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IZVORNA STRAN 

To, kar vidite, je logotip 
Vaške knjižnice (Knjižnica 
Litija - Izposojevalnica 
Vače), ki se je zaradi 
prostorske stiske vrtca ( 
naraslo je število otrok – 
radi se imamo)  morala 
preseliti v nove prostore 
nad trgovino (3. december 
2021). Občina je odstopila 
stanovanje in ga 
preuredila v knjižnico.   

Med obema vojnama je 
bila knjižnica v 
Prosvetnem domu ( danes 
- Vače 41), ki ga je s farani 

zgradil inovativen in zelo napreden župnik Anton Porenta (zgradil je celo elektrarno). Tam je bila še majhna dvoranica, oder, 
telovadno orodje,… Knjig je bilo okoli 1000. To so bili romani in povesti naših klasikov (npr. Pod svobodnim soncem, Deseti brat, 
Miklova Zala …). Knjižnica je bila odprta ob nedeljah in okoli enajste ure se je kar trlo bralcev, ki so si hoteli izposoditi knjige. 
Knjižničarka je bila Klančarjeva Breda (Vidmar).  

Med vojno so Nemci knjižnico preselili k Bušl (Vače 18), na koncu vojne so jo pa domobranci prenesli k Dolinar (Vače 11). Potem 
se je preselila v takratno šolo v gasilnem domu (danes - parkirišče in dovoz pod trgovino),  v nadaljevanju pa v šolo, ki je bila na 
mestu, kjer je danes šola (vir: Marinka Mali). Zelo obiskana je bila potujoča knjižnica v Krajevnem uradu od leta 1981 – 1985, ko 
so takratno poslovno tajnico in knjižničarko Anko Kolenc po krivem obtožili grabeža ter krajevni urad zaklenili in ukinili. Ta 
potujoča knjižnica je bila v stari stavbi, ki je prej stala točno na tistem mestu, kjer je zdaj trgovina. Z otvoritvijo obnovljene šole, 
je litijska knjižnica dobila svoje prostore pod novim vrtcem (knjižničarka je bila Ana Vrhovec).  Na letošnji »Ta veseli dan kulture« 
se je knjižnica vrnila skoraj točno tja, kjer je nekoč že bila. Odprta je ob ponedeljkih od 15.00 do 19.00  in sredah od 10.00 do 
14.30. Na odprtju knjižnice, na katerem niso načrtovali kulturnega dogodka, se je ta – kot se spodobi za »Ta veseli dan kulture« - 
vseeno zgodil. Navdušena nad knjižnico se nekdanja knjižničarka Anka Kolenc ni 
mogla premagati, da ne bi povedala Zdravljice.  

Obisk je proti pričakovanju velik in vsakokrat vpišejo vsaj 4 nove bralce. Knjižničarji 
so člani kolektiva litijske knjižnice.  Seveda pa imata šola in župnišče še knjižnico za 
svoje potrebe.  

Vaške knjige (knjige, ki so povezane z Vačami) imajo svojo polico, na kateri je vse več 
knjig. Prvih nekaj knjig je podarilo Društvo GEOSS (sl). Pri društvu GEOSS tudi obstoja 

domoznanska knjižnica, ki ima že preko 200 
vpisov. Poglejte na spletno stran 
www.vace.si/domoznanstvo.pdf . Nekatere 
knjige je možno tudi kupiti. 

Ali ste vedeli, da je izšla tudi znamka za 0,79€ 
na kateri je upodobljena situla z Vač in FDC s 

konjenikom s situle z Vač?  Več v Biltenu 
pošte Slovenije, št. 137,  na strani 28 in 
29. 

Želim nam zdravo novo leto in ne pozabimo 
najpomembnejše na svetu: čarobne besede 
(Rad se imam! Rad te …  itd.) in magični gib 
(samo previdno) objem iz srca! Pa veliko 
bralnih užitkov v dolgih čarobnih zimskih 
nočeh! Zvonček Norček 

Poglejte si tudi Novice na ETV z dne 
7.12.2021 na YuoTube! 
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