V okviru obiska delegacije predsednika RS v Moskvi tudi donacija dragocene zbirke Iconotheca
Valvasoriana Ruski državni knjižnici
Ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Martina Rozman Salobir je z delegacijo predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja v Ruski federaciji obiskala Moskvo. V sklopu obiska jo je v Ruski
državni knjižnici sprejel direktor dr. Vladimir Gnezdilov. V pogovoru sta izrazila zadovoljstvo s potekom
sodelovanja na področju izmenjave gradiva ter obojestransko željo po krepitvi sodelovanja tudi na
drugih področjih dela. Knjižnici bosta to tudi formalno potrdili s podpisom sporazuma o sodelovanju.

Ravnateljica NUK in dr. Vladimir Gnezdilov, direktor Ruske državne knjižnice (foto: RSL)

Pred začetkom poslovne konference je ravnateljica Martina Rozman Salobir v navzočnosti predsednika
Pahorja, veleposlanika Republike Slovenije v Moskvi Primoža Šeliga in drugih članov delegacije Ruski
državni knjižnici predala zbirko Iconotheca Valvasoriana, znanstvenokritično izdajo faksimilirane
Valvasorjeve grafične zbirke, ki obsega 7.752 grafičnih listov evropskih mojstrov 15., 16. in 17. stoletja.
Ob predaji je ob predstavitvi zbirke poudarila njen pomen v svetovnem merilu ter željo donatorja dr.
Lojzeta Gostiše, da zbirka kot del skupne evropske kulturne dediščine najde tudi mesto v
najpomembnejših evropskih knjižnicah. Direktor Ruske državne knjižnice dr. Vladimir Gnezdilov se je
zahvalil za dragoceno darilo, ki bo pomembno obogatilo fonde knjižnice in zagotovo pritegnilo
pozornost obiskovalcev iz Rusije in tujine.
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Dr. Lojze Gostiša je vodil projekt ponatisa celotne zbirke v 100 oštevilčenih izvodih kot urednik in
oblikovalec. Za dokončanje projekta pod okriljem Fundacije Janez Vajkard Valvasor pri Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti je skupaj z ekipo potreboval 8 let (2000 - 2008). Leta 2016 je zanj prejel
Schwentnerjevo nagrado ter Trubarjevo priznanje za prispevek k ohranjanju slovenske kulturne
dediščine. Dr. Lojze Gostiša je Ruski državni knjižnici podaril svoj osebni izvod celotne zbirke Iconotheca
Valvasoriana. Dragoceno donacijo je na njegovo željo v navzočnosti predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja v sklopu turneje v Rusiji predala ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Martina Rozman
Salobir.
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Ruska državna knjižnica v Moskvi je ena od dveh ruskih nacionalnih knjižnic, največja knjižnica v državi
in po obsegu knjižne zbirke 4. največja knjižnica na svetu. Na 275 km polic hrani preko 43 milijonov enot
gradiva v 247 jezikih. Dnevno jo obišče preko 4000 uporabnikov, ki bogato zbirko dokumentov lahko
preučujejo v 38 čitalnicah.
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