
 Prva podružnica Bralnega 
društva Slovenije je bila ustano-
vljena na OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert v dneh, ko smo se 
spominjali 150-letnice izida 
Prešernovih Poezij; poime-
novali smo jo Bralno društvo 
za Dolenjsko, Belo krajino in 
Posavje, njen vodja pa je do da-
nes ostal Jože Zupan. Navadno 
smo imeli po tri srečanja letno; 
sprva smo ‘gostovali’ tudi po 
drugih krajih - Novo mesto, 
Brežice, Trebnje - v zadnjih 
letih pa smo vedno gostje OŠ 
dr. Pavla Lunačka Šentrupert v 
sodelovanju z izpostavo JSKD 
Trebnje.

Motiv za srečanje je navadno 
izid nove knjige, pri kateri sem 
sodeloval kot urednik - ali pa 
je delo dolenjskega avtorja. 
Tako smo na predvečer okro-
glega rojstnega dne naše častne 
predsednice dr. Mete Grosman 
v Šentrupertu 16. maja 2006 
predstavili njeno obsežno delo 
Razsežnosti branja. Najbolj 
obiskano je bilo leto 2009, ko 
smo predstavili dela treh doma-
činov in se je na posameznem 
srečanju zbralo več kot po 150 
bralcev.

V stalni galeriji izvirnih ilustracij v OŠ dr. Pavla Lunačka 
je svoj doma našla tudi celotna zbirka ilustracij slikanice 
Pepelka, avtorice Alenka Sottler. Za ilustracije je prejela visoko 
mednarodno nagrado Zlato jabolko ter ga ob odprtju rastave 
izročila avtorju razstave prof. Jožetu Zupanu.

BRALNO DRUŠTVO ZA DOLENJSKO, 
BELO KRAJINO IN POSAVJE

Naj kot osebno izkaznico 
Društva predstavim lanska 
srečanja.

16. septembra 2011 smo 
predstavili zbornik ob 50-le-
tnici Bralne značke Branje je 
potovanje; na predstavitvi je 
sodelovalo sedem sodelavcev 
zbornika.

21. oktobra 2011 smo poča-
stili stoletnico rojstva dr. Kristi-
ne Brenkove in pesnika Severina 
Šalija; oba sta bila tesno poveza-
na s šentrupersko šolo. Nehote 
pa je prireditev izzvenela tudi v 

počastitev pesnika Toneta Pavč-
ka, ki se je poslovil prejšnjega 
dne, več kot 40 let pa sodeloval 
s šentrupersko šolo.

Tretje srečanje pa je bilo 
4. novembra 2011, ko smo 
predstavili zbornik lokalnega 
pomena Slovenska vas skozi čas; 
zbornik je nastal kot odmev na 
srečanje sedanjih in nekdanjih 
vaščanov Slovenske vasi.

O načrtih pa takrat, ko bodo 
uresničeni ...
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