150 let šolstva in čitalništva v
Šentvidu nad Ljubljano

Soustvarjalci programa:

Društvo Blaž Potočnikova čitalnica
Gimnazija Šentvid
Biotehniški
izobraževalni
center Ljubljana
Center kulinarike in turizma KULT316

Knjižnica Šentvid
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta

Osnovna šola Šentvid

Osnovna šola Vižmarje Brod
Škofijska klasična gimnazija

ČASTNI POKROVITELJ PRIREDITEV JE ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Leto 1866 je bilo za Šentvid z okolico
prelomno. Ob pritisku po uklonitvi nemškemu
jeziku ter kulturi takratnih vladarjev AvstroOgrske, katere del je bilo tudi ozemlje
Slovenije,
smo po dolgih letih pogajanj z
Ljubljano položili temeljni kamen prve
uradne, državne šole v Šentvidu. Stala je
nasproti vhodnih vrat v cerkev sv. Vida,
današnji Vidov dom. V Četrtni skupnosti
Šentvid je pustila mnogo potomcev. V Šentvidu
danes delujejo štiri osnovne šole, dve gimnaziji
ter Center kulinarike in turizma KULT316
(Biotehniški izobraževalni center Ljubljana).
Poleti 1866 pa so zanesenjaki pod vodstvom
šentviškega
duhovnika
Blaža
Potočnika
nedaleč stran ustanovili tudi
narodno
čitalnico, katere namen je bil prebujanje
narodne zavesti in slovenstva pri ljudeh. Bila je
ena izmed najdlje delujočih čitalnic na
Slovenskem, v njej so izposojali in brali knjige,
časopise ter prirejali gledališke igre, recitacije,
tombole, igrice, nastopali so pevski zbori, imeli
so ročna dela, telovadno društvo in še kaj. Vse
je potekalo v slovenski besedi.
Ideje in dogodki iz leta 1866 so pustili
neizbrisen pečat današnjim dnem. Šentvid je
bil v času slovenskega prebujenja velik center
kulturnega in izobraževalnega dogajanja, na
kar smo prebivalci še danes ponosni in s
skupnimi močmi ter sodelovanjem idejo
ohranjamo naprej. O dogodkih iz leta 1866
bomo
govorili,
se
jih
spominjali,
jih
predstavljali in obujali na prireditvah v prvem
tednu meseca junija.
Več o dogodkih lahko preberete v prihajajočem
glasilu ČS Šentvid nad Ljubljano ter na spletni
strani ČS Šentvid: www.cs-sentvid.si

sreda, 1. junij, 2016, ob 17. uri
Ljudski dom, Prušnikova ul. 99, Ljubljana Šentvid
»NAJ SIJE V OČEH« – otvoritvena slovesnost ob
150. obletnici šolstva in čitalništva v Šentvidu
Z glasbeno retrospektivo se bomo popeljali v čase,
ko je bil Šentvid še »dolga vas«, preko prvih šol in
čitalnice v Šentvidu v moderne čase. Z interpretacijo
slovenskih pesmi bodo nastopili mladi glasbeniki
Gimnazije Šentvid, Osnovne šole Vižmarje Brod in
folklorna skupina Osnovne šole Franca Rozmana
Staneta pa tudi učiteljski pevski zbor OŠ Vižmarje
Brod. Osrednja točka bo predstavitev zgodovine
šolstva in čitalnice v Šentvidu.
Pogostitev bo pripravil Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana.

četrtek, 2. junij 2016, ob 17. uri
Ljudski dom, Prušnikova ul. 99, Ljubljana Šentvid
KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN NASTOP
FOLKLORNE SKUPINE
Nastopili bodo otroški in mladinski pevski zbor OŠ
Šentvid, združeni Pevski zbor OŠ Šentvid in OŠ
Dravlje ter folklorna skupina OŠ Šentvid.

