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Sabina Fras Popović

V ŽIVLJENJU JE VREDNO PUSTITI SLEDI

Funkcija predsednika ali v mojem 

primeru predsednice Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije prinaša 

veliko vsega. Iz tega koša daril pogosto 

skoči tudi kakšna prošnja za zapisano 

besedo ali dve, stavek ali dva, stran ali 

dve kot uvod v publikacije, ki bralce 

vabijo v knjižničarski svet. In takšne 

prošnje praviloma padejo na plodna 

tla. Tako je bilo tudi v tem primeru. Le 

kdo pa lahko na prijazno Tjašino prošnjo 

reče ne? Pa ob tem morda predsednica 

»potujočnikov« niti ne ve, kako zelo 

»moji« so potujoči.

Moj prvi, čisto prvi stik s knjižnico je bil 

prav bibliobus Mariborske knjižnice. 

V starosti, ko se prvič pojavi vihar v 

možganih, so me sprejeli medse in 

me vpeljali v UDK, dvojnice listkov, 

skladišče bibliobusa in v izbor gradiva 

za posamezna postajališča. Še toliko 

let kasneje je ob pogledu na okensko 

polico, ki jo krasijo cvetlice v 1,2 m dolgi 

cvetlični posodi, moja prva asociacija 

bibliobus. Vsi, ki ste na bibliobusu delali 

še pred zgodbo z on-line in off-line ter 

še pred dvojko, ki sedaj prehaja v trojko 

J, dobro veste, o čem pišem. Morda se 

vam je na obraz prikradel nasmešek, v 

misli pa kakšen spomin. Naj kar ostane 

pri vas, topli so spomini!

Že med cvetličnimi koriti so mi 

mariborski busarji razkrili, kako 

pomembno je v življenju pustiti sledi. V 

naslednjih letih sem to filozofijo srečala 

v zelo različnih knjižničarskih okoljih, od 

šolske knjižnice do nacionalne knjižnice. 

A v največji meri jo lahko zaznam 

vedno znova prav med bibliobusarji. 

Iti na pot, peljati knjigo v kraje, kjer ni 

ničesar, ohranjati dostop do kulture, 

izobraževanja, osebne rasti ter pobožati 

človeško dušo v času digitalne osame, je 

tisto, kar v življenju pusti sledi. Nasmeh 

v živo, ne off-line in ne on-line. Povabilo 

v svet zgodb, ki doživeto odraža osebno 

ponotranjenost vere v knjige. 

Filozofija, ki na pot poganja bibliobuse, 

je temelj tudi premičnim zbirkam, 

ki so del potujočih knjižnic. Peljati 

knjigo tja, kjer je ni in kjer je nujna za 

človeško dostojanstvo, postaja vse 

močnejša paradigma razvoja sodobne 

knjižničarske dejavnosti. 

Kako zelo so me »moji« potujočniki 

navdušili v obdobju viharja v moji glavi, 

kakšni carji so bili v mojih očeh, ko sem 

bila prvič na terenu z njimi! Vsi so poznali 

vse otroke po imenih, pa tudi odrasle, 

ki so se pripravljenih knjig razveselili 

morda bolj, kot se v decembru obiskov 

treh mož nekateri otroci razveselijo 

pisanih paketov. Pa kako so z vsemi 

klepetali, vedeli so praktično vse. Kaj 

kmalu so te zapletli v to prepleteno 

zgodbo odnosov. Na naslednjem 

obisku te bralci niso več čudno gledali. 

Si že bil njihov.

Tako je tudi vsakič znova, ko se 

bibliobusarji zberejo in na ogled 

postavijo tako zelo pomemben del 

te naše javne službe. Srečanja, ki jih 

pripravlja Sekcija za potujoče knjižnice 

pod vodstvom Tjaše Mrgole Jukič 

iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, so 

vedno neizmerno razkošje. Najprej za 

otroke. Tem se vse risanke uresničijo, 

bibliobusi so postavljeni takoj na višjo 

stopnjo kot transformerji, še posebej, 

ker jih na »busu« čaka vedno kakšno 

presenečenje. Med bibliobusi jih zelo 

pogosto preseneti Nodi. Nato za 

obiskovalce, najpogosteje starejše 

občane, ki se v dopoldanskem ali zgodaj 

dopoldanskem času sprehajajo po 

mestnem središču, kjer so razstavljeni 

bibliobusi. Obujanje spominov, kako je 

bilo to včasih, je skoraj vedno glavna 

tema pogovora. Pozno popoldne so 

na vrsti družine. Starši so pogosto 

presenečeni, da jih takšno otroško 

navdušenje nič ne stane. Zanje se 

včasih najde še kakšen košček kruha z 

domačo zaseko pa sir, otroški pogled pa 

tudi pri najstrožjem knjižničarju  ̶ vozniku 

bibliobusa včasih uspe izboriti tisto 

najbolj carsko – dve minuti za volanom 

na visokem sedežu. In na tistem 

sedežu kar vidiš, kako mali junak sanja 

pogumne sanje za svojo prihodnost. 

Nekje v tem času, ko so bibliobusarji dva 

dni na ogled v izbranem kraju, pridejo 

do svojega razkošja tudi sami. Največje 

razkošje so strokovne debate, kjer ni 

tišine, kjer ni potrebno imeti vnaprej 

pripravljenih vprašanj, da preženeš 

neprijeten trenutek, kjer je potrebno 

večkrat opozoriti, da žal moramo iti s 

programom naprej, kjer so izmenjave 

izkušenj hkrati iskanje novosti in zabava. 

Res prijetno razkošje.

Že več kot dvajset let poslušam, da 

so na bibliobusih posebne razmere. 

Zagotovo. Poletne temperature, kidanje 

snega (no, tega je morda vsako leto 

res manj, žal), WC (kako pomembno je 

načrtovanje, kje, kdaj in kako boš uredil 

bistveno življenjsko zadevo), knjige gor 

in dol, hribi gor in dol, elektrika, skrb 

za vozilo, neposredno sobivanje dveh 

sodelavcev in še veliko, kar ne vem 

in kar sedaj ne najdejo moje misli. Ti 

pogoji niso zajeti v plačilnem razredu in 

na plačilni listi. Že deset let pa vem, da 

ga ni bibliobusarja, ki bi sam želel kam 

drugam. Ker je v življenju vredno pustiti 

sledi. 

Naslov za ta uvodnik mi je podaril 

reklamni blok v nedeljo zvečer in 

kampanja za enega od slovenskih 

proizvajalcev mlečnih izdelkov. Ker trdo 

delo vedno pusti sledi v življenju.
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MNOŽICA LJUDI JE OBČUDOVALA 
POTUJOČE KNJIŽNICE 
”V SREDNJEVEŠKEM MESTU 

SO SE PREDSTAVILE MODERNE POTUJOČE KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČARJI DOBRE VOLJE”

Vse slovenske potujoče knjižnice se 

na vsaki dve leti srečajo na svojem 

festivalu, letos je bil ta festival 

postavljen v Kamnik. Tokratno srečanje 

je bilo že 19. po vrsti, namenjeno pa je 

bilo ogledu vseh potujočih knjižnic in 

strokovnemu posvetu. Organizacijo ima 

v rokah Sekcija za potujoče knjižnice pri 

ZBDS in letošnje je potekalo ob podpori 

Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 

in občine Kamnik. Srečno naključje 

in dobri dogovori so združili festival 

potujočih knjižnic in Veronikin festival, 

ki v lepo kamniško mestno jedro privabi 

veliko ljudi in je namenjen najmlajšim.

Konvoj vseh potujočih knjižnic je 

zjutraj krenil s parkirišča Arboretuma 

Volčji Potok. V konvoju je bilo vseh 

12 slovenskih potujočih knjižnic in 

dva hrvaška – eden z Reke in eden iz 

Križevcev ter madžarski iz mesta Pécs. 

Naš cilj je bilo središče srednjeveškega 

mesta Kamnik – ulica Šutna, ki je 

bila čudovita zgodovinska kulisa za 

srečanje modernih potujočih knjižnic in 

modernih knjižničarjev s staromodnim 

prepričanjem, da je stik z uporabnikom 

Kamniško srečanje potujočnikov v znamenju lepega okolja in povezanosti

Festival potujočih knjižnic v petek, 27. 5., in soboto, 28. 5. 2016

Predstavitev bibliobusov v Kamniku.
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prava pot v razvoju knjižničarstva. 

Ob 9.30 je bila v rojstni hiši Rudolfa 

Maistra (Medobčinski muzej Kamnik) 

tiskovna konferenca, za katero je bilo 

kar nekaj zanimanja, pristali smo tudi v 

dnevnih novicah na televiziji. Ob 10h je 

sledilo odprtje festivala v središču mesta 

z nagovorom župana g. Marjana Šarca, 

direktorice Knjižnice Franceta Balantiča 

Kamnik mag. Brede Podbrežnik Vukmir, 

predsednice ZBDS dr. Sabine Fras 

Popović in predsednice sekcije za 

potujoče knjižnice Tjaše Mrgole Jukić. 

Nagovori so bili izjemno navdihujoči 

in nikakor ne vpeti v vljudnostne 

fraze. Predsednica sekcije za splošne 

knjižnice Tjaša Mrgole Jukić je povedala: 

»Knjižnica je pomembno stičišče ljudi 

in je namenjena vsem prebivalcem od 

rojstva do smrti. Kako pa je poskrbljeno 

za tiste, ki do knjižnice sami ne morejo, 

za starejše, šoloobvezne otroke ali 

najmlajše? Najboljša rešitev je bibliobus, 

saj lahko pripelje v vsako vas in stoji 

pred vsako šolo ali vrtcem.« Direktorica 

Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 

je v pozdravnem govoru poudarila 

predvsem pravico do enakopravnega 

dostopa do kulturnih dobrin, zaupanje v 

moč knjige, ki spreminja svet na bolje, in 

pomen branja.

Program so obogatili učenci Osnovne 

šole Frana Albrehta, in sicer iz 

podružnice Vranja Peč, kamor vozi 

kamniška potujoča knjižnica. Ti učenci jo 

vedno z veseljem pričakujejo in zato so 

z veseljem sodelovali v naši slovesnosti, 

prav tako pa tudi njihova mentorica 

Pozdravni govor Marjana Gujtmana iz 

Ministrstva za kulturo.

Veselje ob srečanju potujočih knjižničarjev.Izjava za medije Tjaša Mrgole Jukič.

Utrinek iz otvoritve.
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Maja Jesenik Štefin. Pevka Lara Prezelj, 

dijakinja Srednje vzgojiteljske šole, je 

ob klavirski spremljavi mentorice Neže 

Dobrnič Bogataj zapela dve popevki. 

Dve viži sta za dobro voljo odigrala 

harmonikarja Nejc Pirš in Benjamin Krhin. 

Srečno sovpadanje dveh festivalov je 

v središče mesta privabilo veliko ljudi. 

Veronikin festival je največja otroška 

prireditev v kamniški občini. V bližnjih 

ulicah ter trgih so se odvijale otroške 

delavnice, gledališke in glasbeno-

lutkovne predstave in razstave za 

otroke, glavno ulico Šutno pa so zavzele 

potujoče knjižnice. 

Otroci, starši, odrasli, predstavniki 

strokovne javnosti in vodstvo občine so 

si z zanimanjem in veseljem ogledali 

konvoj potujočih knjižnic. Marsikateri 

mimoidoči je bil presenečen nad to 

knjižnično storitvijo, za katero ni vedel, 

in navdušen nad tem, kaj potujoče 

knjižnice ponujajo, kako so opremljene 

in kam vozijo. Vzdušje je bilo enkratno, 

Kamničani navdušeni, ljudi veliko in 

naša predstavitev je sekciji, ZBDS, vsem 

kolegom potujočnikom in splošnim 

knjižnicam lahko v ponos.

V popoldanskem času je potekalo 

strokovno posvetovanje. Predsednica 

sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi 

bibliotekarskih društev Slovenije Tjaša 

Mrgole Jukić je predstavila delovanje teh 

posebnih knjižnic v lanskem letu, njena 

hrvaška kolegica Iva Pezer pa delovanje 

hrvaških knjižnic. Direktorica reške 

knjižnice Gordana Tuškan je predstavila 

njihovo novo potujočo knjižnico. Sledila 

je okrogla miza z naslovom Moderni 

bibliobus, na kateri so sodelovali 

predstavniki proizvajalcev bibliobusov 

in tudi predstavnik Ministrstva za kulturo 

RS Marjan Gujtman. Na festival in posvet 

se je prijavilo 61 udeležencev iz cele 

Slovenije, s Hrvaške in Madžarske.

Potujoče knjižnice so prenočile v 

Termah Snovik, kot pa se spodobi, je po 

strokovnem druženju na vrsto prišlo še 

prijateljsko, kar je za potujočnike posebej 

značilno. Priporočamo, da to lastnost kot 

svetal zgled posnemajo vsi, ki so s kom 

skregani. 

Naslednji dan, v soboto, 28. 5., so 

bile knjižnice na ogled na parkirnem 

prostoru pred Arboretumom Volčji 

Potok. Spet je sledilo srečno naključje, ki 

je našemu srečanju in druženju dodalo 

nekaj posebnega. V Volčjem Potoku 

je imela srečanje stranka DESUS, kjer 

sta bila tudi takrat sveže imenovani 

minister za kulturo Tone Peršak in 

minister za Slovence po svetu Gorazd 

Žmavc. Oba sta si prijazno vzela dovolj 

časa za ogled vseh potujočih knjižnic, 

klepet in za fotografiranje pred vsako 

knjižnico. Nad njunim zanimanjem smo 

bili presenečeni, kar smo v sproščenem 

klepetu obema ministroma tudi povedali.

Naše druženje smo zaključili z 

občudovanjem lepega parka, ki je znan 

tako po Sloveniji kot širše. Kulturna in 

naravna dediščina sta bili res primerni 

kulisi za naše druženje, povezovanje 

in predvsem prenos znanja in izkušenj. 

Potujoče knjižnice so pomembne za 

vse, ki ne morejo do knjižničnih stavb, 

širijo bralno pismenost in bralno kulturo 

po poteh, kolovozih, cestah, ulicah, 

domovih. Pa ne samo bralno pismenost, 

pač pa tudi človečnost.

 

Vse bibliobuse sta si ogledala ministra Tone 

Peršak in Gorazd Žmavc.

Bibliobusi iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

Gostitelji v družbi potujočih knjižničarjev iz treh držav.
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Tudi za leto 2015 smo izvedeli anketo, s 

katero dobivamo statistične podatke o 

delu v potujočih knjižnicah. Ta statistika 

je stalnica in sodelavci me že marca 

sprašujejo, kdaj bom poslala ankete 

po slovenskih potujočih knjižnicah. Ko 

sem leta 2009 prevzela urednikovanje 

Potujočih novic (ki smo jih začeli izdajati 

leta 2006), sem zastavila vprašalnik, 

ki pa se bistveno ne spreminja, da so 

številke primerljive. Toda razvoj narekuje 

spremembe, zato smo nekatere rubrike 

preprosto izpustili, druge dodali. Tako 

smo npr. pred leti še spraševali, kdo 

dela v Cobiss/Izposoji in kdo še ročno, 

kakšne so bile težave z alfo … Danes bi 

bilo to vprašanje nesmiselno. V letu 

2015 je bilo zanimivo vprašanje, kdo od 

nas ima internetno povezavo, a smo jo 

v letu 2016 dobili vsi. Seveda so pred 

nami zmeraj novi izzivi in spremembe, 

ki pomenijo razvoj. Nekateri so že na 

izposoji Cobiss3, drugi ne …

Ne glede na to, pa je odlično, da vsi 

delujemo v istem sistemu, da si lahko 

pomagamo z nasveti in ne nazadnje 

primerjamo izkušnje in delo pa tudi 

učinek dela. Ko spremembe zaznajo 

eni, takoj vsi na našpičimo ušesa in smo 

pazljivi …    

  

Vprašanj o nabavi gradiva, izposoji, 

obisku, članstvu, dogodkih na bibliobusih 

in zaposlenih ne spreminjamo, da lahko 

primerjamo odgovore. Na splošno lahko 

 
STATISTIKA POTUJOČIH KNJIŽNIC 
SLOVENIJE ZA LETO 2015
TJAŠA MRGOLE JUKIČ



KNJIŽNIC 74. 000 KNJIŽNIH ENOT
od 7 do 12, 5 m
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ugotovimo, da se z leti število članov, 

kljub visoki fl uktuaciji, ne spreminja, 

tudi izposoja ostaja relativno stabilna. 

