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Obisk Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin in božičnega Celja

pred nami je jubilejna številka – z
letošnjim letom proslavljamo 30. letnico
Knjižničarskih novic! Dolga pot je za nami.
S spoštovanjem do svojih predhodnikov,
ki so s svojo vizijo stopili na prvo stopnico
in začeli graditi podobo Knjižničarskih
novic, z uredniškim odborom nadaljujemo
njihovo pot. Ni vedno ravna in lahka.
Pogostokrat je ovinkasta in strma, z vsemi
ovirami na poti, preizkuša našo zavzetost
in nam pomaga, da utiramo nove smeri.
Za Vas.
»Delati s strastjo, pomeni delati dobro.«,
pravi naša tokratna intervjuvanka
Helena Krampl Nikač. Jaz pa dodajam
misel Churchilla, ki lepo ponazarja našo
tridesetletnico: »Skrivnost uspeha v
življenju ni v tem, da človek dela tisto, kar
ljubi, temveč da ljubi tisto, kar dela.«
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V NUK iščemo nadomestila za knjige, ki so poškodovane
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Budimpešta
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Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in listin v letu 2020

»Viziji mora slediti konkreten
podvig. Ni dovolj, da zremo v
stopnice pred sabo, moramo
zakorakati po stopnicah.«

(Vance Havner)

Ostanimo v stiku še naprej,
Mojca Trtnik
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