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UVODNIK

Znotraj Zveze bibliotekarskih društev 

Slovenije deluje kar nekaj društev in 

sekcij s specifičnim poslanstvom in cilji. 

A nekako se zdi, da nobena sekcija ni 

tako specifična, kot je sekcija za potujoče 

knjižnice. Ne samo, da združuje tehniko 

in osnovno knjižničarsko poslanstvo, 

ampak združuje tudi terensko delo in 

stik z ljudmi. To je posebnost. Namreč 

stik z ljudmi. 

Tjaša me je prosila, naj zapišem nekaj 

o sekciji, mreži in preteklih dosežkih. 

Vse znanje, dosežki in novi bibliobusi 

pa obledijo ob spoznanju, kaj potujoče 

knjižnice pomenijo ljudem. Zato so 

pomembne. Stik z ljudmi je najbolj 

učinkovit način povezovanja v skupnost 

in dobrega dela za drugega. Vendar 

le, če ta stik vzpostavijo, negujejo 

in razvijajo pravi ljudje, ljudje, ki so 

empatični in odzivni.

Odnos

Prav to je posebnost potujočih knjižnic. 

Ne toliko, da se odpravlja na pot v 

različnih prilagojenih vozilih, pač pa to, 

da je prav potujoča knjižnica prostor 

pravega stika med uporabniki in 

knjižničarji. Vprašanje stika ni vprašanje 

stroke, pač pa človečnosti. In hkrati je 

to odgovor na potrebe v tehnološki 

in mobilni dobi, v kateri so podatki 

dosegljivi povsod in vedno in v kateri 

zremo v ekrane kot zamaknjeni. Saj 

vem, to je stara pesem. Nič novega. 

Ampak so stvari, ki niso nove in nikoli ne 

bodo, ker so vedno del naših osnovnih 

potreb. In to je odnos. Ta je večen.

Na kolesih

Potujoče knjižnice pridejo v kraje in k 

ljudem, ki niso dovolj mobilni, da bi lahko 

obiskovali osrednjo ali krajevno knjižnico. 

Temeljno izhodišče delovanja je 

omogočanje enakopravne dostopnosti 

do kulturnih dobrin prav vsem ljudem, 

tudi tistim, ki so manj mobilni ali pa so 

oddaljeni od urbanih središč ali naselij. 

Zato vozijo po podeželju, v zapore, pred 

tovarne, vrtce ... Poslanstvo knjižnic 

je širiti branje. Kaj bi zdaj utemeljevali, 

zakaj je branje pomembno, odveč 

je tudi utemeljevanje, zakaj so 

potujoče knjižnice pomembne. To je 

samoumevno. Je pa drugače, ko voznik 

(tudi voznica) sede za volan in se skupaj 

s sodelavcem ali sodelavko vozita od 

postaje do postaje, od vasi do vasi po 

določenem urniku in ko ju ljudje na 

postajah že težko pričakujejo s polnimi 

vrečkami prebranih knjig. Potujoče s 

svojimi vožnjami spletajo mrežo med 

ljudmi, kraji in knjigami. Ampak spet 

gre tukaj za odnos. Tokrat spoštljiv 

odnos do knjig, ki so tako dragocene, 

da zanje oblikujemo knjižnice na 

kolesih, in to dragocenost vozimo po 

deželi. In če odmislimo ta odnosni del 

našega poslanstva in se obrnemo bolj 

v racionalno in strokovno smer, lahko 

poudarimo, da so potujoče knjižnice 

najbolj fleksibilne, saj se prilagajajo 

spremembam na območjih, ki jih 

pokrivajo, in tako nenehno prilagajajo 

urnike in postajališča novim potrebam. 

Mobilnost, fleksibilnost, personalizirane 

storitve in skrb za pravičnost so 

temeljne značilnosti potujočih knjižnic.

Slovenska mreža

12 potujočih knjižnic po Sloveniji 

prevaža knjižnične zbirke z raznovrstnim 

gradivom. Potujoči knjižničarji se 

srečujemo na sestankih izvršnega 

odbora Sekcije za potujoče knjižnice 

Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 

na odprtjih novih potujočih knjižnic, 

na strokovnih posvetovanjih in vsaki 

dve leti na dobro obiskanih festivalih 

potujočih knjižnic. Tam si delimo 

izkušnje, širimo znanja in se učimo drug 

od drugega. V dolgih letih sodelovanja 

v knjižničarskih strokovnih in tudi 

prijateljskih krogih sem si nabrala kar 

nekaj izkušenj, a izkušnje s potujočniki 

so posebne. Smo trdna mreža zavzetih 

knjižničarjev, dobra nadgradnja mreže, 

ki jo pletemo med postajališči in 

uporabniki. Strokovno delovanje in 

poslanstvo knjižnice namreč lahko 

opravljajo le ljudje, ki so predani in 

zavzeti. Za vsemi strategijami, načrti in 

formalnostmi je vedno – človek. Tudi 

naša predsednica Tjaša Mrgole Jukič, 

ki uspešno vodi sekcijo in nas povezuje. 

Naj mi bralci tega uvodnika ne zamerijo, 

ker so moje besede privrele bolj iz srčne 

in manj iz razumske plati. Ampak takšno 

je namreč potujoče knjižničarstvo.

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir 

članica IO Sekcije za potujoče knjižnice

prejemnica Čopove diplome
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Tudi za leto 2016 smo izvedli anketo, 

stalnico, s katero dobivamo statistične 

podatke o delu v potujočih knjižnicah. Ko 

sem leta 2009 prevzela urednikovanje 

Potujočih novic (začeli smo jih izdajati 

leta 2006), sem zastavila vprašalnik, 

katerega bistveno ne spreminjamo 

z namenom, da dobimo primerljive 

številke. Toda razvoj narekuje 

spremembe, zato smo nekatere rubrike 

preprosto izpustili, druge dodali. Tako 

smo npr. pred leti spraševali, kdo dela 

v Cobiss/Izposoji in kdo še ročno in 

kakšne so bile težave z »alfo« … Danes 

bi bila taka vprašanja nesmiselna. V letu 

2015 je bilo zanimivo vprašanje, kdo od 

nas ima internetno povezavo, a že leto 

kasneje smo jo dobili vsi. Ko smo to 

uredili, smo si sicer oddahnili, vendar so 

na obzorju ponovno spremembe. Sedaj 

prehajamo na Cobiss3/Izposoja. 

Leta 2016 se je o tem govorilo, v letu 

2017 so nekatere knjižnice že prešle na 

nov sistem, no, leta 2018 pa bomo že vsi 

delali v Cobiss3.  

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. 

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. 

 
DELO SLOVENSKIH POTUJOČIH 
KNJIŽNIC V LETU 2016
TJAŠA MRGOLE JUKIČ



KNJIŽNIC 74. 000 KNJIŽNIH ENOT
od 7 do 12, 5 m
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Vprašanj o nabavi gradiva, izposoji, 

obisku, članstvu, dogodkih na 

bibliobusih in številu zaposlenih ne 

spreminjamo, zato lahko primerjamo 

odgovore. Na splošno lahko ugotovimo, 

da z leti število članov, počasi, a vztrajno 

pada. Največje spremembe vidimo pri 

nakupu novega gradiva, torej pri prirastu, 

ki pa dolgoročno zelo pada in posledice 

zaznavamo pri številu članov, izposoji in 

obisku. V slovenski potujoči knjižnični 

fond vsako leto dobivamo manj novega 

gradiva. Verjetno mnoge rešuje obvezno 

šolsko čtivo, ki ga izposojamo na 

postajališčih pred osnovnimi šolami. 

Ugotovimo, 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, povečal se je obisk 

v sosednjih državah, kjer obiskujemo 

Slovence v zamejstvu. Trdimo lahko, 

da so Madžarska, Hrvaška in Italija 

dobro pokrite, obisk se celo povečuje, v 

sosednjo Avstrijo pa potujoča knjižnica 

ne vozi. Sicer se zaradi potreb ali želja 

kakšno postajališče doda in zaradi 

slabega obiska odvzame, kar je naravno. 