petek, 3. junij 2016, od 16.30 in do 20.00
parkirišče pred Knjižnico Šentvid (Prušnikova ul. 106,
Ljubljana Šentvid)
PRAZNOVANJE S KNJIŽNICO ŠENTVID:
ob 150. obletnici šolstva in čitalništva v Šentvidu
V okviru prireditev ob 150. obletnici šolstva in
čitalništva v Šentvidu bo Knjižnica Šentvid,
krajevna knjižnica Mestne knjižnice
Ljubljana, pripravila
 ob 16.30 delavnico Popravljalnica knjig za
otroke in starše (Helena Arko),
 ob 18.00 gledališko predstavo Pika Nogavička
v knjižnici (A. Stare, Sten Vilar – Studio
Anima).
Ob 19.00 bosta za glasbeni zaključek praznovanja
poskrbela vokalist, kitarist, tekstopisec in ustanovitelj

ponedeljek, 6. junija 2016, ob 19. uri

Literarni večer z znanim slovenskim pesnikom
Milanom Jesihom, ki ga bo vodila dr. Ignacija
J. Fridl, zaigral nam bo dijak Filip Klavs, 9. razred
glasbene šole Zavoda sv. Stanislava.

BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316,
Prušnikova ul. 74

četrtek, 9. junija 2016, ob 14. uri

glasbene skupine Same babe Viki Baba - Brusli ter
vokalist in kitarist Marko Jelovšek.

BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316,
Prušnikova ul. 74

»Kultura in prosveta, to naša bo osveta!«
KAVA Z MANCO KOŠIR
Pogovarjala se bo s priljubljenim pisateljem,
urednikom in založnikom Slavkom Preglom.
Dolgoletna Šentvidčana, dijaka znamenite Šentviške
gimnazije, bosta pletla spomine na takratni čas po
drugi svetovni vojni in aktualizirala pomen šolstva in
čitalništva danes. Poklonila se bosta KNJIGI, ki jo
bereta in pišeta od kratkih hlač naprej.

torek, 7. junija 2016, ob 17. uri
Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana Šentvid;
Meršolov atrij
OTVORITEV RAZSTAVE
LIKOVNIH DEL

FOTOGRAFSKIH

IN

Otvoritev razstave izbora del, ki so prispela na
fotografski, likovni in literarni natečaj, s podelitvijo
nagrad in priznanj zmagovalcem, s krajšim kulturnim
programom.

sreda, 8. junija 2016, ob 10.30
Ljudski dom, Prušnikova ul. 99, Ljubljana Šentvid
KVIZ OSNOVNOŠOLCEV IN SREDNJEŠOLCEV
OB 150. OBLETNICI ŠOLSTVA IN ČITALNIŠTVA
V ŠENTVIDU
Mešane ekipe (osnovnošolci in srednješolci) se
bodo pomerile v poznavanju kraja, tradicije, zgodovine, ulic, stavb, oseb, poznavanju šol, društev …

sreda, 8. junija 2016, ob 19.30
Knjižnica Šentvid, Prušnikova ul. 106, Ljubljana Šentvid

LITERARNI VEČER
S PESNIKOM MILANOM JESIHOM

OTVORITEV PRVE ŠOLSKE MIKROPIVOVARNE
V SLOVENIJI
Od 14. do 18. ure pripravljamo glasbeni program,
oglede nove mikropivovarne in degustacijo hišnega
piva KULT316, ki nastaja v programu živilstva in
prehrane na Biotehniškem izobraževalnem centru
Ljubljana.

četrtek, 9. junija 2016, ob 19.30
Ljudski dom, Prušnikova ul. 99, Ljubljana Šentvid
SLAVNOSTNA ZAKLJUČNA AKADEMIJA OB
150. OBLETNICI ŠOLSTVA IN ČITALNIŠTVA V
ŠENTVIDU
Skozi igro, besedo in pesem bo gledalcem
predstavljeno dogajanje v prvih začetkih šolstva,
poudarek pa bo namenjen delovanju ustanovitelja
čitalnice in začetka šolstva, nekdanjega šentviškega
župnika Blaža Potočnika, ki je bil tudi velik učitelj,
pesnik, skladatelj in narodni buditelj.
***
V Knjižnici Šentvid (Prušnikova ul. 106) bo v času
od 1. do 9. junija 2016 razstava Šolstvo in čitalništvo
skozi čas.
V parku pred OŠ Šentvid bo od 8. junija naprej na
ogled razstava literarnih del prispelih na natečaj ob
150. obletnici šolstva in čitalništva v Šentvidu.
Restavracija KULT316 (Center kulinarike in turizma
KULT316, Prušnikova ul. 74, Ljubljana Šentvid) bo v
času praznovanja 150. obletnice šolstva in čitalništva
v Šentvidu nad Ljubljano pripravila prav posebno
ponudbo tradicionalnih šentviških dobrot.