Največje spremembe vidimo pri nakupu 

– prirastu gradiva, ki z leti vztrajno (še 

vedno) pada. 

Z leti se je spremenilo tudi to, da so bile 

včasih usluge na potujočih knjižnicah 

popolnoma brezplačne (ni bilo 

članarine), sedaj jih v nekaterih knjižnicah 

zaračunavajo. 

Ugotavljamo, da se v vseh letih, odkar 

vodimo statistiko (oziroma od leta 2003), 

ni spremenilo število potujočih knjižnic, 

pa tudi število zaposlenih ne. Število 

postajališč je stabilno. Zaradi potreb ali 

želja se kakšno doda, zaradi slabega 

obiska pa odvzame, kar je naravno. 

Edina posebnost, ki je unikum, je bila 

ukinitev postajališč zato, ker občine niso 

hotele plačati uslug mariborski knjižnici. 

Ravno tako ugotavljamo, da se država in 

seveda knjižnice trudijo svoje bibliobuse 

držati v dobri kondiciji, zaradi starosti 

pa tudi nabaviti nove. Leta 2014 so bili 

slovenski bibliobusi v povprečju stari 11 

let. Leta 2012 smo dobili nov bibliobus in 

kombi, leta 2013 in 2014 nič, v letu 2015 je 

nov bibliobus dobila mariborska knjižnica, 

leta 2016 pa Novo mesto. Knjižnice se o 

nakupu novih dogovarjajo med seboj 

in tudi v sodelovanju z ministrstvom, 

zato vemo, kako bo naprej. Na vrsti je 

Postojna (2017), sledi Ptuj (2018). Ker 

ministrstvo in knjižnice skupaj skrbimo za 

posodobitev bibliotekarskega voznega 

parka Slovenije, je bilo prav to tisto, kar 

je »padlo v oči« hrvaškim kolegom. Taka 

strategija se jim zdi odlična. 

Delo v potujoči knjižnici je samostojno 

v okviru matične knjižnice, toda resnici 

na ljubo smo potujoče knjižnice med 

seboj povezane, kar je nujno potrebno 

za razvoj stroke, za razvoj potujočega 

knjižničarstva na Slovenskem. 

Podatke iz leta 2015 sem že predstavila 

maja 2016 na 19. festivalu in strokovnem 

posvetovanju potujočih knjižnic 

Slovenije, ki je bil 28. maja 2016 v 



Bibliobusi

Leto izdelave Vrsta vozila
Dolžina 

vozila

Št. prevo.

km

Načrtujete 

nov 

bibliobus?

AJDOVŠČINA 2012 Tovornjak 10,00 5.212 ne

DOMŽALE 2012 Kombi 7,00 4.410 ne

KAMNIK 5.925

KOPER 1997 Tovornjak 10,30 7.187 da (2019)

LJUBLJANA 2007 Avtobus 12,50 9.025 ne

MARIBOR 2015 Avtobus 10,50 16.678 ne

MURSKA S.

2000 

2015 obnova avtobus 12,00 14.307 ne

N. GORICA 2005 Avtobus 10,60 7.326 ne

N. MESTO 1999 Tovornjak 10,45 8.638 da (2016)

POSTOJNA 1998 Tovornjak 8,50 8.629 da (2017)

PTUJ 2002 Tovornjak 10,60 7.889 da (2018)

TOLMIN 2001 Tovornjak 10,60 10.000 da (2020)

TRŽIČ 2005 Kombi 6,00 2.871 ne

Podatki o slovenskih bibliobusih.
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Kamniku, nekaj pa sem jih predstavila v referatu Bibliotekar v 

slovenskih potujočih knjižnicah na posvetovanju sekcij ZBDS 

20. septembra v Mariboru. Referat je bil dobro sprejet tudi 

zato, ker je temeljil na konkretnih podatkih in izhajal iz prakse. 

Zato bom na koncu prispevka napisala še nekaj o tem, kakšen 

mora biti (lastnosti in znanja) knjižničar ali bibliotekar, ki dela 

na bibliobusu.  

No, pa pojdimo po vrsti.

V Sloveniji imamo 12 potujočih knjižnic, ki delujejo v 13 

knjižnicah. Zadnja nova bibliobusa so kupili v Ajdovščini in za 

Domžale − Kamnik leta 2012. V letih 2013 in 2014 nismo kupili 

nobenega bibliobusa. Leta 2015 so bibliobus prenovili v Murski 

Soboti, novega so dobili v Mariboru, leta 2016, kot je bilo 

načrtovano, pa v Novem mestu. Tako so bili leta 2016 slovenski 

bibliobusi v povprečju stari 10 let. 

Najstarejši je še vedno bibliobus iz Kopra (1997), sledi mu 

postojnski (1998). Vsi ostali so iz novega tisočletja. 

Čeprav pri financiranju (z razpisom) sodeluje Ministrstvo 

za kulturo, je vsak nov bibliobus velik projekt za knjižnico 

od financiranja pa do izdelave, saj vsak bibliobus gradimo 

unikatno, zato je potrebno veliko usklajevanj z izvajalcem. 

Čeprav so bibliobusi, ki so zgrajeni na osnovi avtobusa, boljši 

(gretje …), imamo take le štiri, preprosto zato, ker so dražji. Šest 

je narejenih na osnovi tovornjakov. Na Gorenjskem imamo še 

dva kombija.

Bibliobusi v dolžino merijo od 7 pa do 12,5 m in odvisno od 

velikosti vozila sprejmejo od 1.500 (kombi) do 11.000 enot 

gradiva. 

Vsi slovenski bibliobusi skupaj merijo 104 m in prevažajo okoli 

74.000 enot gradiva. Številka nikoli ne more biti natančna, 

VOŽNJEBIBLIOBUSI

ker se dnevno spreminja, odvisna pa je tudi od tega, koliko 

in kakšno gradivo je trenutno v potujoči knjižnici, saj revije ali 

DVD-ji, CD-ji zavzamejo manj prostora od knjig. 

 

Lahko zapišemo, da 12 potujočih knjižnic, ki skupaj merijo 

104 metre, dnevno po slovenskih cestah prevažajo okoli 

74.000 enot gradiva. Letno prevozijo 104.464 km (leta 2015 pa  

108.766 km).

Večina potujočih knjižnic obiskuje uporabnike dopoldan in 

popoldan. Le Domžale − Kamnik in Postojna ter Tržič vozijo le 

popoldan, Murska Sobota pa le dopoldan. Dopoldan potujoče 

knjižnice obiskujejo vrtce in osnovne šole. Pri tem delu gre za 

dogovarjanje z vodstvom šole. Učiteljicam in vzgojiteljicam 

pa gre zahvala za trud, da učenci in najmlajši organizirano 

obiskujejo potujoče knjižnice, saj s tem otrokom omogočajo 

samostojno izposojo in branje po lastni izbiri. Tudi potujoča 

knjižnica se, kolikor je v njeni moči, prilagaja željam vrtcev in 

šol, kar se postajališča in ure tiče, pa tudi gradiva. V šoli pa se 

prilagodijo tako, da učenci med poukom z učiteljico organizirano 

obiščejo bibliobus. Za starejše učence, ki bibliobus obiskujejo 

brez spremstva, je na voljo čas v odmoru. Nekateri biblibousi 

vozijo tudi v zapore ali v posebne centre. Tudi tukaj so dogovori 

z vodstvom nujni. Dve potujoči knjižnici obiskujeta zapore, več 

pa centre za ljudi s posebnimi potrebami. Bibliobusa Murske 

Sobote in Nove Gorice obiskujeta Slovence na Madžarskem in 

v Italiji.    

Slovenski bibliobusi tako ne ustavljajo le po slovenskih krajih, 

ampak tudi v Italiji in na Madžarskem. Skupaj imamo 712 

postajališč, kar v povprečju pomeni 54 postajališč na eno 

potujočo knjižnico. Največ postajališč ima Nova Gorica (82). 

Obiskujemo 86 slovenskih občin.  

Potujoče knjižnice Slovenije smo različno organizirane, 

mariborski bibliobus ima dve ekipi in tako vozi šest dni v 

tednu (tudi Murska Sobota), nekateri 3−4 dni, povprečno 

pa smo slovenski bibliobusi na cesti štiri dni v tednu. Na 

dan izposojamo v povprečju štiri ure, ostali čas je namenjen 

vožnji. Na postajališču stojimo različno dolgo, prilagajamo se 

potrebam, in sicer največ dve uri, najmanj 20 minut, čeprav 

so standardi IFLE drugačni. Povprečno na enem postajališču 

stojimo 47 minut. Vsi slovenski bibliobusi vozimo 10 mesecev 

v letu (julija in avgusta ne vozimo), kar pomeni, da smo 177 dni 

na vožnji. 

V letu 2015 smo zaradi vremena izostali petkrat (leta 2014 

dvajsetkrat, leta 2013 trinajstkrat), petkrat zaradi vozila in 

štirikrat zaradi bolniške odsotnosti. Novost leta 2015 je, da 

bibliobusi petkrat niso šli na vožnjo zaradi težav z alfo (IZUM). 

Ker smo v letu 2016 vsi prešli na nov sistem, teh težav verjetno 

več ne bo.



Bibliobusi Vozi dop. Vozi pop. Število postajališč Koliko dni v tednu Čas postanka  v min. Koliko občin obiskujemo Dnevi izostanka

AJDOVŠČINA X X 65 3 54 3  3x vreme, cobiss, alfa   

DOMŽALE X      21         3      35        2         -

KAMNIK X    25 (+1)         4      45        1  1x vreme –sneg

KOPER X X      64         4      45       6 2 x okvara -servis

LJUBLJANA X X     46 5 -enkrat mesečno 

v nedeljo 

     60       10 3x okvara vozila 

MARIBOR X X     48  (+3, -2)         6      60       11   vreme, 1 x okvara 

cobiss menjava busov

MURSKA S. X 1. dan v 

mesecu

     80 (5 

Madžarska)

        6      38       12 (10 + 2)     2x bolezen šoferja

N. GORICA X X        82 Italija         4      47       8  (6 + 2)     1x okvara cobiss   

N. MESTO X X  60 (+3) 4-5      60       10   

POSTOJNA   1. x na 14. 

dni

X        64 (+2)         5      45        2 2 x bolniška

PTUJ X X    51(-1, +1)         4      45      17   -

TOLMIN X X        80         4      40       3 -

TRŽIČ X        26 (+2)      2 - 3        35       1  -

Podatki o vožnji slovenskih bibliobusov.

Bibliobusi aktivni člani odrasli mladina novo vpisani odrasli mladina

AJDOVŠČINA 1.491 853 638  111 32 79

DOMŽALE 345 178 167 52 31 21

KAMNIK    383 221 162  56 31 25

KOPER 1.681 762 919 202 58 144

LJUBLJANA 1.544 1.067 477 142 82 60

MARIBOR 2.963 1.258 1.705 351 40 311

MURSKA S. 2.093 879 1.214 252 60 192

N. GORICA 2.058 866 1.192 185 55 130

N. MESTO 1.294 614 680 108 12 96

POSTOJNA   680 423 257 38 25 13

PTUJ 1.581 443 1.138 203 17 186

TOLMIN 1.032 659 373 77 29 48

TRŽIČ    292 152 143 43 18 25

Podatki o članih slovenskih bibliobusov.
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ON -LINE

V letu 2014 smo dodali novo rubriko, spraševali smo, kdo 

že dela na on-line. Sistem dela smo spoznali na zadnjem 

srečanju potujočih knjižnic v Ajdovščini. Priznam, da se nam je 

zdelo kar komplicirano – kadar je šlo za delo na območju, kjer 

ni bilo internetne povezave.

V letu 2015 smo vse potujoče knjižnice Slovenije prešle na 

sistem on-line in se tako poslovili od starih alf.

ČLANSTVO

Od leta 2009, ko merimo članstvo, lahko trdimo, da je stabilno. 

Vsa leta beležimo približno enak vpis, čeprav iz prakse 

vemo, da je pri mladih članih, osnovnošolcih na višji stopnji 

velik upad (sam po sebi, ali pa so šole podružnice in gredo 

učenci drugam). Delavci na potujočih knjižnicah moramo zato 

spodbujati, da se nam pridružijo novi člani, ki jih (1. razredi OŠ) 

vabimo tudi s predstavitvami našega dela in bibliopedagoškimi 

uricami na bibliobusih.  



Obisk uporabnikov in izposoja.

Delež novo vpisanih članov po letih.
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Delež aktivnih članov po letih.
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Aktivni člani so tisti, ki so v letu dni vsaj enkrat obiskali knjižnico, če niso, jih moramo po zakonodaji izbrisati iz baze podatkov 

o članih, kar tudi storimo. Tako dobimo res realno sliko števila članov v vsej Sloveniji, tudi v potujočih knjižnicah. Vsekakor pa 

pri velikem nihanju članstva in splošnem trendu upada članstva v splošnih knjižnicah od leta 2011 ugotavljamo postopno, 

minimalno, a pomembno konstantno rast članstva. 
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OBISK

V letu 2015 nas je obiskalo 136.536 članov, ki so si izposodili 757.641 enot gradiva. Obe številki sta višji od leta poprej. 

Seveda je izposoja knjižnega gradiva daleč največja, res pa je tudi, da izposoja neknjižnega gradiva narašča. Na bibliobusu 

potujoče knjižnice v Domžalah − Kamniku, v Ljubljani in Kopru ne izposojajo serijskih publikacij. Ponekod jih izposodijo le »za 

vzorec«, na Ptuju, v Murski Soboti in Tolminu pa je izposoja kar dobra.

STROŠKI ČLANOV

AJDOVŠČINA DOMŽALE KAMNIK KOPER LJUBLJANA MARIBOR MURSKA S. N. GORICA N. MESTO POSTOJNA PTUJ TOLMIN TRŽIČ

obisk 11.964 2.667 3.728 9.355 12.016 25.771 13.950 16.976 7.762 7.574 12.992 8.539 4.156

Izposoja 57.431 5.080 19.645 68.317 55.708 141.439 71.438 62.949 85.475 32.991 90.452 49.908 16.808

knjižno 52.382 4.864 17.731 47.703 135.839 64.865 54.121 69.635 31.565 81.710 46.396 14.982

neknjižno 4.464 216 1.713 8.005 4.451 5.950 8.538 15.777 1.310 5.967 1.819 700

serijske 641 210 1.149 623 290 63 116 2.774 1.693 1.126
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 Zaloga in gradivo v bibliobusih.

PK Članarina Opomin Zamudnina

AJDOVŠČINA   

DOMŽALE   

KAMNIK   

KOPER   

LJUBLJANA   

MARIBOR   

MURSKA S.   

N. GORICA   

N. MESTO   

POSTOJNA   

PTUJ   

TOLMIN   

TRŽIČ   

Stroški članov v potujočih knjižnicah.

PK 2008 2009 2010 2013 2014 2015

AJDOVŠČINA 1.419 1.189 1.118 954 781 1.020

DOMŽALE 1.658 1.321 1.159 118 123   146

KAMNIK 450 420 420 412 400   565

KOPER 1.400 1.459 1.670 1.338 1.051 1.315

LJUBLJANA 2.400 2.401 2.841 2.059 1.889 1.624

MARIBOR 4.676 3.611 3.824 4.318 3.956 3.510

MURSKA S. 2.100 2.124 2.681 2.160 1.973 2.015

N. GORICA 2.542 3.017 2.757 2.213 2.023 1.946

N. MESTO 1.760 1.437 2.192 952 630   943

POSTOJNA 900 888 790 567 441 430

PTUJ 4.577 3.802 3.635 2.740 2.272 2.088

TOLMIN 1.344 1.526 1.444 1.177 1.175 1.149

TRŽIČ 446 398 398 322 300 395

25.672 23.593 24.929 19.330 17.014 17.154

Nabava knjižničnega gradiva v potujočih knjižnicah.