Lahko ugotovimo tudi, da se država in 

seveda knjižnice trudijo svoje bibliobuse 

držati v dobri kondiciji, zaradi starosti 

pa tudi nabaviti nove. Leta 2016 so 

imeli slovenski bibliobusi v povprečju 

10 let. To so opazili hrvaški kolegi in nas 

leta 2017 povabili, da bi na njihovem 

srečanju potujočih knjižnic predstavili 

postopek nabave bibliobusa. Statistiko 

je predstavila Tjaša Mrgole Jukič, 

predsednica sekcije, delo ministrstva 

pa Marjan Gujtman. Sosedje so z 

zanimanjem prisluhnili, saj ima naša 

soseda politiko, da si morajo bibliobuse 

nabaviti občine in knjižnice same. 

Seveda se to odraža v kvaliteti izdelave, 

tipu vozila … 

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 in za razvoj potujočega 

knjižničarstva na Slovenskem. 



Bibliobusi Prvo vozilo Katero vozilo po vrsti je sedaj 

AJDOVŠČINA 2005 (samostojno 2012) 4 (1. samostojno) 

DOMŽALE 1996 2

KAMNIK 1996 2

KOPER 1973 3

LJUBLJANA 1974 4

MARIBOR 1974 4

MURSKA S. 1995 2

N. GORICA 1981 4

N. MESTO 1978 4

POSTOJNA 1979 3

PTUJ 2003 1

TOLMIN 1977 (2001 samostojen) 4 (1. samostojno) 

TRŽIČ 1975 4

Prva vozila v Sloveniji

Bibliobusi

Leto 
izdelave 

Vrsta 
vozila

Dolžina 
vozila

Št. 
prevoženih 
km

Načrtujete 
nov 
bibliobus? 

AJDOVŠČINA 2012 tovornjak 10,00 5.044 ne

DOMŽALE 2012 kombi 7,00 4.435 ne

KAMNIK 2012 kombi 7,00 5.925

KOPER 1997 tovornjak 10,30 7.430 da (2018)

LJUBLJANA 2007 avtobus 12,50 8.810 ne

MARIBOR 2015 avtobus 10,50 15.857 ne 

MURSKA S.
2000 

2015 obnova avtobus 12,00 13.100 ne

N. GORICA 2005 avtobus 10,60 7.792 ne

N. MESTO 2016 tovornjak 10,30 9.711 da (2016)

POSTOJNA 1998 tovornjak 8,50 9.821 da (2017)

PTUJ 2002 tovornjak 10,60 7.265 da (2019)

TOLMIN 2001 tovornjak 10,60 10.000 da (2020)

TRŽIČ 2005 kombi 6,00 3.087 ne

Podatki o slovenskih bibliobusih
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V Sloveniji smo prvo vozilo dobili leta 1973, in sicer Koper, 

leto za tem Ljubljana in Maribor, nato so se vozila kar vrstila. 

Nekatere knjižnice so najprej poskusile tako, da so na njihovo 

območje vozili bibliobusi drugih knjižnic in so kasneje kupile 

svoje. Domžale in Kamnik imata skupni kombi. 

Razmišljam, da nismo niti slučajno med najstarejšimi potujočimi 

knjižnicami v Evropi, saj so nekatere države bibliobuse 

imele že pred drugo svetovno vojno. Rada pa bi poudarila, 

da so najstarejše službe stare skoraj 40 let. Takrat, s prvimi 

bibliobusi so knjižnice zaposlile šoferje, ki so se hitro izobrazili 

v knjižničarje in danes poznamo poklic: voznik − knjižničar.

Morda pred leti nista bila pogoja 5. stopnja izobrazbe in 

opravljen strokovni izpit za knjižničarja, toda prvi šoferji – 

knjižničarji so delo vzljubili in prav v tej koledarski dekadi 

končujejo svoje delo in poslanstvo. Med ljudmi so postali prave 

legende. To so: Janez Bohinc (Tržič), Franko Cigolj (Koper), Janez 

Kepic (Ljubljana), Miran Treplak (Nova Gorica), Tone Anton in 

Jože Antolič (Maribor), Maksimiljan Valič (Postojna), tudi Igor 

Lavrenčič (Ajdovščina), Stanislav Petek (Murska Sobota) … Vse 

poznam in trdim, da so ob skrbi za bibliobus vestno, strokovno 

in odlično opravljali delo knjižničarja. 

V Sloveniji smo do leta 2016 kupili 33 vozil.

PRVA VOZILA V SLOVENIJI

V Sloveniji imamo 12 potujočih knjižnic, ki delujejo v 13 

knjižnicah. Najstarejši je še vedno bibliobus iz Kopra (1997), ki 

pa je v letu 2017 dobil odobrena sredstva Ministrstva za kulturo 

za nakup novega in ga pričakujemo v letu 2018. 

Slovenski bibliobusi skupaj merijo več kot 100 m in vsak dan 

prevažajo po slovenskih in cestah sosednjih držav okoli 74.000 

enot gradiva. Številka seveda ni natančna, dnevno se 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.

Kljub nakupu novih bibliobusov je slovenski potujoči avtopark 

glede na tip avtomobila naslednji: 6 tovornjakov, 4 avtobusi in 

2 kombija. 

Slovenski bibliobusi so v povprečju stari dobrih 10 let. Kljub temu 

da zadnja leta dobimo vsako leto nov bibliobus, ugotavljamo, 

da se povprečna starost bibliobusov ne spreminja. Mlajši od 

desetih let bomo postali z nakupom novega postojnskega 

(2017) in koprskega (2018). S tema nakupoma bodo vsi 

bibliobusi izdelani v tem tisočletju.

Če želimo vzdrževati tak nivo starosti slovenskih bibliobusov, 

moramo nadaljevati tudi z enakim tempom pri nakupu novih. 

Število prevoženih kilometrov leta 2016 je nekoliko višje od 

prejšnjega leta, in sicer so prevozili 108.277 km. 

BIBLIOBUSI



Bibliobusi

Občine Postajališča Povprečni 

čas postanka 

Dni v  tednu Izposoja na 

dan 

AJDOVŠČINA 3 65 55 min 3 5 ur

DOMŽALE 2 21 35 min 3 3,30 ure

KAMNIK 1 25 45 min 1,3 5,20 ure

KOPER 7 68 45 min 4 4 ure

LJUBLJANA 10 47 60 min 5 5 ur

MARIBOR 10 45 60 min 6 7 ur

MURSKA S.  12 + 

Mad.

80 30 min 6 4,15 ure

N. GORICA 6 + 

Italija

84 46 min 4 4 ure

N. MESTO 11 + Hr. 63 60 min 4,5 3,60 ure 

POSTOJNA 2 73 40 min 5 3,70 

PTUJ 16 51 45 min 4 4 ure 

TOLMIN 3 84 39 min 4 4 ure

TRŽIČ 1 26 35 min 5 3 ure

Podatki o vožnji slovenskih bibliobusov

Bibliobusi mladi Odrasli  skupaj mladi odrasli skupaj

AKTIVNI ČLANI NOVO VPISANI ČLANI

AJDOVŠČINA 572 418 990 68 25 93

DOMŽALE 169 183 352 30 29 59

KAMNIK 163 220 383 19 23 42

KOPER 1.067 477 1.544 150 82 68

LJUBLJANA 474 1.022 1.496 46 66 112

MARIBOR 1.702 1.242 2.944 333 52 385

MURSKA S.  1.330 892 2.222 176 30 206

N. GORICA  1.069 781 1.850 40 36 76

N. MESTO 751 569 1.320 111 13 124 

POSTOJNA 280 433 713 21 27 48

PTUJ 1.150 440 1.590 186 21 207

TOLMIN 422 616 1.038 45 22 67

TRŽIČ 175 171 346 13 4 17

Podatki o članih slovenskih bibliobusov
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Delež aktivnih članov po letih
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Uporabniki potujočo knjižnico obiskujejo dopoldan in 

popoldan. Le Domžale − Kamnik in Postojna ter Tržič vozijo 

le popoldan. 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. 

