje je bilo povabljenih 98 ljudi, od katerih je bilo prisotnih 62. Goste je najprej pozdravil
predsednik knjižničnega odbora Ivo Preskar. Upravnica knjižnice Savica Zorko je spregovorila o 20ih letih knjižnice, v programu sta sodelovala pionir Gorazd Škaler z recitacijo o mladem bralcu in
Jožica Zorko z Borkovimi mislimi o knjigah.
Iz kronike Savice Zorko: »Preselitev knjižnice in preureditev s pultnega sistema na svoboden pristop
je bila izvedena od 5. do všt. 10. aprila. V tem tednu knjižnica ni poslovala.«

Slovesno odprtje novih knjižničnih prostorov je pripadla Milošu Poljanšku, republiškemu sekretarju
za kulturo in prosveto (na fotografiji skupaj z upravnico Savico Zorko).
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