
Knjige za ljubitelje gora vseh generacij
V Planinski založbi Planinske zveze Slovenije so tudi letos poskrbeli za zanimivo in poučno branje, tako mlajši kot starejši bralci pa se bodo razveselili zlasti
treh leposlovnih del, ki so v pomanjkanju planinskih leposlovnih edicij še kako popestrila tovrstno ponudbo.

Vilma Stanovnik
Ljubljana - V Planinski za-
ložbi Planinske zveze Slove-
nije (PZS) vsako leto pripra-

vijo raznoliko ponudbo, od
leposlovja, mladinske litera-
ture do vodnikov po naših in

tujih gorah, plezalnih vodni-
kov, vodnikov v angleškem
jeziku in seveda priljubljeni
planinski koledar.

»Rdeča nit letošnjih iz-
daj je planinsko leposlov-

je, ki je med bralci zelo za-

želeno. Zadnja desetletja je

prave planinske literature
zelo malo, večinoma gre za

polliterame zvrsti,« je na le-

tošnji predstavitvi v prosto-
rih Planinske zveze Sloveni-
je v Ljubljani poudaril ure-

dnik Planinske založbe Pla-
ninske zveze Slovenije Vla-
dimir Habjan in dodal, da
bodo knjižice še kako pope-
strile naš knjižni trg.

Smeh, Griči in besede
iz srca

Že spomladi je namreč
izšla zbirka planinskih hu-
moresk Smeh z gora izpod

peresa Dušana Škodiča (v
Gorenjskem glasu smo jo že
predstavili) . V knj igi je 17 za-
bavnih zgodb, avtor pa jih je
zbiral kar trideset let. Zabav-
ne zgodbe z gora dopolnju-

jejo ilustracije Milana Plu-
žareva.

Posebno zgodovinsko in
etnološko vrednost ima zbir-
ka 18 pravljic, pripovedk in
zgodb, zbranih v knjigi Čez
dm in stm. Anka Rudolf je

s pomočjo zgodb vsebin-
sko predstavila širše obmo-
čje Idrijskega, njegovih pre-
bivalcev in njihovega načina
življenja od najzgodnejših
časov do današnjih dni. Vse-
binsko zelo raznolike zgod-
be so polne domišljije in opi-

sov raznotere človeške nra-

vi. »Z zgodbami se sreču-

jem v vsakdanjem življenju

in na mojih poteh. Dogod-

ki. stvari, pripovedi, omem-
be malenkosti in različni
pripetljaji mi vzbudijo raz-
iskovalno vnemo. Sprašu-
jem se, kako je bilo v resni-
ci, poskušam vstopiti v tisti
svet in moja velika želja je te

konstrukte s prečudovitimi
besedami slovenskega jezi-
ka naslikati bralcu,« je po-

vedala Anka Rudolf. Knjigo
bogatijo ilustracije Idrijča-

na, akademskega slikarja Ju-
rija Pfeiferja.

Idrijčan Rafael Terpin je v
knjigi Griči med skritimi ko-
tički vipavskih, tolminskih
in škofjeloških vrhov srkal
pripovedi tamkajšnjih do-
mačinov in vse skupaj zbral
v zgodbah, ki so poklon sve-

tu, življenju in krajini, ki iz-
ginjajo. Akademski slikar,
zbiratelj anekdot in pripove-
di ter sodelavec Planinskega
vestnika pa v knjigi ni zbral le
zgodb in svojih razmišljanj,

temveč je v njej tudi zbir-
ka njegovih slik. »Ob kon-
cu gimnazije sem začenjal

slikati, pisal pa sem že prej.

Divji rovtarski svet svet sem

najprej spoznaval kot štu-

dent, pa sem kasneje ugoto-
vil, da moj spomin ni najbolj-

ši, in sem začel pisati, skicira-
ti in fotografirati. Tega gradi-

va se je nabralo res veliko,« je
povedal Rafael Terpin.

Vodnik in zemljevidi

Pomembna in zanimiva
pridobitev za planince in lju-

bitelje gora je tudi vodnik av-

torja Romana Tratnika z nas-

lovom Julijske Alpe: osrednji

del. »Vodnik je namenjen

praktično vsem, ki se radi
podajajo v gorski svet. Tako
začetnikom, ki se šele sezna-

njajo s planinarjenjem, kot
tudi izkušenim, ki bi radi po-
kukali v kakšen manj razi-
skan kotiček,« pravi avtor.

V založbi PZS so si zadali

dolgoročni cilj, da bodo s ka-
kovostnimi zemljevidi pok-

rili vsa naša gorstva. »Vsak
zemljevid je treba pogos-
to popravljati, saj se svet pač
spreminja. Zemljevid Trigla-

va je ponatisnjen, maja smo

izdali zemljevid Ljubljane z
okolico. Tik pred izidom sta

tudi Slovenska Istra, Kras in
okolica ter Semič z okolico,«

je povedal urednik kartogra-
fije PZS Andrej Stritar.

»V načrtu za letošnje leto

smo sicer imeli izdajo dese-
tih edicij, marca in aprila pa
se je vodstvo Planinske zve-

ze Slovenije odločilo, da pro-
gram skrčimo. Tako smo iz-
dajo nekaj edicij prestavili za

eno leto. Trenutno intenziv-
no pripravljamo še plezal-
ni vodnik Vertikale Sloveni-

je avtorjev Andreja Grmov-
ška in Viktorja Relje. Jeseni
naj bi izšla tudi Vodnik po
glavnih mejnikih rapalske
meje avtorja Dušana Škodi-

ča in moja leposlovna knji-

ga Tipanje v neznanem, v
katero je vključenih 16 hri-
bovskih zgodb iz slovenskih

gora kot tudi od Karnijskih
Alp do alpskih štiritisočakov
in daljne Japonske,« je o na-
črtih povedal urednik Vladi-
mir Habjan in dodal, da je
izdaja vodnika po Bohinj-
ski planinski poti prestavlje-

na v leto 2021, prav tako naj
bi prihodnje leto izšla preno-
vljena izdaja Slovensko pla-

ninstvo. »Če bodo razme-

re ugodne, bi lahko letos iz-

šel še vodnik Najvišji vrhovi

evropskih držav avtorjev Jo-
žeta Draba in Andreje Tom-
šič Drab,« je pojasnil Vladi-
mir Habjan in pokazal tudi

planinski koledar za novo

leto.

Urednik Planinske založbe
Planinske zveze Slovenije
Vladimir Habjan
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Andrej Stritar, Roman Tratnik, Anka Rudolf, Rafael Terpin in Dušan Škodič so v prostorih
PZS predstavili novosti Planinske založbe.
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