Gospa Mimi Malenšek je na pobudo KUD Tabor postala častna občanka občine Naklo v letu 2008.
V letu 2009 pa smo pripravili in poslali Predsedniku Upravnega odbora Prešernovega sklada
Jaroslavu Skrušnyju vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva nominacija za Prešernovo nagrado, ki
naj bi bila podeljena v letu 2010.

Sedemdeset let kasneje,
ko se Prešeren pesnik poslovi,
da dobre knjige bi še brali,
se plodovita nam pisateljica spet rodi.

Nekaj fotografij s komentarji, ki so nastale, ko se nam je pisateljica Mimi Malenšek
pridružila na petih dogodkih od leta 2005 do 2009, ki smo jih pripravili v
KUD Tabor Podbrezje.
V novembru 2005 je bila z nami na četrtih Pirčevih dnevih, ko smo govorili o pisatelju Janezu
Jalnu, ki se je rodil le 28 let pred gospo Malenškovo in je dobro poznala njegova dela. Pozorno
smo prisluhnili njenim besedam, ko je gospodu Stanetu Miheliču in vsem nam v KUD-u
sporočila, da je oblika dela, kot smo si jo zadali, pravilna in bo rodila mnogo sadov. Verjamemo
da jih je, mnogim pa je do boljše realizacije pripomogla prav ona.

V novembru 2006 je bila z nami na petih Pirčevih dnevih, ko smo govorili o slikarki Ivani Kobilci.

Počaščeni smo bili, ko smo ji lahko izročili šopek, narejen po modelu slikarkinega Poletja in ji
prisluhnili. Njene besede spodbude za naše delo in poznavanje dela Ivane Kobilce so navdušile.

V februarju 2007 je na kulturni praznik z nami praznovala svoj 88. rojstni dan.

V taborski cerkvi ji je zapel operni solist Marko Bajuk, tiskar z Bleda ji je izdelal častno listino,
v šopku je bila skrita številka 88 in prav tako so tudi krofi ( spomin na otroštvo) imeli tako
obliko. Pesem izpod peresa pesnika Milana Debeljaka je bila napisana njej v čast in voščilo.

Na koncu nam je iz svoje knjige brala odlomke brez očal, z žarom in energijo, ki je bila nalezljiva. Polna
Pirčeva dvorana na Taboru je zbrano prisluhnila in vsak izmed nas si je lahko samo želel, da bi v tako
visoki starosti premogel toliko jasnih misli, besed in dejanj, kot jih je zmogla naša slavljenka.
Razumeli smo, da se taka kot je bila in je še vedno ni nikoli zmogla prilagajati trenutni oblasti. Preveč je
bila vpeta v transcendentne koordinate tega sveta, pa vendar znala pisati kulturno zgodovino vseh treh
plasti s tenkočutnimi opisi narave, detajlov in predvsem ljudi, ki jih je z njej lastnim pristopom
opisovala.

V juniju 2007 je bila z nami, ko smo postavili spomenik Karlu Mauserju.

Lepi slovesnosti je dodala posebno noto, ko je govorila o pesniku in pisatelju, ki je bil tudi njen vrstnik.

S prijateljico gospo Modrovo sta še posebej spremljali vse, kar se je v Podbrezjah dogajalo v spomin
Karlu Mauserju. Sestra Vida vestno hrani vsa njena dela in je vir informacij o njih za nas. Prav tako je
zelo dober poznavalec njenega dela gospod Stane Mihelič, ki je sodeloval pri snemanju njenega filma.
Naš knjižničar Tone Strlič pa s ponosom pove, da ima na dolgi polici zbrana praktično vsa njena dela.
Po njenih delih posegajo bralci iz Podbrezij, ki poskušajo razumeti, kar je s svojim analitičnim in
discipliniranim pristopom do pisanja o velikih temah slovenstva poskušala sporočiti pisateljica.

V okviru DEKD-a so hoteli predstaviti Primoža Trubarja celi Evropi. Na tretjih Taborskih dnevih smo zato v
septembru 2008 govorili o njem skupaj s pisateljico Mimi Malenšek, ki mu je posvetila svojo Plamenico in
ponatis po 40 letih ni terjal nikakršnih popravkov, kar govori o njnem analitično discipliniranem in
raziskovalnem pristopu.

V cerkvi je najprej skupaj s Trubarjem (Tone Strlič) in njegovo ženo (Nataša Kne Leben) poslušala srednjeveško
glasbo nato pa nam je v Pirčevi dvorani brala odlomek iz romana o Trubarju in govorila o njegovem nastajanju.

Z njo je bila hčerka Mili, na prejšnje dogodke pa jo je pripeljal tudi sin Mišo.
Navdaja nas ponos, da je mladost preživeli pri nas in jo na naše Podbrezje še vedno veže nevidna vez, ki
se je stkala v mladosti, ko je vzljubila knjige in se še kot predšolska deklica s pomočjo očeta in starih
staršev naučili brati. Morda pa je že takrat slutila, da bo knjigam na najbolj ustvarjalen način zavezana
za vse življenje.
Danes pa smo izvedeli, da se je v 94. letu poslovila od zemeljskega življenja in se za vedno vrača v naše
Podbrezje.
Pripravila tajnica KUD Tabor: Daca Perne
Podbrezje, 14.4.2012