Bibliobusi obiskujemo kraje v 84 občinah po Sloveniji pa tudi v 

Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem. 

postajališče. Bibliobusi vozimo 10 mesecev v letu, izjema sta 

julij in avgust. 

Zgodi se, da kdaj kateri bibliobus ne more na pot zaradi bolezni 

šoferja ali okvare vozila, toda največkrat izostanemo zaradi 

vremenskih težav, snega ali primorske burje. Lani smo skupaj 

izostali petnajstkrat, od tega Ljubljančani devetkrat. 

Če smo še v letu 2014 spraševali, kdo že dela on line, je danes 

tako vprašanje smešno, saj smo leta 2015 vsi prešli na internetno 

povezavo z matično knjižnico. Alfe smo zavrgli in si oddahnili, ko 

smo uspeli odpraviti vse otroške bolezni. Toda delo terja vedno 

nove izzive in tako smo v letu 2016 že spraševali o tem, kdo je 

že prešel na Cobiss3 in koliko delavcev potujoče knjižnice se je 

udeležilo tečaja. No, vsi vemo, da bomo leta 2018 vsi delali na 

Cobiss 3/Izposoja. 

Podatek o številu občin o kvaliteti in količini opravljenega dela 

nas, knjižničarjev, ne pove nič. Ta podatek je pomemben zato, 

ker toliko občin tudi nakupuje in vzdržuje to vrsto knjižničarske 

dejavnosti in svojim občanom omogoča takšen način dostopa 

do knjižnega in neknjižnega gradiva. 

Slovenski bibliobusi so imeli v letu 2016 735 postajališč. Vsi 

vemo, da na nekaterih postajališčih stojimo dlje, na drugih pa 

krajši čas. Čas postanka določamo glede na obisk, izračun pa 

nam pove, da v povprečju na enem postajališču stojimo 46 

minut. 

Pri številkah se lahko zmedemo tudi zato, ker nekateri 

bibliobusi obiskujejo isti kraj na 14 dni, drugega na 3 tedne. 

Vsaka potujoča knjižnica ima pripravljen urnik, delavci ga 

izdelajo ob koncu tekočega leta, zato so uporabniki točno 

obveščeni, kdaj bo prišla potujoča knjižnica na posamezno 

VOŽNJA



Pravljica …. OŠ Žetale 

Vsi beremo … no, kužki poslušajo … (postajališče Trnovska vas, bibliobus 

Ptuj)

Delež novo vpisanih članov po letih
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odrasli mladi

Bibliobusi Obisk

AJDOVŠČINA 12.233

DOMŽALE 2.659

KAMNIK 3.802

KOPER 9.355

LJUBLJANA 12.093

MARIBOR 27.639

MURSKA S.  13.649

N. GORICA  17.972

N. MESTO 9.854

POSTOJNA 7.610

PTUJ 11.991

TOLMIN 8.982

TRŽIČ 4.056

Obisk v potujočih knjižnicah
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V letu 2016 nas je obiskalo 141.8895 (leta 2015 pa 136.536) 

članov. Obisk, merjen v Cobissu, se je povečal

STROŠKI ČLANOV

Mislim, da gre zmanjšanje števila članov pripisati tudi zmanjšani 

nabavi gradiva (ki zadnja leta vztrajno pada). Tako npr. ne 

moremo izposoditi pet izvodov knjige, ker jih pač nimamo. 

V mnogih knjižnicah je na potujočih daljši rok izposoje, kar 

pomeni manjši obrat knjige kot v knjižnici in rezultati so tu. 

V prihodnosti in z izboljšanjem gospodarske situacije 

pričakujemo ponovno večji nakup gradiva, kar bo pokazalo 

tudi na boljše rezultate. Sicer bomo morali iskati vzroke drugje. 

OBISK



Vse gradivo Monografije Neknjižno 

gradivo 

Serijske publikacije

AJDOVŠČINA 60.471 55.621 4.110 740

DOMŽALE 5.122 4.926 196 -

KAMNIK 19.798 18.220 1.422 156

KOPER 68.317

LJUBLJANA 50.254 44.003 6.237 14

MARIBOR 144.465 139.511 3.823 1.131

MURSKA S.  69.224 61.151 5.543 2.530

N. GORICA  65.778 56.570 9.065 381

N. MESTO 82.983 65.356 17.555 72

POSTOJNA 31.619 30.075 1.322 222

PTUJ 82.670 77.216 5.254 1.200

TOLMIN 51.034

TRŽIČ 17.629 15.398 1.087 1.144

Obisk uporabnikov in izposoja 

2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016

AJDOVŠČINA 1.419 1.189 1.118 954 781 1.020 792

DOMŽALE 1.658 1.321 1.159 118 123   146  237

KAMNIK 450 420 420 412 400   565  497

KOPER 1.400 1.459 1.670 1.338 1.051 1.315 1.315

LJUBLJANA 2.400 2.401 2.841 2.059 1.889 1.624 1.324

MARIBOR 4.676 3.611 3.824 4.318 3.956 3.510 3.786

MURSKA S. 2.100 2.124 2.681 2.160 1.973 2.015 1.788

N. GORICA 2.542 3.017 2.757 2.213 2.023 1.946 1.831

N. MESTO 1.760 1.437 2.192 952 630 943 711

POSTOJNA 900 888 790 567 441 430 538

PTUJ 4.577 3.802 3.635 2.740 2.272 2.088 2.012

TOLMIN 1.344 1.526 1.444 1.177 1.175 1.149 1.149

TRŽIČ 446 398 398 322 300 395 422

25.672 23.593 24.929 19.330 17.014 17.154 16.402

Prirast gradiva po letih

PRIRAST GRADIVA
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V letu 2016 so si uporabniki slovenskih potujočih knjižnic 

izposodili 749.364 enot gradiva (leto poprej pa 757.641 enot 

gradiva). 

Seveda je izposoja knjižnega gradiva daleč največja, res pa 

je tudi, da izposoja neknjižnega gradiva narašča. 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. 

Od vseh parametrov, ki jih merimo, se je najbolj spremenil 

prirast gradiva. Glede na odstotek upadanja nakupa novega 

gradiva nam minimalni upad članstva in izposoje (ki pa je 

vztrajen) kažeta soodvisnost.

Zaloga gradiva sicer ostaja, ker starega gradiva ne odbiramo, 

pač pa ga ponudimo drugim oddelkom matične knjižnice, 

vendar so pri nakupu novega številke popolnoma jasne in 

govorijo same zase.  

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 bibliobusu pa ostaja bolj ali manj enako, odvisno od 

tega koliko neknjižnega gradiva (ki zavzame manj prostora) 

imamo. 

Ker imamo zbrane podatke o nabavi po knjižnicah za toliko let, 

sem na podlagi primerjave z ostalimi (označeno svetlo 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 po 

Sloveniji leta 2016 kupili 36 odstotkov manj knjižničnega 

gradiva.  

IZPOSOJA

STROŠKI ČLANOV

Ko govorimo o stroških uporabnikov, se spomnimo nekaj 

let nazaj, ko so bile usluge pri vseh potujočih knjižnicah 

brezplačne, celo brez opominov in zamudnin. Leta krize so 

prinesla tudi ta strošek. Leta 2016 so članarino zaračunavale 

ptujska, mariborska, novomeška in tržiška knjižnica. 

Opomine plačujejo vsi člani, razen v koprski, murskosoboški in 

postojnski knjižnici.

Zamudnino pa zaračunavajo v devetih knjižnicah. 



