Koncert Fantov od fare z gosti ob 1. obletnici Rastoče knjige Primskovo
V nedeljo 20. novembra 2016 smo na Primskovem obeležili prvo obletnico Rastoče knjige
Primskovo. Obletnico smo počastili s koncertom Fantov od fare z gosti: Vokalno skupino Pavza in
Vokalno skupino Gartrožce.
Minilo je leto od otvoritve naše Rastoče knjige Primskovo. Veseli smo, da naša knjiga ne sameva:
ogleda si jo mnogo romarjev, pohodnikov, izletnikov in tu na vrhu Primskove gore čudovito
dopolnjuje bogastvo in dediščino tabora in kraja. Rastoča knjiga je zelo pomembna za naš kraj, za
posameznike in skupnost, zato projekt Rastoča knjiga ostaja zaveza našega Etnološkega društva
z namenom, da se v kraju ohranja dediščina, da rastoča knjiga povezuje ljudi in širi bogastvo in
znanje kraja.
Rastoči knjigi letos nismo dodali novega lista, smo jo pa nedvomno obogatili. V našo zbirko smo
dodali revijo Levstikove poti ob jubilejnem 30. popotovanju po Levstikovi poti. Za sodelovanje in
lepe besede na prireditvi se zahvaljujemo gospodu Rudiju Bregarju, ki je že vsa leta idejni in
projektni vodja projekta Levstikove poti in urednik revije Levstikova pot.
Osrednja gostja in slavnostna govornica ob 1. obletnici Rastoče knjige Primskovo je bila gospa
Martina Rozman Salobir, ravnateljica slovenske Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana.
Zbrane sta nagovorila tudi g. Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji ter dr. Janez
Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige Slovenije.
Slovesni dogodek so nam polepšali pevci Fantje od fare s koncertom domoljubnih pesmi, pesmi o
trti, o grozdju in o vinu, ki jih prepevajo v ljudskem večglasju ali kot pravimo na fantovski način.
Svoj prispevek k lepšemu dogodku je prispevala domača vokalna skupina Gartrožce ter gostje
vokalne skupine Pavza. Da je prireditev lepo tekla, je s povezovanjem poskrbela Lucija Selan s
pomočjo Krjavlja (Andrej Selan) in njegovimi duhovitimi pripovedmi iz romana Josipa Jurčiča
Deseti brat.
Po končani prireditvi smo druženje nadaljevali ob dobrotah, ki so jih pripravili člani ED Jurija
Humarja in pevke domače skupine Gartrožce. Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, našim
gasilcem in vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali pri prvi obletnici Rastoče knjige
Primskovo.
Etnološko društvo Jurija Humarja Primskovo vabi da si Rastočo knjigo ogledate v Miklavževi
dvorani na vrhu Primskove gore

