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VILI REZMAN
Vili Rezman, nekdanji srednješolski profesor, poslanec in župan Ruš, je spiritus agens domoznanske
dejavnosti v Rušah. Kot neutrudni raziskovalec lokalne zgodovine, kulture in pomembnih
posameznikov je znatno prispeval k poznavanju ruške preteklosti, k njeni prepoznavnosti in promociji
ter tako Ruše in Rušam bližnje kraje umestil v raziskovalno sfero slovenske zgodovine. Z ustanovitvijo
društva Lira in z vzpostavitvijo Lirine založbe je položil temelje raziskovanju ruške zgodovine, kulture
in kulturne dediščine, strokovnemu in znanstvenemu publiciranju v kraju ter promociji in širši
prepoznavnosti lokalnega okolja. Ruše z okolico so zaradi njegove prizadevnosti, raziskovalne strasti
in ljubezni do kraja, ki mu ostaja zvest vse od rojstva, dobile pomembno mesto v slovenski zgodovini.
S številnimi monografijami, ki jih je bodisi napisal sam bodisi v soavtorstvu, je osvetlil številne, za kraj
neizmerno pomembne zgodovinske, umetnostnozgodovinske in kulturne tematike. Ob tem velja
poudariti, da mu je uspelo k raziskovanju ruške preteklosti in kulturne dediščine pritegniti mnoge
mlade znanstvenike in raziskovalce, s čimer jim je ponudil možnost uveljavitve tudi na tem področju.
Kot velik bibliofil je Vili Rezman raziskal, popisal in tudi uredil številne župnijske knjižnice. Med njimi
sta na primer župnijska knjižnica ruške župnije in Mundova knjižnica kamniške župnije. Rezmanovo
delo je prav tako pomembno in opazno pri organizaciji strokovnih posvetov ter srečanj s
predstavitvami knjig, izdanih v Lirini založbi. Bil je glavni pobudnik domoznanskega strokovnega
Glazerjevega posveta.
Vešč povezovanja in sodelovanja je Vili Rezman vzpostavil vez s številnimi kulturnimi, izobraževalnimi
in raziskovalnimi ustanovami. Med njimi je Mariborska knjižnica, že vrsto let stalna partnerica pri
organizaciji že omenjenega vsakoletnega domoznanskega Glazerjevega posveta, ki pomembno
prispeva k spoznavanju in poznavanju lokalne preteklosti. Zborniki referatov, ki so obvezni del
vsakokratnega srečanja, slednje še bolj utrjujejo. Z neutrudnim navezovanjem stikov zlasti s
posameznimi župnijami na ruškem območju je uspel raziskati, popisati in nemalokrat urediti številne
župnijske knjižnice ter na ta način njihove bogate knjižne fonde rešiti pred uničenjem in pozabo.
S svojim vseživljenjskim delovanjem, ki je preraslo v življenjsko poslanstvo, je Vili Rezman korenito
prispeval k razvoju in uveljavljanju domoznanstva ter ohranjanju kulturne dediščine Ruš in Ruškega.
Za prispevek k razvoju in uveljavljanju domoznanstva, ki ga uresničuje v dolgoletnem partnerstvu
s knjižnicami in drugimi kulturnimi ustanovami, Viliju Rezmanu Komisija za Goropevškove nagrade
podeljuje Goropevškovo listino za leto 2022.