Razstava: Ilustracije po pravljici Žabica nagica, OŠ Juršinci

Srečko Vrečar pripoveduje o bibliobusu, sledila je še pravljica. 
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INVENTURE

Po zakonu moramo vsakih pet let opraviti inventuro. Pri 

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 inventuro opravilo rekordno 

število knjižnic, kar 5, v letu 2016 pa 3 knjižnice. Izstopa Maribor, 

ki je inventuro opravil leta 2007.

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 

druge projekte. Vsega tega ne bi bilo mogoče organizirati brez 

dobrega sodelovanja z delavci šol in vrtcev, ki jih obiskujemo. 

V letu 2016 smo skupaj pripravili 250 prireditev (največ 

predstavitev in pravljic), nekatere potujoče knjižnice pa so 

vključene še v projekte matičnih knjižnic. 

Če pogledamo še število zaposlenih, ugotovimo, da je stanje 

stabilno. Vseh, ki delamo v potujočih knjižnicah v Sloveniji, 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 ostane. 

Zaposleni v potujočih se med seboj vsi poznamo, sodelujemo 

in radi srečujemo. Z veseljem sprejmemo nove sodelavce, ki 

se nam pridružijo zaradi upokojitve starejših.

Tudi starost delavcev je precej visoka, kar gre pripisati dejstvu, 

da delajo še ljudje, ki so službeno pot začeli na bibilobusih, 

slednji pa imajo tudi okoli 40 let! 

Če bi pogledali število bolniških odsotnosti, bi ugotovili, da je 

slednjih izredno malo. Knjižnice imajo zagotovljene zamenjave 

šoferjev; šest knjižnic ima pogodbe in najamejo nadomestnega 

šoferja, šest pa jih ima nadomeščanje rešeno v lastni hiši.

ZAPOSLENI

PRIREDITVE NA BIBLIOBUSIH



Ob koncu ankete sprašujemo še, kako so udeleženci bili 

zadovoljni s festivalom in strokovnim srečanjem, ki smo ju 

organizirali v Kamniku. Prosili smo, da so zadovoljstvo ocenili 

(od 1 do 10) in jih prosili za morebitne nove predloge.

Naj na tem mestu omenim, da imamo svojo facebook stran in 

želeli bi, da bi o dogodkih poročali v večjem številu kot doslej.

Ocena festivala in strokovnega srečanja v Kamniku je 9,5, 

torej ODLIČNO. Čestitam organizacijskemu odboru in knjižnici 

Kamnik pa tudi Občini Kamnik!  

Poleg odlične organizacije sta pomembna tudi vzdušje in 

številčna udeležba, za kar moramo poskrbeti sami, zato sem 

prepričana, da si visoko oceno zaslužimo prav vsi delavci na 

potujočih knjižnicah Slovenije. 

POTUJOČE NOVICE | 11

IN ZA KONEC



TEKST: LJUDMILA PODLESNIK 
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POKRENIMO BIBLIOBUS! 
KAKO ORGANIZIRATI I ODRŽATI SLUŽBO? 

”PREVLADOVALI STA POZITIVNA ENERGIJA IN VELIKO DOBRE VOLJE.”

Vsako drugo leto, ko imamo 

srečanje potujočih knjižnic Slovenije, 

predsednica skliče sestanek, na 

katerega smo povabljeni vsi, ki delamo 

v potujočih knjižnicah. Na sestanku 

je bila tudi predsednica Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije dr. 

Sabina Fras Popovič. V čast nam je, da 

se naših srečanj in druženj udeležuje 

tudi predsednica ZBDS, ki pa ob vsaki 

priliki rada pove, da je tudi sama nekoč 

delala v potujoči knjižnici in da ji naše 

delo ni tuje. Po daljši razpravi smo 

na sestanku 28. maja 2016 v Termah 

Snovik sprejeli predlog, da strokovno 

ekskurzijo v letu 2017 povežemo z 

obiskom srečanja potujočih knjižnic 

Hrvaške 12. maja 2017 v Pulju.  

In tako se je tudi zgodilo. Avtobus, ki je 

krenil na vzhodu države, je »pobiral« 

potnike iz Murske Sobote, Maribora, 

Ptuja, Slovenske Bistrice, Ljubljane, kjer 

so se pridružili še Kamničani, pa Nove 

Gorice in Kopra. Bibliobusa iz Maribora 

in Novega mesta pa sta se predstavila 

v »živo«, saj so kolegi želeli pokazati 

zadnji novi pridobitvi. Žal se tudi tokrat 

Takšen je bil naslov 13. okrogle mize o potujočih knjižnicah na Hrvaškem

 in obenem 7. festivala hrvaških bibliobusov.
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nismo zbrali vsi, med nami smo pogrešali 

kolege iz Domžal, Postojne, Tolmina in 

Tržiča, a hrvaški kolegi so bili zelo veseli, 

da smo se njihovega srečanja udeležili v 

takem številu. Otvoritev je bila ob 10. uri. 

Dogodek so organizirali: Komisija (v 

Sloveniji bi rekli sekcija) za potujoče 

knjižnice, Komisija za splošne knjižnice, 

Mestna knjižnica in čitalnica Pulj in 

Društvo bibliotekarjev Istre. 

FESTIVAL

Takoj po prihodu v Pulj smo poiskali 

parkirišče Karolina, kjer so bili 

razstavljeni že vsi hrvaški bibliobusi, dva 

slovenska in eden iz Madžarske. Prostor 

je bil premišljeno izbran, v panorami za 

bibliobusi se je bohotila puljska arena. 

Prav čarobno sta se prepletali sedanjost 

in preteklost …

Ni naključje, da sta bila knjižnica in mesto 

gostitelja; veliko let so si prizadevali 

zbrati denar za nakup novega bibliobusa. 

Akcija se je imenovala Ustvarimo pogoje, 

da bo knjiga dostopna vsem. Uspelo 

jim je in danes so ponosni na svoj novi 

bibliobus.  

Sam festival je bil podoben slovenskim, 

povabili so številne goste ter seveda 

meščane.

Na prizorišču je vladala gneča. Tudi mi 

smo obiskali vse bibliobuse in pozdravili 

kolege. Bibliobuse so lepo predstavili, 

eni s pesmijo, drugi z vodenimi ogledi, 

tretji pa z dobrotami iz domačega 

okolja. Medtem so za zabavo skrbeli še 

prostovoljci, drugi knjižničarji, pošasti 

Mirna in Dragonja ter istrski kmet Bepo.

Prevladovali sta pozitivna energija in 

veliko dobre volje.

Pri ogledih biblibusov smo kolegi zmeraj 

radovedni. Radi si ogledujemo nove 

bibliobuse, se pogovarjamo o tehničnih 

novostih in odkrivamo nove ideje, kako 

ponuditi gradivo ali ponuditi še kaj 

novega. Posebej zanimiva se mi je zdela 

ponudba očal. (Na potujoči knjižnici v 

Mariboru smo jo že prekopirali. Očala 

so namenjena tistim uporabnikom, ki jih 

pozabijo doma in ne, ne izposojamo jih!).

Festival je za obiskovalce trajal od 10. do 

11.30, nato pa smo vse bibliobuse zapeljali 

po mestnih ulicah. Organizatorji so 

namreč imeli domiselno idejo. Meščane 

so povabili, da na tej predstavitveni vožnji 

fotografirajo bibliobuse in nato fotografijo 

posredujejo komisiji ali jo objavijo na 

faceboku. Najboljše fotografije so bile 

tudi nagrajene. 

Sledil je strokovni del, kateremu smo se 

po vožnji pridružili tudi šoferji. Bibliobusi 



14 | POTUJOČE NOVICE

pa so bili individualnim obiskovalcem na 

ogled še v popoldanskih urah. 

Festival hrvaških bibliobusov je bil 

priložnost, da so otroci, gojenci vrtcev, 

šolarji in srednješolci ter: šolarji in 

srednješolci ter drugi obiskovalci videli 

tudi druge bibliobuse in spoznali način 

delovanja tovrstnih knjižnic. Organizatorji 

so osnovnošolce povabili, da svoja 

doživetja ob obisku busa opišejo ali 

narišejo. Najboljše so nagradili. Akcija je 

vredna posnemanja. 