ZALOGA − PRIRAST 

AJDOVŠČINA DOMŽALE KAMNIK KOPER LJUBLJANA MARIBOR MURSKA S. N. GORICA N. MESTO POSTOJNA PTUJ TOLMIN TRŽIČ

zaloga 27.150 1.301 5.300 35.900 61.456 110.156 60.312 49.116 41.199 20.941 50.728 26.118 4.741

gradivo na busu 6.700 1.549 2.800 6.900 7.500 10.999 6.800 6.000 6.689 3.245 6.430 7.959 3.213
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STROŠKI ČLANOV

Ko govorimo o stroških uporabnikov, se spomnimo nekaj let 

nazaj, ko so bile usluge vseh potujočih knjižnic brezplačne, 

celo brez opominov in zamudnin. Leta krize so prinesla 

tudi ta strošek. Leta 2015 so članarino zaračunavali ptujska, 

mariborska, novomeška in tržiška knjižnica. 

Opomine plačujejo vsi člani, razen v koprski, murskosoboški in 

postojnski knjižnici.

Zamudnino pa zaračunavajo v devetih knjižnicah. 

Potujoče knjižnice imamo gradivo na dveh lokacijah, v 

skladišču in v bibliobusu. Ponavadi se število enot v prvem 

veča z nabavo, kljub letnemu odpisu in inventurah, število enot 

gradiva v bibliobusih pa ostaja več ali manj nespremenjeno, 

odvisno od tega, koliko neknjižnega gradiva (ki zavzame manj 

prostora) imamo. 

V tabeli so najpomembnejši podatki o prirastu gradiva, saj 

bogat prirast pomeni bogato ponudbo. Finančna kriza se tukaj 

najbolj izraža. Tukaj številke govorijo same zase. V letu 2013 

smo skupaj nakupili 19.000 enot, leta 2014 pa 17.014. 

Ker imamo zbrano število nabav po knjižnicah za toliko let, 

sem na podlagi primerjave s preteklimi leti (označeno svetlo 



PK KDO NADOMEŠČA ŠOFERJA

AJDOVŠČINA sodelavec

DOMŽALE najem 

KAMNIK najem

KOPER nihče

LJUBLJANA nihče (a se to ni nikoli zgodilo)

MARIBOR sodelavec

MURSKA S. najem

N. GORICA sodelavec

N. MESTO najem

POSTOJNA sodelavec

PTUJ sodelavec

TOLMIN najem

TRŽIČ najem 

 Nadomeščanje šoferjev na bibliobusih. 

PK letni prirast gradiva Zadnja inventura

AJDOVŠČINA      1020 2013

DOMŽALE      146 2015

KAMNIK      565 2013

KOPER   1.315 -

LJUBLJANA   1.624 2015

MARIBOR   3.510 2007

MURSKA S.   2.015 -

N. GORICA   1.946 2015

N. MESTO      943 2016

POSTOJNA      430 2010

PTUJ   2.088 2015

TOLMIN   1.149 2001 vsako l.

TRŽIČ     395 2015

Letni prirast in zadnja inventura potujočih knjižnic.

PK 2008 2009 2010 2013 2014 2015

AJDOVŠČINA 2 2 2 3 2 2

DOMŽALE 2 2 2 2 2 2

KAMNIK 2 2 2 2 2

KOPER 2 2 2 2 2

LJUBLJANA 5 5 5 5 4

MARIBOR 5 5 5 5 5 5

MURSKA S. 4 4 4 4 4

N. GORICA 2 2 2 2 2 2 (1/2)

N. MESTO 2 2 2 2 2 2

POSTOJNA 2 2 2 2 2 2

PTUJ 2 2 2 2 2 2(1/2)

TOLMIN 2 2 2 2 2 2

TRŽIČ 2 2 2 2 2 2

Tabela zaposlenih.

ZAPOSLENI
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PRIREDITVE NA BIBLIOBUSIH

modro) sama vpisala verjetne številke nabave, ki jih za ta leta 

nismo dobili. Tukaj se šele pokaže prava slika. Od leta 2008 

do 2010 smo nakupili od 23.500 do 25.000 enot gradiva, od 

leta 2010 do leta 2013 je nabava padla za 23 odstotkov in nato 

samo še pada. 

V primerjavi z letom 2010 smo v potujočih knjižnicah Slovenije 

leta 2015 kupili 32 odstotkov manj knjižničnega gradiva.

Po zakonu moramo vsakih pet let opraviti inventuro. Ob 

nabavi iz prejšnjih let je bilo to nujno potrebno, saj so le redke 

potujoče knjižnice imele dovolj velika skladišča, da so lahko 

brez težav skladiščila toliko novega gradiva. Zadnja leta je 

drugače, a vendar je v letu 2015 opravilo inventuro rekordno 

število potujočih knjižnic, kar pet. 

Če pogledamo še število zaposlenih, ugotovimo, da gre za 

zelo stabilno stanje. Vseh, ki delamo v potujočih knjižnicah v 

Slovenije, je 35 in številka se z leti ne spreminja. Pomembno 

dejstvo je tudi, da tisti, ki vzljubi to delo, kar pa se pokaže zelo 

hitro, na tem delovnem mestu ostaja.   

Gre za stabilen kolektiv 35 delavcev, kjer se vsi med seboj 

poznamo, sodelujemo in radi srečujemo. Z veseljem 

sprejmemo nove sodelavce, ki se nam pridružijo zaradi 

upokojitve starih.

Tudi starostna struktura je precej visoka, kar gre pripisati 

dejstvu, da so najstarejši bibliobusi v Sloveniji stari okoli 40 let, 

šoferji se upokojujejo in prihajajo novi, mlajši. 

Leta 2015 kar dva. 

Če bi pogledali količino bolniških odsotnosti, bi ugotovili, da 

je slednjih izredno malo. Kljub temu poglejmo, kako imajo 

knjižnice rešene zamenjave šoferjev. 

Če je bil sprva, pred leti šofer le šofer in nič drugega, je 

sčasoma postal manipulant in končno knjižničar. Sprva so 

bili šoferji nenadomestljivi, kar je pomenilo, da sploh niso 

smeli zboleti, saj je v takem primeru bibliobus ostal doma 

ali pa so bili primorani najeli drugega šoferja. Z leti se je tudi 

na tem področju precej spremenilo, vedno več knjižnic ima 

nadomestilo v sodelavcih, kar se seveda izkazuje ne le za 

enostavneje, temveč tudi ceneje.   

V anketi sprašujemo tudi, kakšne aktivnosti se poleg izposoje 

vršijo na bibliobusih in kdo jih izvaja. Ker bibliobusi stojijo pred 

vrtci in šolami, je postalo kar samoumevno, da učencem, ki 

pridejo organizirano, predstavimo naše delo, jih seznanimo z 

načinom izposoje in izvedemo bibliopedagoško urico (kako 

ravnamo s knjigo ...).

Na mnogih bibliobusih pripravljajo tudi pravljice, razstave in 

projekte. Kot sem že omenila, vsega tega ne bi bilo mogoče 

organizirati brez dobrega sodelovanja z delavci šol in vrtcev. 

Zagotovo pa velja, da smo se knjižničarji na bibliobusih morali 

prilagoditi potrebam in se izobraziti tudi v komuniciranju s 

skupinami, naučili smo se izvajati bibliopedagoške urice in 

pripovedovati pravljice, saj z anketo ugotavljamo, da povsod 

izvajamo kar sami. 



PK Biblio pedagoške urice Predstavitve bliobusa Pravljice Razstave Projekti, kvizi, drugo

AJDOVŠČINA 1-2 30 (lastni) 1-2 V okviru knjižnice, Mega kviz, Primorci beremo 

DOMŽALE 2 2 - - Križ kraž, mesečna uganka

KAMNIK

KOPER 10 10 -

LJUBLJANA 5 (lastni k.) 4 4 (lastni) - Filmbus, Festival kulturno umetnostne vzgoje

MARIBOR 8 5 (lastni) 1

MURSKA S.

N. GORICA 11 10 (lastni) 2 Obletnica 40 let bibliobusa

N. MESTO

14 4 2 Pravljice na kolesih, obisk z Nodijem, oživitev Starega 

mestnega jedra

POSTOJNA 3 6

PTUJ 31 (lastni) 31 (lastni) 4 Bralna značka za odrasle

TOLMIN 11 5 10 (lastni) 4 Uganka meseca, Primorci beremo 

TRŽIČ 7 7 - -

Prireditve v potujočih knjižnicah.

64 bibliopedagoških uric, 

110 pravljic,

66 predstavitev potujočih knjižnic, 

15 razstav in 

sodelovali v projektih matičnih knjižnic. 
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IN ZA KONEC

Omenila sem že, da sem na posvetovanju sekcij ZBDS 20. 

septembra v Mariboru pripravila referat z naslovom Bibliotekar 

v slovenskih potujočih knjižnicah. Na podlagi del, ki jih merim 

(statistika), in del, ki jih opravljam (bibliotekarka v potujoči 

knjižnici), sem izračunala in se vprašala, kakšen človek mora 

biti potujoči knjižničar.
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strokovnjak                                                                                                                                                                           

smisel za pripovedovanje             

  

skrb za oddelek in vedno nove člane  

zdrava in v fizično v dobri kondiciji

prilagodljiva na pogoje dela

šofer (avtobusa) 

  avtomehanik  

 knjižničar- bibliotekar  

psiholog

znanje za delo s posamezniki 

  

znanje tujega jezika                                                                                                                                                                          

 pravljičar, retorika             

  

manager  

 

motorna vozila  

skrb za vozilo 

delo z gradivom  

(vseh vrst) 6000 na busu in  30.-50.000 skladišče, 

 izposoja-gradivo je v gibanju  

delo z uporabniki (ranljive skupine)   

teamsko delo

 sodelavca sta neprestano skupaj v istem prostoru  

skrb za zamejce                                                                                                                                                   

prireditve na busih 

(pravljice, razstave, drugi dogodki)

vodja oddelka

terensko delo 

pogoji dela 

(WC, mraz, vročina, dopust)

POGOJI                                      ZNANJA                      OSEBNE LASTNOSTI

V letu 2016 smo skupaj pripravili:
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Na okrogli mizi, ki je bila pravzaprav 

sestavljena iz dvoseda in dveh 

foteljev, sta sodelovala dva slovenska 

proizvajalca bibliobusov, AS Domžale in 

Fera avto, d. o. o. Izkušnje v načrtovanju 

novih in obnovi starih vozil, s proizvodno 

prakso in uporabo novih proizvodnih 

rešitev sta predstavila vodilna moža 

obeh podjetij Karel Novak – AS Domžale 

in Primož Kocbek – Fera avto. Pogovora 

se je udeležil še podsekretar Marjan 

Gujtman, kot predstavnik Ministrstva 

za kulturo  ̶  MK, ki je večinski financer 

investicij v bibliobuse. 

Gradnja namenskega vozila potujoče 

knjižnice je velika investicija, zato 

je financiranje skupni projekt, v 

katerem sodelujejo MK in ustanovitelj 

oziroma dva ali več soustanoviteljev 

knjižnice. V nekaterih primerih v okviru 

ustanoviteljskih deležev prispeva 

manjši del sredstev tudi knjižnica 

(običajno za IKT opremo, promocijo 

nove storitve, grafično opremo vozila 

ipd.) iz akumuliranih lastnih sredstev, iz 

izkupička od prodaje starega vozila in 

podobno. 

da se s ponudbo in referencami 

predstavita slovenskim knjižnicam. 

Po predstavitvi svojih podjetij sta na 

vprašanja moderatorja izpostavila, da 

je razvoj novih materialov in tehnologij 

pri gradnji knjižnic na kolesih zelo hiter. 

Zagotovila sta, da mu proizvajalci sledijo 

in hitro osvajajo novosti ter jih vgrajujejo 

v lastna vozila. Največ pozornosti 

namenjajo tehnični in prometni varnosti, 

materialom, ki zdržijo dlje in so bolj 

kakovostni, vgrajeni materiali in sklopi 

morajo ustrezati strožjim ekološkim 

zahtevam. Velik napredek je na področju 

energije, kjer se je zdržljivost baterij 

povečala in zagotavlja neodvisnost 

vozila – čeprav še vedno ne toliko, kot 

bi si želeli, sta dejala. Vgradnjo osvojenih 

novih materialov in tehnologij slovenska 

proizvajalca sproti predlagata že v fazi 

načrtovanja. Kot je bilo rečeno v razpravi, 

pa je prva odločitev investitorja, ali bo 

potujoča knjižnica zgrajena na podvozju 

tovornjaka ali avtobusa. 

Toda, ali se splača vlagati denar v obnovo 

vozila namesto v nakup novega? Splača 

se, če gre za takšne posege, ki lahko 

zagotovijo varno in primerno rabo vozila 

še naprej, smo slišali. Najpogosteje 

KAKŠEN NAJ BO 
MODERNI BIBLIOBUS – 
OKROGLA MIZA 

ARTUR LIPOVŽ 

Gradnja bibliobusa je velik projekt vsake knjižnice, ki razmišlja, kako bi kupila novo ali obnovila dosedanje vozilo. V obeh primerih 

gre za velik finančni zalogaj; uspešno izveden projekt je tudi izjemen organizacijski dosežek in dosežek večstranskega dogovarjanja 

v lokalnem okolju in na nacionalni ravni. Vedno znova pa gradnja ali obnova potujoče knjižnice zahteva združitev praktičnih 

izkušenj s sodobno tehnologijo, novimi rešitvami, materiali in opremo z željami in denarjem, ki je na razpolago. Predvsem na 

slednje je skušala dati vsaj nekatere odgovore okrogla miza, ki je pod naslovom Kakšen naj bo moderni bibliobus potekala v 

okviru srečanja slovenskih potujočih knjižnic 27. maja v Kamniku. 

MK zagotavlja 70 odstotkov investicijske 

vrednosti, je poudaril Marjan Gujtman 

in dodal, da je vrstni red sofinanciranja 

za naslednji dve leti znan. Ni pa odveč 

nasvet, naj se knjižnice raje dogovarjajo 

za prioriteto kot pa za medsebojno 

konkurenco za ista sredstva, tudi projekti 

so lahko tako bolje pripravljeni. MK 

ugotavlja, da imajo lokalne skupnosti 

dovolj posluha za nakup bibliobusa, 

»toda predvsem tam, kjer bibliobus 

že imajo. Stvari se težje premaknejo v 

okoljih, kjer so sive lise – torej tam, kjer 

bi takšno knjižničarsko storitev najbolj 

potrebovali«. Seveda pa dogovor med 

občinami soustanoviteljicami ni nikjer 

razumljiv sam po sebi, saj imajo lokalne 

skupnosti številne potrebe. Zato sta 

stabilnost financiranja in resnost s strani 

MK toliko bolj pomembni, da občine 

uspejo doseči medsebojni sporazum 

o nakupu bibliobusa. Zaenkrat kaže, 

da v bližnji prihodnosti ni predvideno 

zmanjševanje finančnih virov za 

sofinanciranje potujočih knjižnic. 

Direktorja AS Domžale in Fera avto, d. o. 

o., sta kot prepoznavna in pomembna 

izvajalca nadgradenj biblobusov 

izrazila zadovoljstvo zaradi možnosti, 
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prihaja do takšne potrebe po 8 do 10 

letih obratovanja, saj se pozna, da so 

vgrajeni starejši materiali (kot je dejal 

Novak, v nova vozila vgrajujejo le še 

nerjavne materiale) in posamični sklopi, 

največ težav je v zagotavljanju energije.

Skušamo slediti zahtevam tistih, ki imajo 

največ izkušenj, to je upravljalcev vozil 

in potujočih knjižničarjev. To so (kot jih 

navaja anketa Sekcije potujočih knjižnic): 

zmogljiv akumulator, učinkovita klima, 

dobro ogrevanje, dobra izolacija in 

tesnjenje, sodobna IKT oprema, dvižna 

rampa, uporaba novih tehnoloških 

rešitev, ki pa so preizkušene, prostornost, 

dobra osvetlitev, primerne stopnice, 

dodatno izposojevalno mesto, sodoben 

motor po standardu, tišji motor in dovolj 

moči, ekološki standard, stabilnost 

vozila, vodljivost in krog obračanja, 

vgrajeni pomožni sistemi (kamere, 

reflektorji ipd.), enostaven dostop do 

agregatov, električnih in drugih sklopov. 

Pomembna je  seveda tudi odzivnost 

proizvajalcev v primeru težav. 

