ZALOŽNIŠKA DEJAVOST
V FUŽINSKEM GRADU
V Fužinskem gradu je pred tremi leti tiajela prostore založba Rokus, ki se
med drugim v sodelovanju z Arhitekturnim muzejem ukvarja s Plečnikovo
zapuščino. Pred dvema letoma so izdali odmevno knjigo Plečnikovi kelihi,
pred kratkim pa še grafično mapo Plečnikovih dunajskih risb. Poleg te
založniške dejavnosti pa so se odločili zaprojekt izdajanja replik Plečnikovik
razstavnih predmetov iz Arhitekturnega muzeja. Do zdaj so izdali tri replike,
vse tripa so vlili v bron. To so medaljon in ploščice z dekorativnimi vejicami
ter dva kozlička.
Rok Kvaternik poudarja, da je os- prof. Andrijana Leha, ki je včasih učil
novni založniški program založbe Ro- na Bežigrajski gimnaziji, učitelji
kus izdajanje šolske literature. Gre za v srednjih šolah pa so predavali po
vadnice slovenskega jezika za šesti, njegovih skriptih. Doslej so izšli trije
sedmi in osmi razred, iz katerih se zvezki, četrti od petih pa bo predviučijo vsi učenci v Sloveniji. V srednje- doma izšel januarja. Novost, ki jo prišolskem programu izdajajo priljub- pravljajo, je zbirka o pregibnih besedljeno zbirko pregleda književnosti nih vrstah avtorice Mirjane Furlan,

namenjena pa bo dijakom tretjih razredov srednjih šol. Med šolskimi gradivi so izdali prvi ekološki učbenik za
tretji in četrti razred osnovnih šol.
Založba Rokus izdaja tudi knjige
z drugačno tematiko. Ena od takšnih
knjig je delo dr. Andreja Gosarja Sodobna socialna etika. Avtor je knjigo
pisal med in po drugi svetovni vojni,
vendar jo je moral zaradi preganjanja
prejšnjega režima skrivati. Pred kratkim so začeli izdajati zbirko Nalepi,
odlepi. To je popularna zbirka floridske firme Saiari, namenjena pa je
otrokom. Nalepke lahko uporabijo
večkrat, s tem pa krepijo svojo domišljijo in kreativnost.
Gospod Kvatemik je še povedal,
da so v Fužinskem gradu od začetka
obnove, in da jim ambijent ustreza
tako za njihov način dela in po komfortnosti kot po komunikacijskih
možnostih.
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