Ob tej priložnosti so posneli film z 

naslovom Potujoče knjižnice Republike 

Hrvatske: vseživljenjska avantura skozi 

bogastvo druženja in znanja. Video 

si lahko ogledate na: https://hr-hr.

facebook.com/pokrenimobibliobus/

Bibliobuse iz Reke, Karlovca, Bihaća, 

Zagreba, Bjelovara, Križevcev, 

Koprivnice, Vinkovcev, Novega mesta, 

Maribora in Pecsa si je vodeno ogledalo 

okoli 550 učencev iz sedmih osnovnih 

šol, dveh srednjih šol in nekaj vrtcev. 

STROKOVNI DEL

Strokovni del z naslovom Pokrenimo 

bibliobus! Kako pokreniti i održati 

službu? se je pričel ob 12. uri v dvorani 

mestne knjižnice v Pulju. Sodelovali 

so predavatelji iz Hrvaške, Slovenije in 

Nemčije. Gostje so bili tudi iz Bosne in 

Hercegovine, Srbije in Madžarske. 

Po pozdravih in dobrodošlici so nam 

predstavili promocijski film. Ob tem sem 

se spomnila našega, slovenskega, ki ga 

je režiral Artur Lipovž, član naše sekcije, 

in je bil posnet leta 2014 v Ajdovščini. 

Dr. Elisabeth Willnat iz mestne knjižnice 

v Freiburgu je predstavila bibliobusno 

službo v Freiburgu, ki ima res zavidljivo 

zgodovino. Videli smo bibliobuse od leta 

1925 pa vse do danes. 

Knjižnica Freiburg je zadarski knjižnici 

podarila bibliobus. Ta se vozi s trajektom 

Jadrolinija do otokov Zadarske županije 

ter obiskuje prebivalce otokov. Zato te, 

dragi bralec, ne sme presenetiti, če boš 

na dopustu na kakšnem hrvaškem otoku, 

kamor boš pobegnil pred  civilizacijo in 

množico turistov, zagledal bibliobus …

V referatu Kako Republika Slovenija skrbi 

za svoje potujoče knjižnice sta delo med 

knjižnicami, lastnicami potujočih knjižnic 

in Ministrstvom za kulturo, predstavila 

Tjaša Mrgole Jukič, predsednica sekcije 

za potujoče knjižnice, in Marjan Gujtman, 

predstavnik Ministrstva za kulturo. 

Referat Marjana Gujtmana je objavljen v 

tej številki Potujočih novic.

Pričakovano so udeleženci imeli 

največ vprašanj za Marjana Gujtmana. 

Navdušeni so bili nad našim načinom 

dela in financiranjem novih bibliobusov. 

Na Hrvaškem se država ne vključuje 

v nakup in knjižnice so prepuščene 

lastni iznajdljivosti. Jasno pa je, da je 

s takim načinom dela težko zagotoviti 

potrebna sredstva za nakup kvalitetnih 

in modernih bibliobusov, opremljenih po 

standardih IFLE (osnova avtobus, klima, 

dvigalo …)

V drugem delu je Liljana Vugrinec (v 

imenu Ive Pezer, predsednice Komisije) 

predstavila stanje hrvaških bibliobusnih 

služb v letu 2016, Frida Biščan iz 

zagrebške nacionalne knjižnice pa 

pokritost šolskih knjižnic z dejavnosmi 

bibliobusov v Republiki Hrvaški. 

Ugotavlja to, kar doživljamo tudi mi na 

terenu, in sicer da so potujoče knjižnice 

pomemben element ponudbe knjig za 

učence, saj so šolske knjižnice večinoma 

skromneje založene. 

Predstavila sta se tudi slovenski 

proizvajalec bibliobusov Primož Kocbek, 

direktor podjetja Fera avto, in hrvaški 

kolega Franko Načinović z referatom 

Bibliokombi – specifične zahteve – 

tehnične rešitve in izvedbe.

Strokovno srečanje smo zaključili 

z referatom kolegice Ksenije Trs iz 

Mariborske knjižnice z naslovom 

Kolegialna prijateljstva med potujočimi 

knjižničarji, mednarodno sodelovanje, 

delo v bibliobusu. Referat je predstavljen 

v tej številki Potujočih novic.

Primeri dobrih praks so bili predstavljeni 

na 13 posterjih, ki so bili razstavljeni v 

dvorani knjižnice. Z enim se je predstavila 

tudi Mariborska knjižnica. https://drive.

google.com/drive/

Organizatorji so zapisali, da je cilj 

srečanja popularizirati dejavnost in 

vplivati na organiziranje novih potujočih 

knjižnic zlasti na področjih, kjer jih še ni. 

Seveda pa ne smemo zanemariti razvoja 

obstoječih, zato se moramo zmeraj 

seznanjati s praksami iz tujine. 

Festival je zmeraj svojevrstna medijska 

atrakcija, ki promovira delo in naloge, 

ne le potujočih, pač pa tudi splošnih 

knjižnic. 

Okroglo mizo in festival sta finančno 

podprla tudi Ministrstvo za kulturo 

Republike Hrvaške in mesto Pulj.

DRUŽENJE

V navadi je, da po strokovnem delu 

organizatorji poskrbijo še za druženje. 

Pravzaprav in čisto odkrito se kolegi prav 

na takih druženjih največ pogovorimo. 

Pogovori tečejo seveda o stroki in našem 

delu. Za dobro kosilo so organizatorji 

poskrbeli v Puntiželi, to je v naselju ob 
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Peroju.

Preden smo se nastanili v hotelu, smo 

si ogledali še staro mestno jedro Pulja. 

Mesto je dobro ohranjeno, zato si še 

vedno lahko predstavljamo veličino 

Rimljanov. Končno nas je pot peljala 

še do parkirišča hotela, kjer smo po 

večerji – čeprav že utrujeni − nadaljevali 

z druženjem. 

Drugi dan smo nadaljevali začrtano pot. 

Namenili smo se do mesta Peroj, kjer 

nas je čakala ladja. Ta nas je zapeljala 

na otok Brion, to je tisti otok, ki ga je v 

Jugoslaviji za svojo rezidenco uporabljal 

predsednik države Tito. Ogledali smo si 

živalski vrt in muzej. 

Tisti, ki smo starejši, smo se za kratek 

čas preselili v svojo mladost. Ogled 

muzeja je obudil spomine na čase, ki 

smo jih preživeli. 

 

Razvajalo nas je tudi vreme in čeprav 

mrzlo majsko morje se je v soncu tako 

lesketalo, da nam je vseskozi delalo 

skomine po poletju. Z ladjo smo se vrnili 

na kopno in pot nas je vodila v notranjost 

Istre do mesta Motovun. Slikovito mesto 

na hribu nudi izjemen razgled. 

Po kosilu na kmečkem turizmu, no, tja 

smo se peljali po taki cesti, da je bilo še 

nas šoferje strah, smo pot nadaljevali 

proti domu. Tokrat od zahoda proti 

vzhodu.  
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Državna finančna podpora razvoju 

sodobnih knjižničnih storitev v potujočih 

knjižnicah je namenjena nakupu ali 

obnovi bibliobusov splošnih knjižnic. 

Ministrstvo postopek sofinanciranja, 

skladno z Zakonom o knjižničarstvu in 

103. členom Zakona o uresničevanju 

javnega interesa na področju kulture, 

izvaja preko postopka neposrednega 

poziva, s katerim ministrstvo splošne 

knjižnice povabi k oddaji predlogov 

projektov za sofinanciranje nakupa (ali 

obnove bibliobusov) za potrebe splošnih 

knjižnic. 