Zahteve novejši slovenski bibliobusi 

že odražajo, čeprav nimamo posebnih 

standardov, ki bi, podobno kot to 

velja za gradnjo in opremo klasičnih 

knjižnic, določali, kako in s čim mora biti 

opremljena knjižnica na kolesih, kakšno 

mora biti vozilo ipd. Potujoče knjižnice 

so omenjene v nekaterih določbah. 

Na voljo pa je prevod dokumenta IFLA 

(1991), Smernice za potujoče knjižnice. 

Resnici na ljubo so dovolj natančne in 

v pomoč pri načrtovanju novega vozila, 

še posebej, če so bile nekatere rešitve 

že videne tudi v tujini. Dobro pa bi bilo, 

da Slovenija dobi lasten dokument o 

standardih za knjižnice na kolesih. Ta bi 

omogočil izostritev zahtev in pričakovanj 

stroke in ponudbe proizvajalcev vozil. 

Pri načrtovanju bi bili manj odvisni od 

zbiranja vzorov v tujini. Morda bi priprava 

dokumenta spodbudila razpravo o 

poslanstvu potujočih knjižnic, ki se 

ponekod v tujini premika od tradicionalne 

izposoje knjige na polje socialnega 

središča in stikov, rabe interneta, storitev 

pošte, banke in še česa. 

V razpravi so se oglasili predvsem vozniki, 

ki so sočasno knjižničarji. Opozorili so na 

nujnost vgradnje zmogljivih agregatov in 

na nujo po podaljševanju življenjske dobe 

vozila z vgradnjo sodobnih materialov. 

Ogrevanje mora delovati brezhibno; 

toda morda je za prijeten obisk potujoče 

knjižnice še bolj pomembna učinkovita 

klima, ki pa tudi ne sme biti preglasna. 

Nujno je treba spoštovati okoljske 

zahteve. On-line povezave ne delujejo 

povsod, kot bi morale, zato je potrebno 

proaktivno sodelovanje Izuma. Morda bi 

lahko ob pomoči pristojnega ministrstva 

pozvali občine, da na postajališčih ob 

električnem priključku poskrbijo še za 

internetni priključek, ki je javno dobro. 

Udeleženci so, izhajajoč iz prakse, na 

zanimiv način povezali tehnične zahteve 

do vozila in vanj vgrajenih tehnoloških 

rešitev in novosti s knjižničarsko stroko. 

To pa pove: potujoče knjižničarstvo svoje 

delo obvlada in ga želi še nadgraditi. 

Skupne ugotovitve so bile naslednje: 

slovenski proizvajalci se trudijo slediti 

razvoju in ponujajo nove tehnološke 

rešitve pri gradnji potujočih knjižnic, 

od pristojnega ministrstva se še naprej 

pričakuje stabilno sofinanciranje gradnje 

bibliobusov, spodbuja se dogovarjanje 

glede vrstnega reda financiranja 

potujočih knjižnic in podana je bila 

pobuda bibliotekarskemu združenju, da 

pristopi k pripravi standardov za potujoče 

knjižnice. 

KRATKA PREDSTAVITEV SLOVENSKIH 
PROIZVAJALCEV BIBLIOBUSOV

AS Domžale, d. o. o.

Osnovna dejavnost podjetja je izdelava 

in popravila avtobusnih nadgradenj. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1951, 

leta 1995 je kot pravna naslednica v 

Domžalah zaživela današnja družba AS 

Domžale. Proizvodnja novih avtobusov in 

izdelava avtobusov na podvozjih znamk 

Iveco Daily in MAN in mini avtobusov na 

podvozjih Mercedes Benz Sprinter, Iveco 

Daily in VW Crafter; popravila, generalna 

obnova, predelava in restavriranje 

avtobusov; karoserijska dela, zaščita 

in drugo. Lastni razvoj nadgradenj 

avtobusov Rapido, Marathon, Crossman. 

Doslej so v tovarni naredili več kot 1.500 

novih avtobusov, več kot 300 vozil je bilo 

tu dodelanih ali obnovljenih. Načrtovanje 

in izdelava potujočih knjižnic na podvozju 

tovornjaka ali avtobusa z vsemi sklopi, 

notranjo opremo, grafično opremo ipd. 

Sedež: Ljubljanska cesta 1, 1230 

Domžale

Direktor: Karel Novak

Kontakti: (01) 721 15 10; 

info@as-domzale.si

FERA AVTO, d. o. o. 

Družba Fera avto, d. o. o. je bila 

ustanovljena leta 2007, ko je podjetje 

sodelovalo z Razvojno tehnološkim 

centrom Maribor. Zamisel za ustanovitev 

podjetja sega še v čas, ko je ustanovitelj 

in lastnik med študijem na fakulteti 

sodeloval pri mednarodnem projektu 

Formula Student. Podjetje se je po 

tem, ko je opozorilo nase s prototipom 

športnega vozila Fera30, usmerilo v 

razvoj in predelavo posebnih vozil. 

Danes se ukvarja predvsem z razvojem, 

izdelavo, predelavo, nadgradnjo in 

homologacijo vseh vrst vozil, strojev, 

naprav in izdelkov, izdeluje različne 

prototipe, izdeluje in popravlja plastične 

in kompozitne dele ter izdeluje modele 

in kalupe. Na področju konstruiranja si 

pomaga s 3D tehnologijo. Naročnikom 

ponuja predelavo vozil za različne 

namene, vključno potujočih knjižnic. 

Sedež: Gaj nad Mariborom 31, 

2201 Zgornja Kungota

Direktor: Primož Kocbek

Kontakt:  031 397 720;   

primoz.kocbek@feraavto.si
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Sudjelovanjem desetak knjižničara iz 

Rijeke, Koprivnice, Križevaca i Zagreba, 

na stručnom skupu i festivalu slovenskih 

bibliobusa u Kamniku, 27. i 28. svibnja 

2016. nastavila se dugogodišnja  ne 

samo kolegijalna, već  i prijateljska 

suradnja slovenskih i hrvatskih putujućih 

knjižničara. 

Svaki novi slovenski festival i mi 

iz Hrvatske čekamo s posebnim 

uzbuđenjem, radujemo se ne samo 

novim stručnim saznanjima, već još 

i više susretu sa starim prijateljima, 

dragim slovenskim kolegama, jer kroz 

protekle godine, pa i desetljeća suradnje 

i druženja puno smo već toga prošli 

zajedno. Surađivali smo u stručnom 

radu, kod nabave i opremanja bibliobusa, 

učili jedni od drugih, posjećivali se 

međusobno u našim knjižnicama, 

razmjenjivali stručna iskustva stečena po 

svijetu, dijelili dobre i lijepe trenutke, ali i 

one manje radosne, kad smo se opraštali 

od kolega i bibliobusa koji su odlazili u 

mirovinu, i zajedno tugovali za kolegama 

kojih više nema među nama… Podržavali 

smo uvijek jedni druge kad su vremena 

bila teška, kad su se ukidala stajališta, 

ili nije bilo razumijevanja financijera za 

bibliobuse, davali smo jedni drugima 

snage da izdržimo, da se borimo i dalje 

za naše korisnike koji trebaju putujuće 

knjižnice i zbog kojih ne smijemo odustati 

od naših ciljeva da održimo svoje službe, 

stalno ih razvijamo i unapređujemo. 

Skupa smo proslavljali svaki uspjeh, bilo 

to novootvoreno stajalište, ili donacija 

novih knjiga, a posebno dolazak novih 

bibliobusa – svakome od njih, bio on 

slovenski ili hrvatski, veselimo se uvijek 

punog srca svi zajedno, kao da je naš 

vlastiti. 

Ovaj put u Sloveniju su na festival u 

Kamnik doputovala i dva hrvatska 

SUDJELOVANJE KNJIŽNIČARA IZ HRVATSKE 
NA FESTIVALU SLOVENSKIH BIBLIOBUSA U 
KAMNIKU

IVA PEZER

LJILJANA VUGRINEC

Kamnik, 27. - 28. 5. 2016
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bibliobusa:  iz Križevaca i Rijeke koja je 

predstavila svoj novi gradski bibliobus, 

pušten u rad u siječnju 2016. godine.  

Zajedno s još 12 bibliobusa iz Slovenije 

i jednim gostujućim koji je doputovao iz 

Pečuha u Mađarskoj, i hrvatski bibliobusi 

ponosno su stali u kolonu duž glavne 

ulice u središtu grada Kamnika gdje 

je održan festival bibliobusa. Tijekom 

cijelog dana svi bibliobusi bili su prava 

atrakcija, otvoreni za razgledanje 

zainteresiranim posjetiteljima te privukli 

veliku pozornost ne samo knjižničara 

već i cjelokupne javnosti. Vrlo originalno 

oslikani bibliobusi privlačili su poglede 

i pažnju prolaznika, osobito djece, pa je 

malo tko u Kamniku toga dana prošao 

kroz grad, a da nije zavirio barem u 

poneki bibliobus, kako bi saznao što se 

to u njemu nalazi, kako izgleda jedna 

putujuća knjižnica iznutra i čemu ona 

služi.

A za nas knjižničare posjet bibliobusnom 

festivalu svaki put predstavlja poseban, 

jedinstven doživljaj, jer u svakom od 

bibliobusa susrećemo poznata i draga 

lica, srdačno nas dočekuju kolege iz 

svih krajeva Slovenije. Svi zajedno s 

velikim oduševljenjem razgledamo 

bibliobuse – nove, i one malo starije, 

jer svi su zanimljivi, svaki na svoj vlastiti 

način. Iako su različitih tipova, veličina i 

opremljenosti, u svakome od njih može 

se naći poneko zanimljivo rješenje u 

dizajnu opreme ili uređenju interijera, 

tehničkoj opremeljenosti, kao i u vrsti 

programa i uslugama koje provodi 

pojedina putujuča knjižnica. Uz to, vrlo 

je korisno upoznati se s prednostima i 

nedostacima pojedinih rješenja u praksi, 

kako bi se u izgradnji nekih budućih 

bibliobusa mogli unaprijed izbjeći 

pojedini problemi, a primijeniti rješenja 

koja su se pokazala dobra. 

Nakon razgleda festivala, u također 

odlično organiziranom stručnome 

dijelu skupa, imali smo priliku čuti 

zanimljive novosti i informacije o 

slovenskim bibliobusima koje je priredila 

predsjednica Sekcije za potujoče 

knjižnice ZBDS-a, Tjaša Mrgole Jukič, a 

članovi bibliobusne posade iz Maribora 

u svojoj najboljoj glumačkoj maniri kroz 

maštovit i duhovit igrokaz prikazali su 

svakodnevne situacije u bibliobusu i što 

se sve  može dogoditi uslijed nedostatka  

veze s internetom. Svi smo se mogli 

prepoznati u toj priči, preslikanoj iz 

praktičnog iskustva u radu putujućih 

knjižničara, a kolegama svaka čast jer 

su uz puno smijeha i na zabavan način 

odlično ukazali na važne probleme koji 

ometaju rad u putujućoj knjižnici i za koje 

je zaista svakako što prije potrebno naći 

rješenje.

U stručnom dijelu skupa nastupili su i 

predavači iz Hrvatske. Gorana Tuškan 

iz Gradske knjižnice Rijeka detaljnije je 

upoznala slovenske kolege s projektom 

nabave novog bibliobusa,  dok je Ljiljana 

Vugrinec, kroz održanu prezentaciju 

u ime Komisije za pokretne knjižnice 

Hrvatskoga knjižničarskog društva 

i njene predsjednice Ive Pezer, koja 

na žalost nije mogla doći na skup, 

predstavila sve hrvatske  pokretne 

knjižnice. Po  broju bibliobusa i njihovoj 

organizaciji slični smo Sloveniji, imamo 9 

službi i 13 vozila, ali je ova djelatnost u 

Hrvatskoj ipak još uvijek slabije razvijena 

nego u Sloveniji, ako se uzme u obzir da 

Hrvatska ima dvostruko više stanovnika  

i znatno veći teritorij nego Slovenija. 

Okrugli stol na temu »Moderni bibliobusi« 

u kojem su sudjelovali predstavnici 

slovenskih proizvođača bibliobusa i 

Ministarstva za kulturu bio je posebno 

zanimljiv za knjižničare iz Hrvatske, 

budući da u Hrvatskoj ne postoje 

specijalzirani proizvođači bibliobusa, 

dok ih u Sloveniji ima više. Dojmljivo je 

što neki od njih imaju i po dvadesetak 

godina iskustva u izgradnji specijalnih 

bibliobusnih vozila te niz odličnih 

referenci, kao i europskih nagrada za 

kvalitetu i dizajn proizvedenih bibliobusa. 

Uvjerili smo se da predstavljene tvrtke 

ulažu puno truda i stručnoga znanja u 

praćenje najsuvremenijih trendova i nove 

tehnologije koja omogućava ugradnju 

novih i učinkovitijih rješenja u bibliobuse, 

kako bi bili još bolje prilagođeni svojoj 

funkciji putujuće knjižnice, udobniji 

za boravak i korištenje korisnicima i 

djelatnicima, ali i jeftiniji za održavanje.  

Sve nas iz Hrvatske posebno se dojmila 

činjenica da slovensko Ministarstvo za 

kulturu već više od dvadeset godina 

redovito iz svoga Proračuna izdvaja 

sredstva za nabavu novih bibliobusa, 

na godišnjoj razini najmanje za jedno 

vozilo, i to u iznosu od 70% ukupne 

cijene koštanja za konkretno vozilo. Tako 

je prošle, 2015. godine novo, zamjensko 

vozilo - umjesto starog i dotrajalog 

bibliobusa - dobila Mariborska knjižnica, 

a za 2016. sredstva je dobio novi 

bibliobus u Novom Mestu.

U Hrvatskoj je u razdoblju 2003.-2009. 

također na sličan način obnovljen 

bibliobusni vozni park u 5 knjižnica, 

odnosno, novim vozilima nabavljenima 

uz potporu Ministarstva kulture 

uspostavljene su 2 nove bibliobusne 

službe, s tim da je sudjelovanje 

Ministarstva kulture bilo do 50% 

iznosa cijene novih vozila. Ali, od 2009. 

godine, na žalost, Ministarstvo kulture 
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RH prestalo je sufinancirati nove 

bibliobuse i to je do danas ostalo veliki 

problem, s obzirom da vozila neminovno 

zastarjevaju i ako im se ne osigura 

pravovremena zamjena, prijeti opasnost 

čak i od gašenja pojedinih bibliobusnih 

službi, što se upravo nedavno i dogodilo 

u Osijeku, gdje je zbog dotrajalog vozila 

2015. godine prestala s djelovanjem 

bibliobusna služba. Nadamo se da će 

nam slovenska dobra iskustva pomoći 

da preko Ministarstva kulture ponovo 

dođemo do inicijalnih sredstava za nove 

bibliobuse u skoroj budućnosti.

Festival slovenskih bibliobusa 

nastavljen je sljedeći dan zajedničkim 

nezaboravnim posjetom prekrasnom 

Arboretumu Volčji potok. Tu smo doživjeli 

još jedno vrlo ugodno iznenađenje – 

bibliobuse su došla posjetiti i razgledati 

čak dva ministra iz slovenske Vlade 

- ministar kulture, g. Anton Peršak i 

ministar za Slovence u iseljeništvu, g. 

Gorazd Žmavc. Zadivila nas je  pažnja 

slovenskih ministara, koji su uspkros 

velikoj vrućini odvojili vrijeme za posjet 

svakom bibliobusu i makar nakratko 

porazgovarali  sa svakom bibliobusnom 

posadom. Završetak druženja obilježen 

je veselom zračnom snimkom svih 

bibliobusa i sudionika skupa te 

zajedničkim ručkom u Domžalama.

Kamniški festival bio je još jedna lijepa 

prilika za stručno usavršavanje i učenje 

iz primjera dobre prakse, ali i prilika za 

prekrasno i nezaboravno kolegijalno 

druženje. Srdačno hvala organizatorima, 

Sekciji za potujoče knjižnice i  ZBDS-u, 

a posebno izvrsnim domaćinima 

festivala, Knjižnici Franceta Balantiča 

Kamnik, na ukazanom gostoprimstvu i 

ljubaznosti. Već sad se veselimo novoj 

suradnji i novom susretu slovenskih 

i hrvatskih putujućih knjižničara, na 

kojeg vas Komisija za pokretne knjižnice 

Hrvatskoga knjižničarsnog društva 

sve srdačno poziva. Vidimo se u Puli, 

12.5.2017., na  13. hrvatskom okruglom 

stolu o pokretnim knjižnicama i 7. 

festivalu hrvatskih bibliobusa! Srečno!

