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Društvo bibliotekarjev
Maribor – v znano ali
neznano
Društvo bibliotekarjev Maribor v zadnjem desetletju že tradicionalno konec
koledarskega leta obeležuje z izvedbo decembrskega »izleta v znano« oz.
»izleta v neznano«. Gre za že kar dolgo tradicijo prijetnega predprazničnega
druženja, ko se podajamo na vnaprej znano ali pa neznano destinacijo, ki se
ga članice in člani društva še posebej veselimo.

T

radicijo je vpeljala nekdanja predsednica Društva bibliotekarjev
Maribor dr. Sabina Fras Popovič, ki je,
skupaj s članico nadzornega odbora
DBM Sandro Kurnik Zupanič, l. 2009
organizirala naš prvi »izlet v neznano«.
Članom destinacija ni bila znana, znano
je bilo le zbirno mesto in ura odhoda ter
približna ura povratka. Tega leta smo se
tako podali v okolico Maribora, v Jarenino,
na ogled znamenite vinske kleti Dveri Pax,
ki je v lasti benediktinske ško�je Admont
in kasnejše druženje v Jareninskem
dvoru. Kaj vse je bilo takrat na programu
organizatoric nismo nikoli izvedeli, saj je
bil že prevoz z avtobusom do Jarenine,
zaradi obilnega sneženja pravi podvig.
Druženje je povsem uspelo in vsem
udeležencem ostalo v prelepem spominu
kot pravi izlet v neznano, saj v tisti belini
in snežnem metežu res nismo vedeli, kam
smo sploh prišli. Pravzaprav je bil ta naš
prvi izlet v neznano, zaradi res izrednih
vremenskih razmer, neznanka tudi za
organizatorici, ne samo za udeležence.
Z radovednostjo smo tako pričakovali
naslednje »izlete v neznano«, ko smo na
avtobusu kar tekmovali v ugibanju našega
cilja. Obiskali smo prelepe kraje, videli in
spoznali kaj novega ter druženje običajno
zaključili ob dobri jedači in pijači v lokalno
poznanem gostišču ali kmečkem turizmu.
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Vsak izlet v neznano je bil res posebno
doživetje.
Tako smo že l. 2010 nadaljevali in
obiskali Gornjo Radgono. Sprehodili
smo se skozi »Alejo velikih«, spominski
park s kipi osmih »pomembnih
ustvarjalcev, učenjakov, umetnikov, ki
so zaznamovali družbeno in kulturno
dogajanje«. Med njimi sta tudi dr.
Janko Šlebinger (bibliograf, literarni
zgodovinar) in dr. Franc Simonič
(bibliograf, bibliotekar). Ogledali smo
si znamenito vinsko klet Radgonske
Gorice. Navdušilo nas je njeno
podzemlje s slapom, spoznali smo
postopek zorenja Zlate radgonske
penine. Ogled pa smo zaključili z
ogledom jaslic v sicer majhnem in
zasebnem, a pravljično zasneženem in
okrašenem vrtu bližnje cvetličarne.
Naslednje leto, l. 2011, nas je pot vodila
v Prekmurje. V Dobrovniku smo
obiskali tropski park – Deželo orhidej,
v lončarski vasi Filovci smo spoznavali
lončarsko obrt in si ogledali Plečnikovo
cerkev v Bogojini.
Leta 2012 je bila naša destinacija
Fala, naselje ob Dravi, kjer stoji (in
še obratuje) najstarejša elektrarna na
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slovenskem delu reke Drave. V muzeju
HE Fala smo si ogledali prvotno
strojnico s turbino ter spoznali delovanje
hidroelektrarne. Na Gradu Fala nas je
sprejel »graščak«, nam razkazal grajske
prostore in nas ob kaminu pogostil s
pravo srednjeveško pojedino.
Leta 2013 smo raziskali Rogaško
Slatino, najprej s postankom v uspešnem
podjetju Kozmetika Afrodita. V
nadaljevanju smo obiskali Knjižnico
Rogaška Slatina in se sprehodili skozi
zdraviliški park do Muzeja Anin dvor,
kjer smo si ogledali zanimive tematske
muzejske zbirke (steklarstvo, termalna
voda idr.). Pot smo zaključili v Muzeju
na prostem Rogatec.
Leto 2014 smo zaključili pohodniško,
saj smo se odpravili na priljubljeno
razgledno točko nad Mariborom, na
pohod na Urban.
Sčasoma smo zaznali, da nekaterim
članom bolj ustreza, da jim je destinacija
vnaprej znana, zato zadnjih pet let
prakticiramo »Izlet v znano«. V
»veselem decembru« se tako podajamo
na božične sejme v bližnji in malo
manj bližnji okolici. Oglede praznično
okrašenih mest združimo z obiskom
ene izmed kulturnih znamenitosti
ali s knjižnicami in knjižničarstvom
povezanih ustanov.
L. 2015 smo tako izbrali adventni Graz.
Obiskali smo Slovensko čitalnico, ki
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Slovenska čitalnica v Grazu (Foto: Arhiv DBM)
domuje v tamkajšnji Štajerski deželni
knjižnici. Pod čarobnimi lučkami smo
se sprehodili do Ledenih jaslic, otoka
na reki Muri in se vzpeli na znameniti
Schlossberg. L. 2016 smo se odpravili
v adventni Zagreb, obiskali knjižnico
Ekonomske fakultete ter občudovali
pestro in bogato praznično okrasitev.
V letu 2017 je bila na vrsti prelepa
adventna Ljubljana. V Plečnikovem
letu smo si ogledali Plečnikovo hišo,
zvečer pa na slovesnosti ob podelitvi
Čopovih nagrad z veseljem zaploskali
vsem dobitnikom nagrad. L. 2018 nas je
pot vodila v adventni Varaždin, mesto
angelov, z znamenitim pokopališčem.
Občudovali smo božični park okoli
dvorca Stari grad, se sprehodili skozi

praznično okrašeno mesto in obiskali
Muzej angelov.
Nazadnje smo se lani podali v adventno
Celje. Obiskali smo nekoliko manj
poznano specialno knjižnico, »Oazo
miru in modrosti v centru mesta«,
Teozofsko knjižnico in bralnico Alme
M. Karlin (tkbak). V prijetnem, prav
domačnem ambientu in vzdušju, smo na
udobnih zofah prisluhnili prijaznemu
osebju, ki nam je izčrpno predstavilo
poslanstvo in delovanje te edinstvene
knjižnice. V dnevni sobi je pestra in
bogata zbirka knjig s področja filozofije,
teozofije, religij, psihologije, sociologije,
književnosti, umetnosti, nad pianinom
pa dragocena knjižnica svetovljanke,

teozofinje Alme Karlin. Imajo tudi
polico vinilnih plošč, ne manjka niti Alan
Ford. Ni računalnikov, COBISS kataloga
in COBISS izposoje, ni varovalnega
sistema, … kot bi se čas ustavil daleč
nekje v prejšnjem stoletju.
Takšna sproščena stanovska druženja nas
povezujejo, prinašajo nova spoznanja in
nas notranje izredno bogatijo. 
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