Ministrstvo neposredni poziv izvede 

takrat, ko je izkazana namera 

ustanovitelja(ev) knjižnice, da bo(do) 

participiral(i) vsaj 30 % sredstev za nakup 

ali obnovo bibliobusa. Finančna sredstva 

za nakup ali obnovo bibliobusa se 

knjižnicam dodelijo v skladu s 55. členom 

Zakona o knjižničarstvu. V preteklosti je 

Ministrstvo za kulturo podpiralo širjenje 

mreže splošnih knjižnic z bibliobusi tudi 

iz dodatnih sredstev na podlagi zakona 

o t. i. »kulturnem tolarju« (Zakona o 

zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 

programe Republike Slovenije v kulturi). 

Tako je bil v letu 2011 s sredstvi 

»kulturnega tolarja« sofinanciran nakup 

novega bibliobusa za Lavričevo knjižnico 

Ajdovščina. V letu 2012 pa je bil s sredstvi 

»kulturnega tolarja« sofinanciran skupni 

projekt nakupa novega skupnega 

vozila za potujočo knjižnico – Knjižnice 

Domžale in Knjižnice Kamnik.

Država je na podlagi Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za 

kulturo v obdobju 2003–2011 programe 

splošnih knjižnic sofinancirala po 

postopku javnega projektnega razpisa. 

Pravne podlage (zakon, pravilniki, 

uredbe) in strokovna priporočila 

(manifest, standardi) za organizacijo in 

delovanje knjižnic so bili pri projektnem 

nakupu knjižničnega gradiva temeljno 

vodilo. 

Stroka pa je ves čas predlagala 

programsko sofinanciranje, s katerim bi 

bila bolj poudarjena vsebinska merila. 

Skladno s spremembo 103. člena Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo v letu 2011 je ministrstvo z letom 

2012 poenostavilo upravni postopek 

dodeljevanja sredstev in od takrat 

splošne knjižnice neposredno poziva k 

predložitvi projektov nakupa/obnove 

bibliobusa. 

Sredstva se vsakokrat dodelijo z 

namenom izpeljati nalogo države, 

da prispeva del sredstev za podporo 

usklajenemu razvoju knjižnične 

dejavnosti. Namen neposrednega poziva 

je sofinanciranje nakupa bibliobusov 

za potrebe splošnih knjižnic v skladu z 

javnim interesom na področju kulture. 

Projekti so namenjeni razvoju sodobnih 

knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah 

– bibliobusih, kar omogoča širjenje mreže 

splošnih knjižnic tudi v kraje z manjšim 

številom prebivalcev in odročnejša 

DRŽAVNO SOFINANCIRANJE NAKUPA 
ALI OBNOVE BIBLIOBUSOV ZA 
POTREBE SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

MARJAN GUJTMAN

bibliotekarski specialist, sekretar na MK



leto Sredstva

2011 148.312 Lavričeva knjižnica Ajdovščina

2012 61.622 Knjižnica F. Balantiča Kamnik in Knjižnica Domžale – skupni projekt

2014 177.976 Mariborska knjižnica; Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota - obnova

2015 200.000 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

2016 17.296 Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

2017 180.000 Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

Državno sofinanciranje nakupa ali obnove bibliobusa v splošnih knjižnicah 2011-2017 (v EUR)

Bibliobusi Obisk

2018 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

2020 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

2021 Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič

Izkazana namera po sofinanciranju nakupa bibliobusa v bližnji prihodnosti
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območja države. S tem država spodbuja 

kulturne, izobraževalne, informacijske 

ter socialne potrebe okolja, podpira 

vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo 

prostega časa ter prispeva k razvoju 

informacijske pismenosti, neformalnega 

izobraževanja in vsestranske 

informiranosti državljanov. 

Cilj sofinanciranja je povečati uporabo 

knjižnic in splošno dostopnost informacij 

in storitev v knjižnični mreži splošnih 

knjižnic tudi v odročnejših krajih 

Slovenije, kar je v skladu tudi z javnim 

interesom na področju knjižnične 

dejavnosti, opredeljenim s strateškimi 

usmeritvami in cilji kulturne politike.

Ocenjujemo, da se strošek novega 

bibliobusa trenutno giblje okvirno v 

višini 300.000 EUR in vključuje stroške 

vozila, notranje opreme vozila in 

knjižnične opreme ter računalniško 

opremo, vključno s projektiranjem in 

oblikovanjem ter DDV-jem. 

Maksimalni zaprošeni znesek 

sofinanciranja je 70 % vseh predvidenih 

(upravičenih) stroškov projekta. 

Ministrstvo za kulturo si za različne 

kulturne projekte, med drugim tudi 

nakup bibliobusov v splošnih knjižnicah, 

v prihodnosti prizadeva pridobiti tudi 

dodatne finančne vire, zato izvaja 

aktivnosti za sprejetje novega zakona »o 

kulturnem evru«. 
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Ljudi koji se grčevito drže svog razuma, 

nikad ne vide ništa iza njega... razum je 

pomagalo koje nam treba povremeno. 

Koristiti ga stalno, to je...neoprostiva 

pogreška. (...) Ako dopustiš srcu da 

te vodi, ono će uvijek nepogrešivo 

prepoznati pravu stazu. Ljudi prečesto 

slušaju samo glas razuma, a zanemare 

ono što im srce govori i tako nepovratno 

izgube svoj put.«

Nada Mihaljević, VRT PLAVOG BOŽURA

• Temelj za uspešnost, razvoj in obstoj 

so osebne vrednote, ki jih združimo 

pri svojem delu: strokovnost, 

znanje, podjetnost, lojalnost, 

odgovornost, ustvarjalnost, zvirnost, 

doslednost, zanesljivost, kakovost, 

organiziranost, vrednotenje sebe in 

svojega dela, timsko delo, srčnost, 

predanost, spontanost, prijateljstvo, 

žar, toplina, iskrenost, sproščenost, 

igrivost, zaupanje, spoštovanje 

uporabnikov, sodelavcev ter samih 

sebe.

• Povezovanje in prijateljstvo nas 

združujeta, delata močnejša, nas 

izpolnjujeta ter nagrajujeta tako 

osebno kot tudi v našem delovnem 

okolju.

• To predvsem dokazujejo naša 

srečanja, ki so postala mednarodna. 

Znamo se poslušati, razumeti, 

podpirati, izmenjujemo izkušnje.

• Čedalje več nas je, ki se povezujemo, 

osebno ali virtualno.

• Samo od nas je odvisno, ali s 

KOLEGIJALNA PRIJATELJSTVA 
MEĐU PUTUJUĆIM KNJIŽNIČARIMA, 
MEĐUNARODNA SURADNJA, RAD U 
BIBLIOBUSU 

TEKST: KSENIJA TRS

FOTO: JOŽE ANTOLIČ

Prijateljske vezi med potujočimi knjižničarji, mednarodno sodelovanje, delovanje na bibliobusu
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pomočjo fb, Instagrama, Twitterja 

krepimo ali uničimo prijateljstvo.

• Širjenje in negovanje prijateljstva 

nas dela v svetu bolj prepoznavne; 

daje vedeti, da smo potrebni, da 

moramo obstajati, saj je vedno več 

tistih, ki nas potrebujejo: starejši, 

bolni, otroci.

• Naša povezanost temelji na 

spoštovanju ter realizaciji  našega 

dela, naših idej, naših ciljev, ki so 

nam skupni, saj imamo enak pogled, 

enako vizijo, kar se tiče potujočega 

knjižničarstva. 

• Potujoči knjižničarji dokazujemo, DA 

JE V SLOGI MOČ in da je od tega 

odvisen tudi naš obstanek.

• Naša vrata so odprta vsem, ki imajo 

radi branje, znanje, druženje. Knjiga 

v naših dlaneh je zaklad in knjižnica 

je največja zakladnica človeštva.