VRSTA VOZILA POKRETNIH KNJIŽNICA

ZAPOSLENICI I RADNO VRIJEME

BIBLIOBUSNE SLUŽBE I BIBLIOBUSI U 
HRVATSKOJ -  2016.

U Republici Hrvatskoj u 2016. godini 

djeluje 9 bibliobusnih službi s 13 

bibliobusnih vozila i to na području 8 

županija te u Gradu Zagrebu. Ukupno 12 

županija u Hrvatskoj nema  organizirane 

službe pokretnih knjižnica.

Od 2015. godine bilježimo jednu 

bibliobusnu službu manje i jedno vozilo 

manje nego u 2014. jer je prestala s 

radom bibliobusna služba u Osijeku, 

zbog dotrajalosti bibliobusa kojeg je 

Gradskoj i sveučilišnoj knjžnici u Osijeku 

još 2003. donirala Republika Austrija. 

S obzirom da se već tada radilo o 

rashodovanom vozilu te nakon dodatnih 

12 godina korištenja, opće stanje vozila 

više nije omogućavalo dalji rad. Na 

žalost, nije se uspjelo nabaviti ni novo 

vozilo te je služba u Osijeku ukinuta.

U većini slučajeva u pojedinoj županiji 

u Hrvatskoj djeluje po jedna služba 

pokretne knjižnice, u okviru županijske 

matične knjižnice, te pokriva područje te 

konkretne županije (Bjelovar, Čakovec, 

Karlovac, Rijeka, Vinkovci, Zadar). 

Izuzetak je Koprivničko-križevačka 

županija kao jedina županija koja ima 

dvije bibliobusne službe - osim u 

Koprivnici, kao županijskom središtu, još 

jedna služba organizirana je i u gradu 

Križevcima. Također, jedinstven je slučaj 

Bibliobusne službe Knjižnica Grada 

Zagreba koja djeluje na području dvije 

županije i to u Zagrebačkoj županiji te u 

Gradu Zagrebu, koji također ima status 

posebne županije.

Četiri bibliobusne službe imaju po dva 

vozila (Karlovac, Rijeka, Zadar i Zagreb),  

a pet  bibliobusnih službi ima po jedno 

vozilo (Bjelovar, Čakovec, Koprivnica, 

Križevci i Vinkovci).

Od početka 2016. Gradska knjižnica 

Rijeka dobila je novo vozilo, kao zamjenu 

za stari, gradski bibliobus. Novo vozilo 

je kombi tipa, i nešto manjih dimenzija 

nego što je bio stari gradski bibliobus, što  

će novom bibliobusu omogućiti lakše 

kretanje i parkiranje gradskim ulicama i 

kvartovima. 

Većina bibliobusnih vozila u Hrvatskoj 

izgrađena je na kamionskom podvozju 

– njih 7. Autobusno podvozje imaju 4 

bibliobusa, a 3 bibliobusa uređena su 

u kombi vozilima. Glavni razlog češćeg 

odabira kamionskih podvozja u odnosu 

na autobusna je njihova manja cijena, 

dok se kombi vozila primjenjuju za 

brdovite terene i gradsko područje, gdje 

je praktičnije koristiti manja vozila zbog 

težih uvjeta vožnje, odnosno mogućnosti 

parkiranja.

Garažu imaju samo 2 vozila – jedno u 

Karlovcu i jedno u  Koprivnici, dok samo 

jedno vozilo ima rampu za invalide i to 

jedan bibliobus u Zadaru.

OBUHVAT 

Bibliobusi u Hrvatskoj u 2015. imali su 

ukupno 502 stajališta, ili prosječno 39 

stajališta po vozilu. U 2015. svi bibliobusi 

zajedno prešli su ukupno 197.980 km, 

što prosječno po vozilu iznosi 15.230 km. 

Najudaljenije stajalište od sjedišta službe 

daleko je 104 km, a prosječna udaljenost 

hrvatskih bibliobusa do njihovih stajališta 

je 55 km. 

Ove brojke, pogotovo udaljenost do 

stajališta, pokazuju da bibliobusi u 

Hrvatskoj pokrivaju vrlo velika područja, 

i da često moraju jako dugo voziti do 

vrlo udaljenih stajališta. To znači da se 

zapravo smanjuje njihova efikasnost 

jer puno vremena provode u vožnji, 

zbog čega im manje vremena ostaje za 

stajanje na stajalištima. 

U bibliobusnim službama ukupno je 

zaposleno 34 djelatnika, ili prosječno 

2,6 po bibliobusu. Treba napomenuti da 

ovaj prosjek znatno podiže zagrebačka 

bibliobusna služba, čija dva bibliobusa 

rade u dvije smjene, tako da 13 

zaposlenika ili gotovo 40% čine djelatnici 

zagrebačke službe. U ostalim službama 

zapravo postoji manjak zaposlenika. 

Naime, hrvatski Standardi za pokretne 
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ČLANOVI I KORIŠTENJE 

KNJIŽNIČNI FOND BIBLIOBUSA I 
NABAVA

RAČUNALNO POSLOVANJE I OPREMA
FINANCIRANJE 

knjižnice – bibliobuse (1999.) predviđaju 

troje zaposlenika u bibliobusima TIP 

I i TIP II, veličine od 9 do 12 metara, te 

najmanje dva zaposlenika u manjim 

bibliobusima, tipa kombi vozila. 

Međutim, u većini hrvatskih bibliobusa 

većih dimenzija radi samo po dvoje 

zaposlenika, a u najmanjima samo po 

jedan.

Broj radnih dana za korisnike tjedno u 

prosjeku iznosi 4,7 dana, a broj radnih 

sati za korisnike tjedno u prosjeku 

je 28,6 h po bibliobusu. Bibliobusi u 

prosjeku stoje na stajalištima po 67 

minuta. Najkraće na svojim stajalištima 

stoje karlovački bibliobusi i križevački 

bibliobus -  u prosjeku po 30 min, s 

obzirom da obje ove službe obilaze 

brdska i planinska područja, s velikim 

brojem raštrkanih  malih naselja, u kojima 

nema puno korisnika, pa se usluga može 

pružiti u kraćem vremenu, a najvažnije 

je da se sva naselja i korisnici obuhvate 

i da bibliobus do njih dođe. Najduže  na 

svojim stajalištima stoji gradski bibliobus 

u Rijeci, i to prosječno 187 minuta.

Hrvatski bibliobusi imali su 2015. godine 

ukupno 14.753 članova, od toga 9.929 

djece (67%) i 4.824 odraslih (33%). 

Prosječan broj članova po vozilu je 1.135. 

Broj posjeta korisnika radi posudbe 

građe iznosio je 159.937, ili u prosjeku 

12.303 posjeta po bibliobusu. Ukupno 

je posuđeno 384.849 jedinica građe ili 

prosječno 29.604 jedinica po bibliobusu. 

Hrvatski bibliobusu ukupno imaju 

fond od 204.152  jedinica građa, od 

toga 198.776  knjiga, te 5.376  jedinica 

neknjižne građe. Prosječno broj jedinica 

u fondu po bibliobusu iznosi 15.704 

jedinica. Ukupno je u 2015. nabavljeno 

10.092 novih jedinica, od toga 9.470 

knjige te 622 jedinica neknjižne građe. 

Prosječna nabava po službi iznosila je 

1.121 jedinica građe. Na žalost, posljednih 

godina bilježi se pad sredstava za 

nabavu građe, na svim razinama, od 

PROGRAMI I POSJETE 

državne do regionalne i lokalne. U 

odnosu na prethodnu, 2014. godinu 

nabava u bibliobusima pala je prosječno 

za 11% na razini pojedine službe, jer 

je u 2014. nabavljeno prosječno 1.262 

jedinice po svakoj službi.

U bibliobusima, kao i u hrvatskim 

knjižnicama, ne postoji jedinstveni 

program za knjižnično poslovanje. 

Bibliobusi koriste 3 različita programa: 

CROLIST, Metel Win i ZaKi, ovisno o 

tome koji program koristi njihova matična 

knjižnica. On-line vezu s matičnom 

knjižnicom ima 10 bibliobusa. 

Internet u vozilima većinom još nije 

dostupan korisnicima, a ponegdje ni 

djelatnicima. 

Jedan od glavnih razloga tome je još 

uvijek nedovoljno razvijena infrastruktura 

pružatelja internetskih usluga i 

pripadajuće tehnologije u pojedinim 

područjima, ali i skupo korištenje 

takvih usluga za knjižnice. Dodatni 

razlog je starija gradnja bibliobusa i 

neprilagođenost interijera i opreme u 

postojećim vozilima, koje bi u tu svrhu 

trebalo osuvremeniti i prilagoditi novim 

potrebama.

Ukupno su u hrvatskim bibliobusima 

tijekom 2015. godine održana 442 

programa sa 7.298 posjeta,  ili prosječno 

34 programa s ukupno 561 posjetom po 

bibliobusu. Za djecu je ukupno održano 

379 programa sa 6.535 posjete, a za 

odrasle 63 programa sa 738 posjete.

Neki od najčešćih programa koji se 

organiziraju i usluga koje se pružaju u 

bibliobusima su: edukacija korisnika 

za korištenje knjižnicom, rješavanje 

informacijskih zahtjeva, manifestacije i 

akcije za poticanje čitanja, pričaonice, 

igraonice, kvizovi, natjecanja, književni 

susreti, izložbe, kazališni programi. 

U svakom od bibliobusa pružaju 

se usluge za određene posebne 

korisničke skupine, među kojima su 

najbrojniji korisnici: djeca s posebnim 

potrebama, osobe s teškoćama u 

ISTRAŽIVANJE O PLANOVIMA I 
POTREBAMA RAZVOJA (2015.)

čitanju, umirovljenici te stariji i nemoćni u 

domovima, štićenici specijalnih ustanova 

za psihički bolesne odrasle osobe, slijepi 

i slabovidni, zatvorenici, beskućnici, kao i 

pripadnici nacionalnih manjina - Albanci, 

Bošnjaci, Česi, Mađari, Romi, Rusini, 

Slovaci, Slovenci, Srbi, Ukrajinci.

Ukupni troškovi svih hrvatskih 

bibliobusnih službi u 2015. godini iznosili 

su cca 4.218.000 kuna ili 555.000 eura, 

što prosječno iznosi cca 325.000,00 

kuna ili oko 43.000 eura po bibliobusu. 

Ako ove troškove podijelimo brojem 

korisnika, proizlazi da  trošak bibliobusa 

po korisniku iznosi 286 kuna ili 37 eura 

godišnje.

Kao financijeri bibliobusnih službi u 

najvećem postotku sudjeluju gradovi – 

osnivači knjižnica u okviru kojih djeluju 

bibliobusne službe - sa 36% te županije 

s 28%. Same knjižnice uključuju se s 

prosječno 16% vlastitih sredstava, a 

općine koje koriste bibliobusne usluge 

s 11%. Ministarstvo kulture većinom 

se uključuje kroz sredstva za nabavu 

knjižnične građe te povremeno 

sufinanciranjem pojedinih bibliobusnih 

projekata, što iznosi 8% od ukupnih 

troškova. Preostalih 1% otpada na 

sudjelovanje malobrojnih poduzeća koja 

su preostala kao korisnici bibliobusnih 

usluga te na sponzorstva.

Komisija za pokretne knjižnice HKD-a 

ispitala je 2015. godine posebnim 

upitnikom sve matične knjižnice o 

njihovim planovima za razvoj pokretnih 

knjižnica, s ciljem pripreme podataka i 

dokumentacije potrebne za kandidiranje 

za sredstva iz fondova EU radi nabave 

novih bibliobusa.

U suradnji Komisije i Stručnog vijeća 

voditelja županijskih matičnih službi 

izrađena je  Programska podloga za 

daljnji razvoj pokretnih knjižnica  u 

Hrvatskoj s vremenskim planom 

nabave potrebnih vozila i procjenom 

financijskih potreba u pojedinoj godini za 
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višegodišnje razdoblje.

Prema rezultatima istraživanja, od 

12 županija koje trenutno nemaju 

organizirane službe pokretnih knjižnica, 

njihovo osnivanje planira 6 županija:  

Istarska županija (Pula), Ličko-senjska 

županijia (Gospić), Požeško-slavonska 

županija (Požega), Sisačko-moslavačka 

županija (Sisak), Splitsko-dalmatinska 

županija (Split) te Virovitičko-podravska 

županija (Virovitica). 

Osnivanje još  jedne  službe uz već 

postojeću bibliobusnu službu županiji 

planiraju 2 županije: Bjelovarsko-

bilogorska županija (za Daruvar) te 

Karlovačka županija (za Ogulin). Dodatno  

vozilo u postojećoj službi  planira 

jedna županija - Vukovarsko-srijemska 

(Vinkovci).

Kao najveće izazove s kojima se trenutno 

susreću bibliobusne službe u Hrvatskoj 

možemo istaknuti sljedeće: vozni 

park bibliobusnih službi stari, a nema 

uhodanog načina obnove dotrajalih vozila 

/ nabave novih, niti preko Ministarstva 

kulture RH, niti preko fondova EU. 

Postojeća vozila su tehnološki slabo 

opremljena, što je povezano s njihovom 

starijom godinom proizvodnje.  

Financiranje redovnih troškova, tzv. 

hladnog pogona bibliobusnih službi 

nije sustavno uspostavljeno, već ovisi 

o dobroj volji financijera, osnivača – 

gradova ili županija, a pogođeno je i 

lošim gospodarskim stanjem u Hrvatskoj. 

S druge strane, svjedočimo ogromnom 

značaju bibliobusa u mjestima gdje 

nema drugih knjižnica, stalnom porastu 

broja korisnika djece, učenika, starijih, 

nezaposlenih, a vrlo su izražene i potrebe 

prilagođavanja zahtjevima posebnih 

skupinama korisnika.

S terena stalno dolazi sve više zahtjeva 

za novim stajalištima i /ili produženjem 

stajanja na nekim postojećim stajalištima, 

za što je potrebno zapošljavanje dodatnih 

djelatnika i uvođenje druge smjene rada 

postojećih bibliobusa. Izražena je potreba 

stabilnijeg financiranja: podijeliti teret 

troškova između malih jedinica lokalne 

uprave i regionalne uprave (županije), te 

doraditi zakonske propise u tu svrhu.

Dobra je vijest što su pokretne knjižnice 

na nivou knjižnične struke u Hrvatskoj 

dobile važno mjesto u pripremi novih 

hrvatskih strateških i zakonodavnih 

dokumenata. U Prijedlogu nacrta 

Strategije hrvatskog knjižničarstva 

2016.-2020.1  u poglavlju Mjera 1.1. navodi 

se: »Kako bi se korisnicima omogućio 

slobodan pristup knjižničnim uslugama, 

građi i informacijskim izvorima, potrebno 

je kontinuirano razvijati i širiti mrežu 

knjižnica ponudom stacionarnih, 

pokretnih i elektroničkih knjižničnih 

usluga, kako bi one bile ravnomjerno 

dostupne svim građanima RH.« Također, 

u Prijedlogu Zakona o knjižničnoj 

djelatnosti i knjižnicama  u poglavlju 

Narodne knjižnice2, u čl. 28, navedeno 

je: »Županije su dužne u suradnji s 

matičnim županijskim knjižnicama 

osnovati županijske pokretne knjižnice 

(bibliobuse i/ili bibliobrodove), kako bi 

osigurali knjižničnu uslugu i za najmanje 

zajednice na svom području.«

1   Nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva. // HKV, 

Ministarstvo kulture RH [citirano 18.3.2015.] Dostupno 

na http://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_

novost/632/

2   Prijedlog Zakona o knjižničnoj djelatnosti i knjižnicama. // 

HKV, Ministarstvo kulture RH [citirano 18.3.2015.] Dostupno 

na http://www.nsk.hr/prijedlog-zakona-o-knjiznicnoj-

djelatnosti-i-knjiznicama/

ZAPAŽENI TRENDOVI  I ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog, možemo 

zaključiti kako je prvi korak prema 

budućem razvoju segmenta pokretnog 

knjižničarstva uspješno učinjen jer su 

pokretne knjižnice na nivou knjižnične 

struke u Hrvatskoj prepoznate i podržane 

kao obavezan sastavni dio svake 

županijske mreže narodnih knjižnica koji 

značajno pridonosi ostvarivanju misije 

javnih knjižnica.

