ALMA KARLIN ̶ AMBASADORKA MESTA CELJA
“SKOZI ŽIVLJENJE GRE SAM IN ZAPUŠČEN, KDOR VEDNO MISLI SAMO NASE;
KDOR PA SE ZNA LJUBEČE PRILAGAJATI IN VSE STVARI SREČNO ZASUKATI,
KDOR VEDNO VE, KJE JE TREBA PRISKOČITI NA POMOČ, IN SE RAZDAJA DRUGIM,
TEMU JE ŽIVLJENJE CVETOČA LIVADA IN ŠE PO SMRTI OSTANEJO ZA NJIM SLEDOVI NJEGOVIH DEL.”
Alma M. Karlin

130 let mineva od rojstva Alme M. Karlin, ženske, ki je bila že od rane mladosti popotnica, svetovljanka, pisateljica, poliglotka, učiteljica in predavateljica,
saj je o svojih potovanjih govorila širšim množicam v Sloveniji in tudi izven nje. Bila je in ostaja ambasadorka mesta Celja. Vse premalokrat se zavedamo,
kdo je ta ženska sploh bila, koliko sveta je prinesla v naše mesto in koliko mesta je odnesla v svet s celjske železniške postaje s čezoceansko ladjo,
ki je sopihala od pristanišča do pristanišča. Povsem sama, z nekaj dolarji v žepu in z znanjem desetih tujih jezikov. Njena pot, ki je trajala osem let,
jo je vodila iz Južne preko Srednje Amerike na Havaje. Na Kitajsko se je odpravila preko Koreje in po nesrečni ljubezni z Japoncem odpotovala še v Avstralijo.
Obiskala je tudi Novo Zelandijo, številna tihomorska otočja, Papuo Novo Gvinejo, Indonezijo, Javo in Singapur ter se preko Tajske in Indije vrnila domov.
Ko je po številnih nevarnostih in pustolovščinah leta 1928 prispela v Celje, je nazaj prinesla le sebe in »Eriko«, svoj pisalni stroj.

Vse to in še več smo skupaj raziskovali tako odrasli kot otroci iz Vrtca Zarja v okviru projekta »Evropska vas«. Prišli smo do pomembnega spoznanja,
da je danes Alma M. Karlin ena izmed največjih Slovenk. Ne le zato, ker je s svojimi drobnimi koraki pogumno odkrivala svet, temveč zaradi njene
neizmerne želje po pridobivanju znanja, odkrivanju sveta in sebe, in zaradi njene neverjetne moči, da se kljub številnim krivicam, ni vdala.
»Pogumno se je podala na svojo pot in na tej poti, vsaj tako se zdi, je ostala vse življenje zvesta sama sebi.«

Alma nekoč prevelika za Celje in za Slovence. In Alma danes, AMBASADORKA mesta Celje.
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