• Knjižnična in knjižna vzgoja naših 

potomcev: mladi naj bi bili garancija 

za našo prihodnost. Današnja 

mladež je vsevedna, bistroumna 

in pronicljiva, zato moramo z njimi 

vzpostaviti vez, ki s časom postaja 

trdnejša in močnejša. Z našo 

pomočjo morajo knjižnico, knjigo 

ter nas knjižničarje vzljubiti, tako 

da se bodo vračali tudi v kasnejših 

življenjskih obdobjih.

• Enačiti potujoče knjižnice s 

stacionarnimi pomeni omejevanje 

pri delu, ki se absolutno razlikuje 

od njihovega: težji vremenski 

pogoji, nevarnost na cesti, veliko 

več fizičnega dela glede na manjši 

prostor in večjo kapaciteto bralcev 

v krajšem času, sprejemanje naročil 

predvsem v vrtcih in OŠ (domače 

branje, bralna značka …) ter njihova 

realizacija, angažiranje novih 

bralcev, to pomeni da, se moramo 

potujoči knjižničarji presneto truditi in 

potruditi, da pridobimo nove bralce. 

 

AMPAK: DELO V STACIONARNI 

KNJIŽNICI JE LAŽJE, V POTUJOČI PA 

LEPŠE!

DNK stacionarcev

DNK potujočih knjižničarjev

 

Bojiš se da sreču neču nač'

vjeruj, za nju ne treba mi vrač

otvoreni dlan, vedre misli svaki dan 

takav je moj plan.

Znaš li zašto svijet još nije tvoj

svemu tražiš oznaku i broj 

i svatko ti je loš, a ne poznaješ ga još

svakog svrštavaš u neki koš.

Sve je crno, sve je bijelo

ali život nije siv

sve je dobro dok si zdrav i dok si živ

Povzetek

Potujoči knjižničarji ne poznamo in ne 

priznamo meja, ki bi nas omejevale 

ali ovirale pri tkanju prijateljskih vezi, 

ki so izrednega pomena za motivacijo 

pri našem delu, ki ima skupne, široko 

razvejane korenine širom sveta. 

Slogan slovenskih potujočih knjižničarjev 

Naše poti so vez med ljudmi!  odvseva v 

delovanju vseh potujočih knjižničarjev, 

kako na najboljši možen način uresničiti 

naloge, cilje, poslanstvo ter predvsem 

vizije  potujoče knjižnice, ki temelji na 

zadovoljstvu naših uporabnikov.

Na vseh srečanjih potujočih knjižničarjev 

je vidno, kako cenimo in spoštujemo 

svoje delo, da imamo enake želje, da 

razvijamo enake vizije, da širimo svoje 

poslanstvo tja, kjer nas potrebujejo.

Strokovna usposobljenost, prežeta s 

srčnostjo ter ljubeznijo do dela nas 

povezuje in je zmagovalna kombinacija, 

ki pritegne še tako zahtevnega bralca, 

da postane naš zvesti uporabnik, ki ni 

samo gost, ampak je tudi prijatelj. In 

to je začetek nove vizije za prihodnost 

potujočega knjižničarstva.

Še posebej se moramo posvetiti 

otrokom ter mladini, jih motivirati 

z bibliopedagoškim delom ter 

animacijami. Ustvariti moramo trajno 

vez, ki temelji predvsem na zaupanju, 

znanju ter odnosu, ki je pogoj za trajno 

čustveno navezanost na knjižnico. Nikoli 

se ne ve, lahko je med njimi tudi kakšen 

bodoči župan ali županja!
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DVIŽNA PLOŠČAD ODPIRA OBZORJA 
BRALNE KULTURE

TEKST: HILARIJA KETE, IGOR LAVRENČIČ  

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

FOTO: ARHIV LKA

Ko smo pred leti v Lavričevi knjižnici načrtovali 

nov bibliobus, smo se spraševali, ali bo 

vložek v dvižno ploščad upravičen in ali bodo 

obiskovalci dvigalo v resnici uporabljali. Danes 

iz izkušnje lahko rečemo: dvižna ploščad je 

standardna oprema vsake potujoče knjižnice! 

V Smernicah za potujoče knjižnice lahko 

beremo, da so potujoče knjižnice „celosten in 

pomemben del oskrbe z javnimi knjižnicami. 

Ob načrtovanju knjižničnih storitev za potrebe 

skupnosti je treba potujoče knjižnice že zgodaj 

upoštevati kot izvedljiv in donosen način 

oskrbovanja prebivalcev, ki so prikrajšani 

za dostop do stacionarne javne knjižnice. 

Splošni cilj potujočih knjižnic je povečati 

dostopnost do knjižničnih storitev in s tem 

vzpodbuditi pravično oskrbo za vse.“ (Pestell, 

Robert: Smernice za potujoče knjižnice, 1991)

Naš prejšnji bibliobus ni imel dvižne ploščadi 

in je bil nedosegljiv za uporabnike na 

vozičku. Pred njegovimi vrati so ostali tudi 

ljudje z gibalnimi težavami, težko pokretni, z 

bolečinami v nogah in drugod v telesu, enako 

starejši, ki so jim svoje prinesla leta. Odvisni 

so bili od naše pomoči in v veliki meri od naše 

lastne presoje in izbire. Z izbiro knjige pa, vemo: 

podobna je izbiri hrane ali obleke: pomembno 

je, kako izgleda, kako diši, kako jo otipaš … Tudi 

če smo še tako dobri v ponudbi, obiskovalcu 

pred vrati ostaja občutek neizpolnjenosti. 

Tudi starši, predvsem mame, so morali otroka 

vzeti iz vozička in se na bus povzpeti z njim v 

naročju – izbira s polnim naročjem je seveda 

težka. Naštete uporabnike smo imeli v mislih 

že pri načrtovanju novega vozila, da bi lahko 

čim več ljudi dostopalo do storitev, ki jih 

ponuja potujoča knjižnica. 

S potujočo knjižnico redno obiskujemo zavod 

CIRIUS Vipava, Varstveno-delovni center 

v Ajdovščini in Vipavi, tu sta še domova za 

starejše v Ajdovščini in v Vipavi. Bibliobus 

obiskuje najbolj oddaljena naselja, do koder 

še vodi primerna cesta – in tudi tam so naši 

bralci, ki pogosto niso v najboljši kondiciji. 

Na postajališču nas pogosto čakajo mame 

z vozički. Pri načrtovanju smo se seveda 

vprašali, ali bo vgrajena dvižna ploščad 

dovolj v rabi in ali jo bodo uporabniki sploh 

hoteli uporabljati. Zato smo novost testirali še 

pred uradno otvoritvijo, in sicer v varstveno-

delovnem centru v Ajdovščini. Varovanci, 

mnogi med njimi z gibalnimi težavami, so 

hitro ugotovili, da ima novo vozilo dvigalo 

in so ga takoj želeli preizkusiti. Igor je imel 

veliko dela, da je pridobitev predstavil in vse 

popeljal na bus. 

Toda pravega pomena ploščadi smo se 

v celoti zavedli šele ob besedah gospe iz 

VDC-ja, ki smo ji dotlej knjige do vozička 

pred vozilom prinašali knjižničarji: »Nikoli 

si nisem predstavljala, da je tu notri toliko 

knjig! In sploh si nisem mislila, da bom kdaj 

knjige sama izbrala, jih vzela s police in si jih 

izposodila! Kot bi prišla v nov svet!« Bibliobus 

zdaj vozi že peto leto. In čeprav uporabnikom 

še vedno pomagamo, da dosežejo najvišje 

police, je že sam vstop v bus zanje nov svet 

brez omejitev. Obzorje bralne kulture in 

samostojnosti posameznika. 

Premislimo besede naše uporabnice 

znova: če bi se odrekli dvigalu, bi zavestno 

podaljšali diskriminacijo gibalno omejenih, 

starejših, bolnih in slabotnih, morda pa tudi 

staršev z otroki na vozičku. Igor je od tedaj 

že kdove kolikokrat popeljal na bibliobus 

mlade in stare, ki bi jim sicer posebni svet 

knjige, knjige, ki diši, vabi s platnicami in še 

neznano vsebino, in čaka, da jo nekdo vzame 

s police, za vedno ostal nedostopen. Veseli 

nas, da smo številnim uporabnikom na 64 

postajališčih omogočili vstop v ta svet.  