Hrvatsko knjižničarsko društvo i 

Komisija za pokretne knjižnice i dalje 

će pružati podršku osnivanju službi 

pokretnih knjižnica u svim županijama, 

te podršku unapređenju rada postojećih 

službi kroz edukaciju zaposlenika,  

podupiranje akcija za nabavu novih 

bibliobusa, kroz informiranje i edukaciju 

javnosti i financijera te kroz stalno  

zagovaranje putujućih knjižnica u svim 

situacijama, u suradnji s Nacionalnom 

i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu - 

Hrvatskim zavodom za knjižničarstvo 

i Ministarstvom kulture RH, te kroz 

prikupljanje iskustava i primjera dobre 

prakse i suradnju s kolegama iz drugih 

zemalja.

Igor sa slovenskim ministrom za kulturu Tonom Peršakom i ministrom za Slovence po svijetu 

Gorazdom Žmavcem. .
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NOV BIBLIOBUS, 
(GOT)OFF-LINE ALI 
KAKO SMO J****I JEŽA!

SCENARIJ:   KSENIJA TRS 

REŽIJA:   KSENIJA TRS 

NASTOPAJOČI:  JOŽE ANTOLIČ – BRALEC

  MOJCA GOMBOC – BRALKA

  LJUDMILA PODLESNIK – KNJIŽNIČARKA

  ALEŠ BRODNIK – KNJIŽNIČAR

  KSENIJA TRS-PREDSTAVITEV, POVEZOVANJE

bralec bralka
knjižničarknjižničarka

Dober dan! Po dolgem 
času bi rad vrnil knjige! Ne vem, 

če bo šlo!

Kak ne bo šlo? 
Nimam časa, mudi se mi! 

Glejte, mene ne zanima vaša 
linija! Malo manj jejte, pa jo 

boste imeli!

Jaz pa 
nimam linije!

Aleš, tak drži, 
tak ti naj stoji! 

Bom kar preslišala 
vašo opazko!

Lep dan tudi vam, gospa! Če 
pa ne vleče!

Glede na to, kako me 

gledate, rajši ne! Hvala!

Ko vas takole gledam,
 imam sigurno lep dan! Vam lahko 

kako pomagam?

To mi delaj!
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Kolikor vem, lahko vrnem 
brez izkaznice!

Ne vem, 
če bo šlo!

Čakaj, Milka, grem tu, malo 
višje, na ta hrib in bom 

probal uloviti signal! 
Ne vem, 

Lep dan tudi vam, gospa! Če 
pa ne vleče!

Aleš, tak drži, 
tak ti naj stoji! 

Dober dan! Vam pa visoko stoji! 

Ko vas takole gledam,
 imam sigurno lep dan! Vam lahko 

kako pomagam?

To mi delaj!

Te knjige vam žal ne morem 
izposoditi!

Vi mene malo 
zajebavate?

Evo, pa je! … 
Ne, pa ni! Ne gre!  

Milka, nič ne pomaga! Bo 
treba na off-line izposojat! 

Gospod, imate člansko 
izkaznico?

Ne me jebat! Če sem pa 
vam jo zdaj, ta trenutek 

vrnil! 

Se kar strinjam z gospo! Povejte 
mi, kaj še imam doma in mi tisto 

podaljšajte, prosim, pa grem!

Se pravi, da me ne morete danes včlaniti, da ne 
morem dobiti knjige, ki je tukaj, in za katero trdite, da 
je ni!! Moški kot moški! Nekaj obljubljate, potem pa … 
Globoko sem razočarana, zato bova kar tu na tem 

mestu končala z mojo obdelavo! Grem v bolj prijazno 
knjižnico! Srečno!

Kaj pa želite?

Tega pa ne vemo in vam 
gradiva tudi ne moremo 

podaljšati! Evo, izpis gradiva!

In kaj naj s tem? Kaj pa 
izpis za mojo ženo in pa 

sosedo? Tudi njune knjige 
so bile vmes?

Če ste blizu doma, skočite 
po kartico, knjige pa 
pustite tačas tukaj! Če vi vsi fkup 

niste zmešani! 
VSI skupaj: 

Tudi vam želimo lep dan, gospod!

Ker imate tehniko s kremenčkove dobe, 
me boste sedaj šetali malo tamo malo ovamo? 

Ljudje božji, pa jaz vam 
plačujem članarino!!

Verjemite, da to ni naš namen! Kolegica ima prav! 
Ker nimamo tu, v Sladkem Vrhu, signala, vam 

brez izkaznice ne moremo vrniti, niti podaljšati in 
niti izposoditi gradiva! Žal!

Evo, zdaj sem jaz na vrsti, ker sem bil že 
pred vami! Našel sem ta 

preklemanski papir! 

Gospod, ne se jeziti! Imate mogoče s seboj izpis 
izposojenih knjig, na njem je vaša članska številka! 

Potem pa bi šlo!Me že gospod knjižničar 
obdeluje! 

Nekaj za mojo dušo! Kaj mi 
priporočate? Mogoče Gorela je, ko sem 

legel nanjo?

Prav, prav! Me veseli vaša 
globina! Duše, mislim! Zanjo 

imamo še veliko gradiva! 
Člansko izkaznico prosim!

Na žalost vas danes ne 
moremo vpisati, ker nam 

program ne dopušča! 
Skratka, je brez globine, 

če se lahko izrazim v 
prispodobi!

Joj, kako ste zadeli! Prav v 
moje globino! Hm, duše 

mislim!

Na žalost tudi 
vračanje ne gre brez 

članske izkaznice!  

Je še nimam! Prosim, da me 
včlanite, ker bi res rada 

zahajala k vam!

Rada bi še to knjigo, ki jo je 
gospod vrnil!

Kaj pa sedaj? Zelo sem 
razočarana, veste. Pa tako 

lepo sva začela!

...odide

... vsi se lopnejo po glavi

knjižničarka poda bralcu zadolžnico, ta pa jo začne zabodeno gledati

Glede na to, kako me gledate, 
rajši ne! Hvala!
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Kolikor vem, lahko vrnem 
brez izkaznice!

Ne vem, 
če bo šlo!

Čakaj, Milka, grem tu, malo 
višje, na ta hrib in bom 

probal uloviti signal! Lep dan tudi vam, gospa! Če 
pa ne vleče!

Aleš, tak drži, 
tak ti naj stoji! 

Dober dan! Vam pa visoko stoji! 

Ko vas takole gledam,
 imam sigurno lep dan! Vam lahko 

kako pomagam?

To mi delaj!

Te knjige vam žal ne morem 
izposoditi!

Vi mene malo 
zajebavate?

Evo, pa je! … 
Ne, pa ni! Ne gre!  

Milka, nič ne pomaga! Bo 
treba na off-line izposojat! 

Gospod, imate člansko 
izkaznico?

Ne me jebat! Če sem pa 
vam jo zdaj, ta trenutek 

vrnil! 

Se kar strinjam z gospo! Povejte 
mi, kaj še imam doma in mi tisto 

podaljšajte, prosim, pa grem!

Se pravi, da me ne morete danes včlaniti, da ne 
morem dobiti knjige, ki je tukaj, in za katero trdite, da 
je ni!! Moški kot moški! Nekaj obljubljate, potem pa … 
Globoko sem razočarana, zato bova kar tu na tem 

mestu končala z mojo obdelavo! Grem v bolj prijazno 
knjižnico! Srečno!

Kaj pa želite?

Tega pa ne vemo in vam 
gradiva tudi ne moremo 

podaljšati! Evo, izpis gradiva!

In kaj naj s tem? Kaj pa 
izpis za mojo ženo in pa 

sosedo? Tudi njune knjige 
so bile vmes?

Če ste blizu doma, skočite 
po kartico, knjige pa 
pustite tačas tukaj! Če vi vsi fkup 

niste zmešani! 
VSI skupaj: 

Tudi vam želimo lep dan, gospod!

Ker imate tehniko s kremenčkove dobe, 
me boste sedaj šetali malo tamo malo ovamo? 

Ljudje božji, pa jaz vam 
plačujem članarino!!

Verjemite, da to ni naš namen! Kolegica ima prav! 
Ker nimamo tu, v Sladkem Vrhu, signala, vam 

brez izkaznice ne moremo vrniti, niti podaljšati in 
niti izposoditi gradiva! Žal!

Evo, zdaj sem jaz na vrsti, ker sem bil že 
pred vami! Našel sem ta 

preklemanski papir! 

Gospod, ne se jeziti! Imate mogoče s seboj izpis 
izposojenih knjig, na njem je vaša članska številka! 

Potem pa bi šlo!Me že gospod knjižničar 
obdeluje! 

Nekaj za mojo dušo! Kaj mi 
priporočate? Mogoče Gorela je, ko sem 

legel nanjo?

Prav, prav! Me veseli vaša 
globina! Duše, mislim! Zanjo 

imamo še veliko gradiva! 
Člansko izkaznico prosim!

Na žalost vas danes ne 
moremo vpisati, ker nam 

program ne dopušča! 
Skratka, je brez globine, 

če se lahko izrazim v 
prispodobi!

Joj, kako ste zadeli! Prav v 
moje globino! Hm, duše 

mislim!

Na žalost tudi 
vračanje ne gre brez 

članske izkaznice!  

Je še nimam! Prosim, da me 
včlanite, ker bi res rada 

zahajala k vam!

Rada bi še to knjigo, ki jo je 
gospod vrnil!

Kaj pa sedaj? Zelo sem 
razočarana, veste. Pa tako 

lepo sva začela!

...odide

... vsi se lopnejo po glavi

knjižničarka poda bralcu zadolžnico, ta pa jo začne zabodeno gledati

Glede na to, kako me gledate, 
rajši ne! Hvala!
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PO DOLENJSKIH IN BELOKRANJSKIH 
KRAJIH VOZI 
NOV BIBLIOBUS

    BOJANA MEDLE IN LUKA MEŽAN

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

je s septembrom zaključila dvoletni 

projekt pridobitve novega knjižničnega 

bibliobusa. Uspešno se je namreč 

prijavila na razpis Ministrstva za kulturo, ki 

je prispevalo glavnino sredstev za nakup 

novega bibliobusa, pomemben delež pa 

so prispevale tudi občine pogodbene 

partnerice novomeške knjižnice.

Prejšnji bibliobus je bil namreč že precej 

dotrajan in kmalu svojega poslanstva ne 

bi mogel več uspešno opravljati. Novi je 

večji, prostornejši, hkrati pa je na njem 

na 110 metrih knjižnih polic na voljo več 

kot 7.500 enot gradiva. S svojo pisano 

mavrično podobo gotovo ne bo ostal 

neopažen na svojih vožnjah, največja 

pridobitev pa je prav gotovo dvižna 

rampa, ki tudi gibalno oviranim osebam 

omogoča obisk bibliobusa. Otroci so se 

razveselili predvsem otroškega kotička, 

pomembna pridobitev pa sta gotovo tudi 

klimatski napravi in dostop do interneta.

Model vozila je Renault C 16 MED P4X2 

250E6, sicer pa je bibliobus »unikat«, 

saj so ga po naročilu izdelali v podjetju 

AS Domžale, d. o. o. Projektiral ga je ing. 

Janez Cvahte, v dolžino meri 10,5, v širino 

2,45 in v višino 3, 476 m. Največja skupna 

dovoljena masa vozila je 16.300 kg.

Avtobus v nastajanju.

Meseca maja je bibliobus izgledal še takole …

Bibliobus brez knjig je kot telo brez 

duše …

Slavnostni prerez traku z ministrom za kulturo Antonom Peršakom, županjo in župani pogodbenih partneric novomeške knjižnice ter 

direktorjem Knjižnice Mirana Jarca Borutom Novakom. Foto: Elvis Zagrljača.
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Selitev … in še zadnji popravki …

PRVA JAVNA PREDSTAVITEV NA NOVOMEŠKEM 
GLAVNEM TRGU

Javnosti smo novo knjižnično 

pridobitev prvič ponosno pokazali v 

petek, 2. septembra 2016, ko smo na 

novomeškem Glavnem trgu pripravili 

pester program za vse generacije. 

Začeli smo z ustvarjalnimi delavnicami 

za najmlajše uporabnike, na katerih so 

otroci izdelovali lesene bibliobuse. Sledil 

je slavnostni prerez traku, ki se ga je 

udeležil tudi minister za kulturo Anton 

Peršak in župani občin pogodbenih 

partneric knjižnice. Bibliobusu smo 

skupaj s številnimi obiskovalci zaželeli 

dolgo in srečno vožnjo. 

V popoldanskih urah smo zopet 

ustvarjali z najmlajšimi in plesali skupaj z 

navihanim knjižničnim škratom Rudijem 

in plesalkama iz Plesnega studia Novo 

mesto. 

Najmlajši so uživali v družbi škrata Rudija … in 

izdelovali lesene bibliobuse.

Pestro dogajanje ob predstavitvi novega 

bibliobusa se je zaključilo z večernim 

koncertom dveh vrhunskih glasbenikov, 

ki sicer ustvarjata v mnogih slovenskih 

zasedbah, harmonikarjem in vokalistom 

Janezom Dovčem in klarinetistom, 

vokalistom Boštjanom Gombačem. 

Publiko sta navdušila s svojim 

sproščenim in živahnim nastopom, saj 

združujeta virtuoznost s hudomušnostjo, 

prepletata znane in manj znane ljudske 

skladbe z različnih koncev Evrope in 

Slovenije ter jih začinita z zanimivimi in 

manj znanimi instrumenti. 

PRVIČ MED UPORABNIKI »NA TERENU«

Potujoča knjižnica v krajih, ki jih obiskuje, 

ne pomeni samo izposoje knjižničnega 

gradiva, ampak veliko več. V njej se 

prepletajo generacije. Za mnoge otroke 

je to prvo srečanje s knjigo in knjižnico, 

zato je še toliko pomembneje, da jim 

knjižničarji znamo približati knjigo na 

pravi način. V zadnjih letih se število 

postajališč našega bibliobusa povečuje, 

trenutno mesečno obišče 63 postajališč 

po Dolenjski in Beli krajini. V letu 2015 

smo na njem zabeležili več kot 12.000 

obiskov, podoben trend obiskov se kaže 

tudi v letošnjem letu. Iz omenjenega 

razloga smo se v knjižnici odločili, da 

novi bibliobus predstavimo tudi »na 

terenu« − ljudem, ki jim je v prvi vrsti tudi 

namenjen. Ob prvih vožnjah bibliobusa 

na območju občin pogodbenih partneric 

Pred Kulturnim domom Straža sta si notranjost 

bibliobusa z zanimanjem ogledala tudi 

nekdanji in aktualni župan občine Straža.

novomeške knjižnice smo v sodelovanju 

z občinami, lokalnimi vrtci in šolami 

pripravili predstavitev bibliobusa s 

spremljevalnim programom in povsod 

naleteli na izredno topel sprejem. 

Najbolj pa so bili navdušeni otroci, ki so 

si ob koncu z zanimanjem ogledali tudi 

njegovo notranjost.

»BIBLIOBUSIRANJE«

Z novim bibliobusom smo se odpravili 

na obisk tudi na sosednjo Hrvaško, 

natančneje v Karlovec, Dugo Reso in 

Ozalj. V sodelovanju s partnersko Gradsko 

knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, 

ki je hkrati tudi osrednja knjižnica za 

Slovence na Hrvaškem, smo pripravili 

spremljevalni program z ustvarjalnimi 

delavnicami, pripovedovanjem pravljic 

ter nastopom Nodija in škrata Igija. 

Želimo si namreč, da bi se novomeški 

bibliobus v prihodnosti vsaj dvakrat letno 

odpravil tudi k zamejskim Slovencem 

na Hrvaško in jim na ta način omogočil 

dostop do knjig v maternem jeziku.

Bibliobusiranje smo poimenovali skupno 

popotovanje in predstavljanje novomeškega 

in karlovškega bibliobusa po okolici Karlovca, 

kjer živi tudi veliko Slovencev.

