Pogled v preteklost

S SAVICO ZORKO V LETI 1973 IN 1974
»V letu 1973 so bile izdelane police za novi prostor (pregrajena mala dvorana – bife), ki je bil tudi
prelakiran in prepleskan. Težave so bile z nabavo lesa za police.
Knjižnica je uvedla letno članarino (učenci – 8,- din, dijaki in vajenci – 12,- din, odrasli 20,- din).
Bralci so se lahko sami odločali za članarino ali za plačevanje izposojnine. Odmev je bil pozitiven.
Izposoja in obisk se je zelo povečal. Za enkratno plačano članarino lahko preberejo neomejeno
število knjig, držati pa se morajo izposojevalnega roka, v nasprotnem primeru plačajo zamudnino.
V letu 1973 so bili problemi z nabavo opreme za novi pionirski oddelek s čitalnico. Končno je
izdelalo izposojevalno mizo, korita za slikanice in razstavne police Mizarstvo Ig pri Ljubljani.
Zmanjkalo pa je sredstev za sedežne garniture za čitalnico in katalogni predalnik.
Preselitev knjig iz zgornjega prostora v spodnji za odrasle bralce je bila marca (3 dni zaprto). Tudi
knjige za mladino so bile še nekaj časa v tem oddelku. Gornji prostor je bilo treba ves preseliti, ker
je bil prebeljen in tla lakirana, nato pa postavljene nove police.
Otvoritev preurejene knjižnice je bila predvidena za občinski praznik, sodelovali naj bi avtorji Pesmi
štirih, vendar so literarno srečanje v zadnjem trenutku odpovedali. Otvoritev je bila nato preložena
na Prešernov dan, pionirski oddelek pa je do tega časa že vseeno izposojal.
OTVORITEV PREUREJENE KNJIŽNICE je bila pred Prešernovim dnem (7. febr. 1974). Knjižnica je
organizirala brezplačno predstavo po Tavčarjevi povesti posnetega filma »Cvetje v jeseni«; po filmu
pa so se navzočim predstavili sodelujoči umetniki: Iva Zupančičeva, Dare Ulaga in Mitja Mejak, ki
so tudi odgovarjali na vprašanja iz dvorane. Zatem so si obiskovalci lahko ogledali nova prostora
knjižnice, kjer je bila tudi razstava Prešernovih del in nekaj slikovnega gradiva.«

Vabilo na odprtje preurejene knjižnice.

Vir: Knjižnica Brežice

Tu je Savica Zorko zaključila s pisanjem Kronike Občinske matične knjižnice Brežice. Oba zvezka
hranimo v kotičku Savice Zorko. Na ogled tega vas vabimo v domoznanski prostor, ki se nahaja na
strokovnem oddelku brežiške knjižnice.

Prenovljeni prostori domoznanske zbirke Knjižnice Brežice s kotičkom, posvečenim Savici Zorko.

Vir: Knjižnica Brežice

