Nagovor predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce na obeležitvi
slovenskega kulturnega praznika in otvoritvi razstave »Slovenska
književnost na znamkah«
(Državni svet, 5. 2. 2019, ob 12. uri)
Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje
 starosta slovenske znanosti akademik prof. dr. Boštjan Žekš, Zoisov
nagrajenec za življenjsko delo na področju znanosti in predsednik društva
Rastoča knjiga,
 direktor pošte Slovenije mag. Boris Novak s sodelavci,
 podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije Igor Pirc,
 spoštovani gospod Tone Petek, avtor razstave,
 poslanci in državni svetniki, cenjeni ljubitelji kulture in filatelije,
 sodelujoči učitelji in otroci,
 drage državljanke in državljani,
v veliko veselje in čast mi je, da vas lahko v Državnem svetu, drugem domu našega
parlamenta pozdravim na slovesni otvoritvi razstave, posvečene kulturi!
Filatelija in kultura sta tesno povezani. Letos mineva 71 let, ko smo Slovenci z
znamko prvič obeležili stoto obletnico smrti našega največjega pesnika Franceta
Prešerna, kulturni dan pa uradno praznujemo že 74 let in s tem izražamo ponos, da
nas je kot narod brez države oblikovala prav kultura.
Zavedanje, da je znamka najmanjši, četudi papirnati ambasador vsakega naroda,
nas zvesto spremlja od samega začetka državnosti. Prva jubilejna znamka, izdana
ob prvi obletnici samostojnosti države leta 1992, je ponazarjala lipov cvet, prav lipa
pa je bila nadvse pomemben povezovalni element v prelomnih in burnih letih
rojevanja naše samostojnosti.
Za vsako znamko stoji zgodba. In za vsako državo stoji znamka. Znamka je celovita
zgodba o državi, o njenih ljudeh ter njihovih dosežkih in o lepotah, ki jih le-ta
premore. Preteklost nas uči, da kultura naroda nikoli in na noben način ne sme biti
postavljena pod vprašaj. Ne živimo zato, da bi lahko delali, temveč delamo zato, da

bi lahko živeli in življenje brez kulture nas bi pomaknilo na evolucijski začetek.
Slovenci smo številčno majhen narod, a kulturno nadvse bogat in raznolik. Tisto kar
nas je, nas in nas bo tudi v prihodnosti delalo razpoznavne v svetu so naši kulturni,
umetniški, športni in znanstveni dosežki. S tem, ko smo si pred četrt stoletja priborili
neodvisnost, imamo kot suveren narod možnost na vseh ustvarjalnih področjih
zasledovati odličnost in presegati povprečnost. In prav vsaka znamka, ki jo z vso
skrbjo izdamo, je odraz naše odličnosti. Na vsako smo lahko iskreno ponosni! Zato
čestitam
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posameznikom, med katerimi posebej izstopa avtor razstave gospod Tone Petek, za
utrjevanje identitete in prepoznavnosti našega naroda in države tudi skozi filatelijo.
Današnja razstava je pregleden oris filatelije na temo književnosti, pregled znamk, ki
so izšle, oziroma so bile v veljavi na tleh Slovenije in so ponesle ime slovenske
kulture po poštnih poteh v vse, tudi najbolj oddaljene kotičke sveta.
Še posebej pa me veseli, da bo danes z našega naslova odpremljenih več deset
poštnih dopisnic s plemenitimi mislimi o ljubezni, miru, razumevanju in sodelovanju
med ljudmi in narodi, kar je tudi poglavitno sporočilo, ki jo nosi Prešernova Zdravljicanaša slavna himna. Sporočila bodo napisali učenci in bodo poslana na naslove ljudi,
ki odločajo o naši prihodnosti. Želimo si, da bi prav vsa sporočila, ki jih bodo napisali
naši mladi gostje, premikala zgodovino v smeri, kot nam jo kaže kultura – z besedo in
knjigo, ki je naša prijateljica, tolažnica, odkrivalka nepoznanih svetov in orožje proti
tistim, ki kulturo teptajo in je ne spoštujejo.
Spoštovani,
k praznikom vselej sodi tudi cvetje. Za obogatitev razstave se lahko zahvalimo Šoli
za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Zahvaljujem se vsem pripravljalcem
razstave, še posebej filatelistu gospodu Petku za njegov velik trud, učencem vseh
treh osnovnih šol s Celjskega in mentorjem, gospe ravnateljici mag. Marijani Kolenko
in vsem, ki ste nas počastili z obiskom.
Vsem skupaj želim prijeten ogled razstave in lepe, s kulturo navdahnjene prihajajoče
praznične dni.
Hvala za pozornost.