 .… še posebej pa so bili veseli, ker se je z 

novim bibliobusom iz Slovenije k njim na obisk 

pripeljal tudi priljubljen Nodi.
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Miran, na bibliobusu opravljaš delo 

šoferja že 35 let. Kako so izgledali tvoji 

prvi delovni dnevi na terenu, ko so bile še 

združene goriška, tolminska in ajdovska 

potujoča knjižnica? 

Pri 22 letih sem se priselil iz okolice 

Maribora na Primorsko. Zame je bila 

to velika sprememba. Ko sem prvič 

zagledal bibliobus, sem pomislil: »To pa 

ni zame.« Vendar sem se nekako prebil 

»SVOJE DELO MORAŠ OPRAVLJATI S 
SRCEM IN VESELJEM, DRUGAČE ZELO 
TEŽKO POSTANEŠ PRAVI POTUJOČNIK.« 

FRANKA KORENO

»MIRAN TREPLAK«
Pogovor z dolgoletnim voznikom bibliobusa in knjižničarjem

skozi mesec poizkusne vožnje v juniju 

leta 1981. Vodstvo knjižnice se je odločilo, 

da sem primeren šofer in dobil sem 

zaposlitev. Ko sem pred kratkim vprašal 

bivšo sodelavko iz tolminske knjižnice, 

ali se spomni mojih prvih dni v knjižnici, 

mi je povedala, da se ne spomni točno, a 

ena izmed sodelavk je menda rekla: »A 

ta šmrkavec, da bo vozil bibliobus?!« Od 

takrat je minilo več kot 35 let. Predvsem 

so mi manjkale izkušnje za vožnjo po 

teh ozkih cestah, na katerih je velikokrat 

prostora samo za eno vozilo. Na začetku 

se nisem prav veliko ukvarjal z izposojo 

knjig. A pri opravljanju del in komunikaciji 

z obiskovalci nisem imel večjih težav. Za 

to gredo zasluge sodelavkam, saj so me 

učile, spodbujale in z nasveti pomagale, 

da sem tudi na področju knjižničarstva 

napredoval.  
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Koliko postajališč ste imeli takrat in 

kako je potekalo vaše delo?

V začetku smo s potujočo knjižnico 

obiskovali 50 krajev na Goriškem, 21 

na Ajdovskem in 34 na Tolminskem, 

kamor smo zapeljali v letu 1977. V 

novogoriški potujoči knjižnici je bila 

takrat polno zaposlena knjižničarka in 

pol, v Ajdovščini in Tolminu pa so imeli 

svoje knjižničarke. Sam sem bil voznik 

na vseh treh področjih vse do leta 1995, 

ko so v Ajdovščini in Tolminu zaposlili 

svoja voznika. Gradivo je bilo skupno, 

nakupovala in obdelovala ga je Goriška 

knjižnica. Po deležu je pripadalo 40 

odstotkov Goriški knjižnici in po 30 

Ajdovščini in Tolminu. Najtežje je bilo 

gradivo pravično razdeliti po terenih. 

Na srečo je bilo to delo knjižničark, 

med katerimi je pogosto prihajalo 

do konfliktnih situacij, ki pa so jih kar 

uspešno reševale. Ko so delile knjige, 

sem si sam raje poiskal kako opravilo v 

vozilu. Vendar mi ni bilo prizaneseno – 

ko sem se odpravljal na njihove terene, 

sem izvedel vse o tem, ali so bile knjige 

res pravično razdeljene! 

Kakšen je bil tvoj prvi bibliobus?

Prvi bibliobus je bil poglavje zase. Vozilo 

ni bilo tehnično dovršeno in se je precej 

kvarilo. Z mehaničnimi delavnicami 

smo se težko dogovarjali o popravilih, 

saj je bilo vozilo specifično, pa tudi 

nikogar nisem poznal, da bi nas sprejel 

na popravilo. To se je spremenilo, ko 

sem pričel pogodbeno voziti avtobus na 

Avtoprometu, kjer sem spoznal precej 

mehanikov. Od takrat naprej nismo imeli 

večjih problemov s popravili. Zgodilo 

se je, da so bile jame za popravilo 

zasedene, a so nas kljub temu sprejeli 

in nam odpravljali napake kar pred 

delavnico, kdaj tudi v dežju.

Kaj ti je predstavljalo večji izziv: vožnja 

vozila, polnega knjig po (tedaj tebi) 

neznanih cestah ali svetovanje bralcem 

in izposoja?

Sigurno mi je predstavljala vožnja 

takrat največji izziv, saj sem imel malo 

izkušenj. Cest pa da ne omenjam, res 

so bile ozke za takšno vozilo. Toda to 

se je kar hitro spremenilo. V kratkem 

časovnem obdobju sem precej pridobil 

kot šofer, saj sem že po manj kot enem 

letu dela v knjižnici, kot že rečeno, pričel 

pogodbeno voziti avtobus na bivšem 

Avtoprometu. Tam sem ob vikendih in 

poletnih mesecih naredil bistveno več 

kilometrov kot s samo vožnjo v knjižnici. 

No, če me zdaj vprašaš, kako je z vožnjo, 

ti povem, da mi ne predstavlja več 

nobenega problema. Delo v izposoji pa 

so nam olajšali računalniki. 

Se je delo knjižničarja/šoferja v 

tridesetih letih kaj spremenilo, kakšne 

so razlike po tvojem mnenju?

Zame so bile spremembe pri delu 

kar velike. Do leta 1995 sem vozil 

ajdovski, novogoriški in tolminski teren 

sam. Izposoja se je do tega leta toliko 

povečala, da sem celo razmišljal o 

zamenjavi službe. Najbolj naporni so 

mi bili tolminski tereni. Od doma sem 

odhajal takoj po 6. uri zjutraj in se vračal 

ob 20. uri zvečer. Sedaj so tereni prirejeni 

tako, da svoje delo opravim večinoma v 

osmih urah.

Je bilo delo na bibliobusu lažje takrat ali 

danes, ko ste opremljeni z modernejšo 

tehnologijo?

Izposoja gradiva je bila včasih težavnejša, 

ker smo morali paziti, da smo vstavili 

knjižne listke v prave knjige. Imeli pa smo 

primer, ko si je bralka izposojala po 80 

knjig (za celo družino), kar je pomenilo, 

da je bilo potrebno poiskati vse knjižne 

listke in jih vstaviti v žepke knjig. Zraven 

pa bi moral vpisati v izkaznico še vse 

inventarne številke knjig. Bibliobus pa 

poln obiskovalcev, ki jih je bilo potrebno 

postreči v dobre pol ure! Tako sem vpisal 

v izkaznico samo število izposojenih 

knjig, čeprav je bilo to proti pravilom. 

Danes poteka izposoja z računalniki in 

optičnimi čitalci bistveno hitreje. Zraven 

pa imaš še blagajno oziroma tiskalnik, ki 

ti naredi izpis izposojenega gradiva. Da 

ne omenjam statistike in vseh ostalih 

podatkov, ki jih dobiš iz računalnika. 

Kar pa se tiče vozila – v toplejših 

mesecih smo delali v težkih razmerah, 

saj so temperature v vozilu dosegale 

okoli 40 stopinj. S klimatskimi napravami 

smo se prvič opremili šele pri tretjem 

bibliobusu, na žalost pa zaradi okvar 

agregata velikokrat niso delovale. Pri 

zdajšnjem vozilu teh težav nimamo. 

Pa kljub temu še vedno delamo pri 

približno 30 stopinjah, saj bibliobusa ne 

moreš imeti zaprtega in temu primerne 

so tudi temperature v vozilu.

Kaj pa razlike med delom v centralni 

knjižnici in na potujoči – ali mora 

knjižničar na bibliobusu posedovati 

kakšne posebne kvalitete?

Na potujoči knjižnici delaš na zelo 

majhnem prostoru. Predvsem je 

pomembno, da dobro sodeluješ s 

sodelavcem. Zraven tega so postanki 

kratki in moraš biti hiter, da si lahko 

pravočasno na naslednji postaji. In res 

moraš svoje delo opravljati s srcem in z 

veseljem, drugače zelo težko postaneš 

pravi potujočnik. Zase lahko rečem, da 

to delo še vedno zelo rad opravljam. Pa 

še nekaj: v vseh teh letih se ne spomnim, 

da bi prihajalo do večjih konfliktnih 

situacij, tako da je samo delo na terenu 

prijetno, saj večino obiskovalcev poznaš. 

Pogovori največkrat potekajo na osebni 

ravni. Če pomislim na leta, ki sem jih 

preživel na bibliobusu, se spomnim 

bralk in bralcev, ki jim je naše poslanstvo 

res veliko pomenilo in so prihajali do nas 

peš, včasih tudi več kilometrov. Ko vidiš 

veselje, hvaležnost na obrazih, začutiš, 

da opravljaš za marsikoga veliko delo. 

Prinašali so nam darila, jabolka, skuhali 

kavo ... Doma še vedno zalivam javor, ki 

sem ga dobil pred 25 leti. Na bibliobusu 

imaš vedno oči obrnjene proti uri, kajti 

čas te neusmiljeno preganja in postanki 

trajajo povprečno 40 minut. Pri spravilu 

knjig je treba hiteti, saj moraš biti v 

naslednjem kraju ob določeni uri. V 

centralni knjižnici pa vse to odpade. 

Sama izposoja gradiva v centralni 

knjižnici je enaka, le da tam delaš v 

ugodnejših delovnih pogojih.  

Se ti zdi, da so se v času tvoje zaposlitve, 

se pravi v približno tridesetih letih 

spremenili tudi bralci: so mogoče 

postali zahtevnejši, si izposojajo več 

gradiva, je več mladih/starejših …?

Za bralce težko rečem, da so postali 

zahtevnejši, saj se je z internetom precej 
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zmanjšalo povpraševanje po literaturi 

za referate in marsičem ostalem. Sedaj 

imajo možnost predhodnega naročanja 

po telefonu in po e-pošti, preko Cobissa 

pa preverijo, kje se gradivo nahaja 

(bibliobus, skladišče). Še nekaj let nazaj 

smo imeli več odraslih (58 odstotkov), 

ta odstotek pa se je sedaj obrnil v korist 

mlajših obiskovalcev, saj obiskujemo 16 

vrtcev in nekaj šol, med njimi tudi dve 

zamejski šoli. V najboljših časih smo 

obiskovali 12 podjetij, sedaj samo še 

štiri. V tem času je veliko podjetij šlo v 

stečaj. Pa tudi delodajalci niso več tako 

naklonjeni našim obiskom. Ukiniti smo 

morali podjetje Salonit Anhovo, čeprav 

so si zaposleni želeli, da bi jih še naprej 

obiskovali.

Kako pa ste povezani z ostalimi 

slovenskimi potujočimi knjižničarji? 

Se dobivate, hodite na kakšne izlete in 

koliko bibliobusov pravzaprav sploh 

potuje po naši državi?

Naša srečanja so snidenja dobrih 

prijateljev in znancev. Povezujejo nas 

ljubezen do dela in vsi ti vozniki in 

knjižničarji se s svojimi osebnostmi 

zasidrajo vate. In kar težko ti je, ko vidiš, 

da nekaterih po dolgoletnem druženju 

na teh srečanjih ni več, ker so odšli v 

pokoj. Z nekaterimi sem se videval več 

kot 20 let. Seveda pa njihovo mesto 

zapolnjujejo mlajši in po enem letu 

se ponovno snidemo, poveselimo, 

izmenjamo izkušnje, povemo anekdote. 

V Sloveniji imamo 12 bibliobusov, od tega 

sta dva kombija, ostali pa so narejeni na 

avtobusnem ali kamionskem podvozju in 

njihova dolžina meri od 10 do 12 metrov. 

Na leto vsi skupaj izposodimo preko 

750.000 enot knjižničnega gradiva. 

Za vse te dogodke skrbi Izvršni odbor 

Sekcije za potujoče knjižnice v okviru 

ZBDS, ki šteje pet članov in predsednika. 

Sam sem član te sekcije že nekaj let. 

Na sestankih, ki jih imamo dvakrat 

letno, se posvetujemo, pripravljamo na 

izvedbo srečanj in strokovnih ekskurzij, 

ki jih organiziramo vsako drugo leto. 

Tako smo že bili na Hrvaškem, v Švici, 

Nizozemskem … Zraven tega pa skrbimo 

za izdajo glasila Potujoče novice, ki 

izhaja dvakrat letno. V tem časopisu 

so statistični podatki vseh dvanajstih 

potujočih knjižnic in še marsikateri 

zanimivi članek. Na pobudo sekcije sem 

leta 2010 pripravil digitalni e-zemljevid 

vseh postajališč, kjer lahko vpisujemo 

urnike in tudi točno lokacijo kraja, kjer se 

ustavljamo. Tako smo vsi skupaj prisotni 

tudi na Google zemljevidih.

Vemo, da ste z bibliobusom skoraj vsak 

dan na cesti. Se vam je kdaj pripetila 

kakšna nesreča ali kakšna druga 

nevšečnost?

V letih dela na potujoči knjižici sem imel 

tri omembe vredne pripetljaje, ki pa so se 

na srečo končali z malo zvite pločevine. 

Prvi se je zgodil pozimi leta 1982, ko sem 

prišel nekega četrtka na delovno mesto 

v Tolmin. Sedel sem za volan, obrnil 

ključ za vžig, vendar mi vozila ni uspelo 

zagnati. Ker je bilo zunaj zelo mrzlo, se 

je olje v karterju zgostilo in potrebno 

ga je bilo malo ogreti. Rešitev: napravil 

sem majhen ogenjček pod vozilom in 

uspel zagnati bibliobus. A tisti dan so 

bile cestne razmere katastrofalne, saj je 

bilo vozišče precej zaledenelo. Po Baški 

Grapi pa ozke ceste. In ko sem pripeljal 

do Kneže, je nasproti pripeljal kamion, 

s katerim sva rahlo trčila. Poškodovan 

je bil sprednji levi del vozila. Na srečo je 

bilo kljub zviti pločevini vozilo še vedno 

vozno. Pripeljali smo do knjižnice in 

kasneje na popravilo.

V drugi nesreči je voznik trčil v bibliobus 

na Banjški planoti, a na vozilu ni bilo 

večje škode. Tretja nesreča pa se je 

zgodila na mostu v Plavah, kjer je v nas 

trčil vinjen voznik. Ker so bile poškodbe 

na bibliobusu minimalne, sva s kolegico 

vseeno (z malce zamude) nadaljevala 

teren. Na poti nazaj v knjižnico pa so naju 

ustavili policisti, ker je očitno voznika, ki 

je trčil v nas, nekdo prijavil. Kasneje sva 

morala s sodelavko tudi pričati pred 

sodiščem.    

Manjših nevšečnosti, katerim se danes 

smejemo, je bilo več … Mogoče lahko 

omenim dogodek v Vrtojbi: ko sva s 

sodelavko zaključila delo v osnovni šoli, 

sem med zavijanjem proti Šempetru z 

zadnjim kolesom zapeljal na pločnik in 

vozilo je privzdignilo. V trenutku je bilo 

približno 2.500 knjig na tleh. Pa ne samo 

knjige, tudi knjižni listki so bili pomešani 

med sabo. Težko bi opisal, kako sva 

uspela v kratkem času zopet urediti 

bibliobus. Zanimivo je bilo tudi, ko sem 

leta nazaj parkiral bibliobus v Ajdovščini 

zraven avtobusne postaje in sem na 

strehi vozila opazil ne prav majhen 

pravokotni kamen. Še sedaj ne vem, pri 

kateri hiši sem ga pobral! Ampak vozilo 

ni bilo poškodovano.

Ti je kakšen teren prav posebej pri 

srcu ali pa bi mogoče poudaril kakšen 

poseben dogodek, ki se ti je zgodil v 

času tvojega dela na bibliobusu? 

Kar nekaj teh dogodkov se je zgodilo 

v letih mojega dela. Prijetne spomine 

imam na prve obiske v vrtcu Vrtojba. Do 

leta 1998 nismo obiskovali vrtcev. Že 

nekaj časa so nas vzgojiteljice klicale, 

ali bi jih lahko pričeli obiskovati. Vendar 

takrat zaradi preobremenjenosti terena 

to ni bilo mogoče. S takratno vodjo sva se 

dogovorila, da bi se dalo to izvesti samo 

v primeru, če izpustiva malico. Rečeno, 

storjeno – tako smo začeli obiskovati 

prvi vrtec. Kasneje, ko so dobili Tolminci 

in Ajdovci svoja vozila, smo pričeli 

obiskovati tudi ostale vrtce. Tako nam 

že vrsto let otroci pod mentorstvom 

vzgojiteljic prinašajo ob novem letu 

čestitke in izdelke, ki jih naredijo posebej 

za nas, in zraven zaigrajo in zapojejo 

kakšno pesem. Moram pa reči, da nas 

napolnjuje neizmerno zadovoljstvo, 

ko dobimo povratne informacije od 

vzgojiteljic in tudi staršev, kaj njihovim 

otrokom ti obiski pomenijo. Ko odhajaš 

na pot, puščaš med bralci tudi delček 

svojega srca, ki ti ga ob prihodnjem 

obisku vrnejo s toplim nasmehom. To je 

nekaj, kar se ne da opisati.

Nekaj posebnega so bili tudi prvi obiski 

v zamejstvu, kjer obiskujemo dve šoli z 

dvojezičnim programom, in to v Špetru 

in Doberdobu. Že leta pa mi je eden 

najljubših terenov Kras. 
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Nujno morava spregovoriti tudi o tem, 

da si leta 2005 dobil Čopovo priznanje …

Ko so mi leta 2005 povedali, da me je 

Sekcija za potujoče knjižnice predlagala 

za Čopovo priznanje, nisem dosti 

razmišljal o tem. No, seveda, to priznanje 

dobiš samo enkrat in je sad dela, ki ga 

je nekdo videl in ovrednotil, zato sem 

zelo ponosen, da sem ga dobil. Do 

leta 1995 sem velikokrat delal po 12 ur 

dnevno in so me doma zelo malo videli. 

Ko toliko časa preživiš na delovnem 

mestu, si skušaš zagotoviti čimbolj 

ugodne delovne pogoje. Kot enega od 

primerov lahko navedem baterije za 

ogrevanje, osvetljevanje in napajanje 

računalnikov v bibliobusu. Ko smo leta 

1995 dobili novo vozilo, nam proizvajalec 

ni zagotovil ustreznih baterij. Ker je bilo 

preveč ročnega dolivanja destilirane 

vode v celice baterij, sem se nekako 

uspel povezati s proizvajalcem Tab 

Mežica. Tam smo prvič dobili zmogljive 

trakcijske baterije, ki jih uporabljamo še 

sedaj. Ena od njihovih prednosti je, da 

imajo samonalivni sistem za dolivanje 

destilirane vode, odlikuje pa jih tudi dolga 

doba uporabe, saj smo pri zdajšnjem 

bibliobusu zamenjali baterije šele po 

devetih letih. Problemov z napajanjem 

tako že dolga leta ne poznamo več. Pa 

tudi z ekološkega vidika je to dobro, saj ne 

potrebuješ dizelskega ali bencinskega 

agregata, ki se po naših izkušnjah 

precej kvari, ropota in je tudi moteč na 

postajališčih, kjer stojimo. Zelo sem 

vesel, saj sem mogoče s svojim delom 

nekaj doprinesel k razvoju potujočega 

knjižničarstva oziroma bibliobusov. 

Mogoče v mojem primeru predvsem 

v tehničnem smislu. Tukaj se moram 

zahvaliti takratnemu direktorju Borisu 

Jukiću, ki mi je ob nabavi novega vozila 

Goriške knjižnice leta 2004 oziroma 2005 

pustil proste roke, predvsem kar se tiče 

tehničnih rešitev. Ker je bilo takratnemu 

podjetju Dumida to prvo tovrstno vozilo, 

ki so ga izdelovali, sem se s svojimi 

izkušnjami trudil pri iskanju tehničnih 

rešitev.

Se ti je kdaj zgodilo, da si se naveličal 

terenov?

Mogoče v zadnjih letih skupnih terenov, 

preden sta tolminska in ajdovska 

knjižnica zaposlili svoja voznika, in to 

zaradi preobremenjenosti. Nekako 

pa je delo na potujoči knjižnici vedno 

težavno – delaš pri ekstremnih pogojih, 

pri temperaturi od 35 do 40 stopinj, 

izpostavljen si prepihu ... 

Pozimi na bibliobusu zelo težko dosežeš 

optimalno temperaturo, enkrat je 

toplo, drugič mrzlo. Pa še delovni čas 

je neugoden, zato se je na bibliobusu 

zamenjalo že kar precej knjižničark. Imeli 

smo precej težav, že ko je bilo potrebno 

nadomestiti knjižničarko na terenu. 

Nikakor pa se sodelavke niso odločale 

prevzemati celega terena. Seveda pa 

so direktorji ob porodniških določali, 

kdo bo zamenjal knjižničarko, ki dela na 

bibliobusu. Zase pa lahko rečem, da še 

vedno neizmerno rad opravljam svoje 

delo, pa čeprav sem velikokrat delal 

v res ekstremnih pogojih. No, kot vsak 

imam tudi jaz svoje napake, ki pa, upam, 

v mojih 35 letih dela na potujoči knjižnici 

niso bile prehude in da so jih moje 

sodelavke in sodelavci sprejemali. Čez 

približno 18 mesecev bo prišel na moje 

delovno mesto nekdo drug in srčno 

upam, da bodo zaposlili nekoga, ki bo 

delo voznika – knjižničarja z zavzetostjo 

opravljal. Zadnja leta imam sodelavko, 

ki ji je delo na potujoči knjižnici v veliko 

veselje. Rada odhaja na terene in skrbi, da 

je notranjost bibliobusa lepo okrašena. 

Na koncu bi rad omenil še sodelavce, 

s katerimi sem delal več let in so bili 

zaposleni na potujoči knjižnici. To so 

bile: Vasiljka Kocina, Alenka Dakskobler 

(Tolmin), Ester Krečič (Ajdovščina), Ivica 

Bagon, Sandra Simoniti, Alenka Štefanič, 

Darja Šatej in Sašo Bizjak. Danes delo 

potujočnice opravlja Urška Magajne, 

nekaj terenov tudi Jana Movja in 

Emanuela Blažko Kalin. In še kar nekaj jih 

je, ki so menjali porodniške in opravljali 

določene terene. Med njimi si tudi ti, 

Franka, kajne? Tudi za vožnjo imam sedaj 

nadomestilo: štiri terene opravlja Matej 

Blažko in dva Igor Frančeškin. V letih 

službovanja na potujoči knjižnici sem s 

svojimi sodelavci doživel veliko prijetnih 

trenutkov in misel na to me bo vedno 

spremljala. Zahvaljujem se vsem, ki ste 

kdaj koli delali z mano, za lepo preživete 

dneve, mesece, leta ...   
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Letošnji prejemnici najvišje slovenske 

nagrade za izjemne uspehe na področju 

knjižničarstva – Čopove diplome − sta 

direktorica kamniške knjižnice mag. 

Breda Vukmi Pobrežnik in mag. Tatjana 

Likar.

Čopove diplome in Čopova priznanja 

so najvišje državne nagrade za izjemne 

uspehe na področju knjižničarstva, 

ki so širšega družbenega pomena in 

prispevajo k napredku knjižničarske 

stroke. Čopova diploma in Čopovo 

priznanje sta poimenovana po 

slovenskem knjižničarju in učenjaku 

Matiji Čopu.

Ker je mag. Breda Podbrežnik članica 

IO Sekcije za potujoče knjižnice, smo se 

odločili, da jo na tem mestu predstavimo. 

Potujočniki Bredo Vukmir Podbrežnik 

poznamo že vrsto let. Kot direktorica 

knjižnice je bila gonilna sila, da je s 

pomočjo sodelavcev uspela kupiti 

potujoči kombi in organizirala službo 

potujoče knjižnice v kamniški občini. 

Preden se je priključila naši ekipi, je bila 

aktivna tudi v Sekciji za splošne knjižnice 

kot njena članica in tudi predsednica. V 

mandatnem obdobju 2011−2013 je bila 

tudi predsednica Strokovnega odbora 

pri ZBDS.

Od leta 2013 je članica IO Sekcije za 

potujoče knjižnice in prav v letu 2016, 

ko je prejela Čopovo diplomo, je bila 

skupaj s kamniško ekipo organizatorka 

19. festivala in strokovnega posvetovanja 

Potujočih knjižnic Slovenije (Kamnik, 27. 

in 28. maj 2016). Svoje delo je skupaj z 

ekipo sodelavcev knjižnice Franceta 

Balantiča Kamnik odlično opravila. 

MAG. BREDA PODBREŽNIK VUKMIR − 
PREJEMNICA ČOPOVE DIPLOME

_FOTO: LUKA DAKSKOBLE
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Utemeljitev 

Nižjo bibliotekarsko svetnico in 

magistrico bibliotekarskih znanosti 

Bredo Podbrežnik Vukmir je 

knjižničarstvo zaznamovalo že v srednji 

šoli, ko je delovala v knjižnici tedanjega 

Delavsko prosvetnega društva Svoboda 

na Duplici, in usmerilo njeno poklicno 

pot. Leta 1993 je prevzela vodenje 

Matične knjižnice Kamnik, danes 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. S 

številnimi inovativnimi projekti, kot so 

Kamniške pravljične poti in pravljično-

pripovedovalski festival, skupaj s 

sodelavci skrbi za oživljanje kamniških 

ljudskih pravljic in povedk, krepi zavest 

o kulturni dediščini ter vzpostavlja 

sinergijo z lokalnimi kulturnimi društvi. 

Breda Podbrežnik Vukmir ima posluh 

za potrebe in želje uporabnikov. Tako 

je tudi po njeni zaslugi leta 1997 začela 

delovati potujoča knjižnica, leta 2005 

Krajevna knjižnica Komenda, leta 

2010 pa Krajevna knjižnica Šmarca, 

kar je pomemben prispevek pri širitvi 

knjižnične mreže. Pod njenim vodstvom 

je knjižnica leta 2009 prejela certifikat 

kakovosti ISO 9001.

Ves čas skrbno sledi polemikam, 

analizam in rezultatom na knjižničarskem 

in knjigotrškem področju ter v dialogu 

s sodelavci odkriva nove priložnosti 

delovanja splošnih knjižnic. Ima več 

kot 20-letne izkušnje z organiziranjem 

in vodenjem kulturnih in drugih 

prireditev z namenom promocije 

knjižnice in bralne kulture, s poudarkom 

na bibliopedagoških vsebinah 

za sistematično vzgojo šolarjev v 

samostojne uporabnike knjižnic.

Ob svojem rednem delu se je s svojo 

aktivnostjo uveljavila tudi v Zvezi 

bibliotekarskih društev Slovenije. Leta 

2005 je prevzela vodenje Sekcije za 

splošne knjižnice. Sicer utečenemu 

delu Sekcije je v osmih letih vodenja in 

dveh letih delovanja v izvršnem odboru 

dodala prepoznavnost med stanovskimi 

kolegi.

Breda Podbrežnik Vukmir pogosto 

predava na domačih in mednarodnih 

strokovnih srečanjih. S svojo dejavnostjo 

aktivno prispeva k promociji dejavnosti 

splošnih knjižnic in k širjenju zavesti 

o pomenu le-teh, tako v slovenskem 

prostoru kot tudi v tujini, ter skrbi za ugled 

stroke in knjižničarjev. Dan slovenskih 

splošnih knjižnic je prav z njenim delom 

postal prepoznavna oblika praznovanja, 

saj se splošne knjižnice vsako leto 20. 

novembra povežejo v promocijsko 

akcijo ter skupaj nastopijo v slovenskem 

kulturnem prostoru. Prav po zaslugi 

Brede Podbrežnik Vukmir je ta dan 

postal ne le praznik knjižničarjev, ampak 

tudi praznik vseh uporabnikov knjižnic.

Delo Brede Podbrežnik Vukmir odlikujejo 

tudi izjemna bibliografija, poleg 

strokovne podkovanosti pa predvsem 

empatija do ljudi, domačega okolja in 

pisane besede.

Za izjemen prispevek pri krepitvi 

družbenega položaja knjižnic in 

knjižničarske stroke ter za njen 

prispevek k razvoju in afirmaciji knjižnic 

ji Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

podeljuje Čopovo diplomo za leto 2016.
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SEKCIJA ZA POTUJOČE KNJIŽNICE 
PROGRAM DELA ZA LETO 2017

TJAŠA MRGOLE JUKIČ

PREDSEDNICA SEKCIJE ZA POTUJOČE KNJIŽNICE

UVOD

Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS 

združuje 12 slovenskih potujočih 

knjižnic (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, 

Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota, Koper, 

Novo mesto, Postojna, Tolmin, Tržič in 

Domžale - Kamnik) in matične knjižnice, 

ki oskrbujejo uporabnike s premičnimi 

zbirkami. 

Na volitvah zbora ZBDS je bila za 

predsednico Sekcije za potujoče 

knjižnice pri ZBDS izvoljena Tjaša Mrgole 

Jukič. Sekcijo bo v letu 2017 vodil izvršni 

odbor, ki ga sestavljajo:  Mojca Gomboc, 

Miran Treplak, Rene Mišak, Luka Mežan, 

Breda Podbrežnik Vukmir, Jasna Horvat 

in Tjaša Mrgole Jukič. 

Članom se mandat izteče konec 

decembra leta 2017. 

V sekciji za potujoče knjižnice deluje tudi 

Stepišnikov sklad, ki ga v tem mandatu 

vodi Barbara Cesar.  

V letu 2017 bomo člani sekcije opravili 

naslednje (v srednjeročnem planu) že 

načrtovano delo:

1. REDNO DELO

• ̶̶̶Dva sestanka članov IO sekcije 

(Tolmin, Ptuj) 

• ̶Izdelava statističnega pregleda 

delovanja potujočih knjižnic, ki bo 

objavljen v Potujočih novicah 

• Aktivno sodelovanje s člani sekcije

• ̶Aktivno sodelovanje z vsemi 

potujočimi knjižnicami v Sloveniji in 

tujini

• ̶Priprava in izvedba strokovne 

ekskurzije v Istro 12. in 13. maja 2017 

in 

• Obisk 13. okrogle mize o potujočih 

knjižnicah Republike Hrvaške in 

7. festivala hrvaških bibliobusov 

na temo: Pokrenimo bibliobus! 

(kako začeti in obdržati potujočo 

knjižnico), ki bo v Puli 12. maja 

2017. (Dogovarjanja so stekla in 

organizatorji nas pričakujejo) 

• Sodelovanje z ZBDS in drugimi 

sekcijami 

• ̶Sprejem letnega poročila o delu

2. IZOBRAŽEVANJE

• ̶̶Udeležba na enem strokovnem 

srečanju nemških potujočih knjižnic, 

Berlin. (Povabilo je prišlo, datuma še 

ni - predsednica sekcije)

• ̶Udeležba in referat na 13. okroglem 

stolu o pokretnim knjižnicama u 

Republiki Hrvatski i 7. festivalu 

hrvatskih bibliobusa, Pula 2017.

• Udeležba na kongresu ZBDS 

(september 2017)

3. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

• Tisk ene številke POTUJOČIH NOVIC 

(uredniški odbor Tjaša Mrgole Jukič, 

Mojca Gomboc, Melita Ambrožič, 

vsebino potrdi IO sekcije) in 

distribucija v vse slovenske splošne 

knjižnice.

• Redno objavljanje na Facebook 

strani (imamo veliko sledilcev in 

pomeni dobro interno komunikacijo. 

4. DRUGO DELO

• ̶̶Promocija naše dejavnosti

• ̶Mreženje delavcev v potujočih 

knjižnicah 

• ̶Skrb za ažurno adremo

• ̶Obveščanje članov o aktivnostih

• ̶Sprejem letnega delovnega načrta

• ̶dopolnjevanje spletne strani ZBDS/

Sekcija za potujoče knjižnice in 

ZBDS/ 

• ̶Selo za Stepišnikov sklad 

(predsednica Barbara Cesar in 

člana) 

18. marca 2016 smo si člani IO Sekcije za 

potujoče knjižnice skupaj s sodelavkami iz 

knjižnice Kamnik ogledali prostor (Šutna), 

kjer se je maja odvijal Festival potujočih 

knjižnic. 



13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama RH i 7. festival hrvatskih bibliobusa u Puli 
(Gradska knjižnica i čitaonica Pula), 

12. svibnja 2017. godine 
pod nazivoma Pokrenimo bibliobus! Kako pokrenuti i održati službu?
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