Še utrinek iz prakse. Ob prihodu na 

postajališče vozilo znižamo na najnižjo 

možno točko, da lahko spustimo ploščad in 

nanjo zapeljemo voziček. Z varnostno zaporo 

vozičku preprečimo premikanje med dvigom 

ali spuščanjem. Nosilnost dvigala je 350 

kilogramov, ker so moderni električni vozički 

zelo težki. Zaradi širine vozičkov morajo biti 

širša tudi vrata, kar na Vipavskem prinaša nekaj 

težav v času burje: vrata se hitro spremenijo v 

»jadro«. Z vrati je potrebno med burjo ravnati 

previdno – prišel je takšen sunek, da je vrata 

iztrgal iz rok, pretrgal varnostni pas in vrata so 

poškodovala okvir. Domiselni varnostni zatič, 

ki ga je proizvajalec vozila naredil za vipavske 

razmere, seveda učinkuje le tedaj, ko so vrata 

varno vpeta. Toda to sodi že med »zgodbe 

knjižničarjev in knjižničark na terenu«. 

Pomembno je naslednje: da je dvižna 

ploščad standard, ki odpravlja diskriminacijo 

in odpira obzorja. Če načrtujete novo vozilo, 

ga nujno upoštevajte – zadovoljni ne bodo 

le uporabniki, tudi vam bo lepo, ko bo skozi 

odprta vrata v bibliobus posvetilo sonce. Da 

se to zgodi, morata biti izpolnjena morda 

najpomembnejša pogoja: da ima ekipa na 

busu rada svoje delo in da obiskovalcu vedno 

omogoči uporabo dvigala. 

Prijateljske vezi med potujočimi knjižničarji, mednarodno sodelovanje, delovanje na bibliobusu
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POTUJOČA KNJIŽNICA 
MURSKA SOBOTA IN 
NJENA VLOGA V PORABJU
 JANA BALAŽIC, 

VODJA POTUJOČE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA

14. novembra 2016 je Pokrajinska in 

študijska knjižnica Murska Sobota v 

sodelovanju z Županijsko in mestno 

knjižnico Berzsenyi Daniel Szombathely 

v Monoštru na Madžarskem organizirala 

mednarodno konferenco z naslovom 

Primeri dobrih praks slovensko–

madžarskih knjižničarjev. Tema 

konference je bila knjižnična dejavnost 

v Porabju. Madžarski in slovenski 

knjižničarji smo predstavili že obstoječe 

delovanje knjižnične dejavnosti, ki jih 

opravljamo za zamejske Slovence 

ter se obenem seznanili s težavami, 

s katerimi se ob tem delovanju 

srečujemo. Predstavljena je bila tudi 

vizija za v prihodnje, kako in kje naj bi se 

pomanjkljivosti odpravile.

Ker je madžarske kolege zanimala 

oskrba s knjižnično dejavnostjo v manjših 

naseljih, smo na konferenci predstavili 

delovanje Potujoče knjižnice Murska 

Sobota in njeno vlogo v Porabju. 

PiŠK Murska Sobota je prva v Sloveniji 

poskrbela, da je bibliobus iz Murske 

Sobote prestopil državno mejo in 

na ta način začel izvajati knjižnično 

dejavnost tudi izven meja domovine. 

S tem so Slovenci, ki živijo v Porabju, 

dobili možnost dostopa do literature v 

materinskem jeziku.

Postajališča bibliobusa v Porabju so: 

Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, 

Števanovci in Monošter. Porabsko 

progo obiščemo vsaka dva tedna. Ta 

postajališča se nahajajo ob vrtcih in 

osnovnih šolah, kajti naša največja 

prioriteta so najmlajši bralci, za katere 

se trudimo, da bi jim čim bolj približali 

slovenski jezik. Med poglavitne naloge 

bibliobusa med porabskimi Slovenci 

prištevamo naslednje:

• oskrbuje Slovence v Porabju s 

knjižnim in neknjižnim gradivom,

• približa slovenski jezik prebivalcem 

onkraj meje,

• skrbi za ohranjanje slovenskega 

jezika v zamejstvu,

• skrbi za ohranjanje in razvoj jezika 

na vseh področjih kulture in 

izobraževanja,

• obiskovalcem približa vse kulturne 

dejavnosti (poleg literature še 

glasbo, gledališče, film, slikarstvo, 

kiparstvo, arhitekturo),

• posreduje informacije, povezane z 

dogajanjem v matični ustanovi,

• skrbi za knjižno in knjižnično vzgojo,

• skrbi za ohranjanje narodne 

identitete zunaj matične domovine,

• predstavlja literarne prispevke o 

porabski in slovenski literaturi na 

radiu Porabje,

• izvaja bralno značko za odrasle,

• izvajajo se ure pravljic za otroke (po 

predhodnem dogovoru z vzgojitelji),

• promovira novo izdano literaturo, 

povezano s Slovenci v Porabju,

• promovira literaturo v porabskem 

narečju,

• predstavlja prekmurske in porabske 

pisatelje.

Čeprav statistični podatki kažejo, da 

število aktivnih članov na bibliobusu v 

Porabju v zadnjih petih letih narašča, 

nam kot izziv za v prihodnje ostaja 

populacija  mladine in odraslih bralcev, 

za katere se trudimo, da bi jih privabili 

v čim večjem številu. Ravno v ta namen 

smo začeli predstavljati knjige domačih 

avtorjev in knjige v narečnem jeziku na 

radiu Monošter. Z dobrim odzivom bo 

mogoče odpreti še kakšno postajališče 

več. 

Nova pridobitev na bibliobusu 

Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 

Sobota sta tudi elektronska bralnika, ki 

omogočata porabskim uporabnikom 

dostop do elektronskih knjig (Biblos), 

izdanih v Sloveniji. Nakup bralnikov je 

finančno podprlo Ministrstvo za kulturo, 

za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Po izmenjavi mnenj in praks s kolegi, 

ki  izvajajo knjižnično dejavnost za 

manjšine in v manjših naseljih, smo prišli 

do zaključka, da je oskrba  s knjižnim 

gradivom dobro pokrita, da je idej veliko, 

da obstaja tudi interes, tako s slovenske 

kot z madžarske strani, da pa ostaja 

odprto večno finančno vprašanje. Zato si 

na tem mestu dovolim pozvati pristojno 

ministrstvo, da nam priskoči na pomoč 

pri ohranitvi slovenskega jezika in 

narodne identitete. Z izvajanjem delavnic 

za otroke, z organiziranjem kulturnih 

prireditev in literarnih večerov, bi bilo 

to veliko lažje. Kajti jezik je sredstvo 

sporazumevanja in hkrati povezovanja. 

Kadar ga uporabljamo, se lahko tudi 

razumemo. In ko se razumemo, se 

povezujemo. Jezik nas ohranja kot 

družbo, kot narod. Narod brez jezika pa 

ne more obstati.
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Pomembno je, da smo zaposleni v 

splošnih knjižnicah dobro seznanjeni z 

različnimi potrebami vseh uporabnikov, ki 

so del naše družbe. Tako lahko vsakemu 

od njih pripravimo ustrezno gradivo in 

prilagodimo svoje storitve. Potujoča 

knjižnica je namreč specializirana tudi 

za posebne skupine uporabnikov in je 

ena najboljših možnosti za povezovanje 

splošne knjižnice in specializiranih 

zavodov, saj uporabnikom gradivo 

in storitve pripeljemo v sam zavod, 

ponudbo gradiva pa lahko prilagodimo 

njihovim željam in potrebam. Še posebno 

skrb posvečamo predvsem otrokom in 

mladostnikom, ki jih skušamo navdušiti 

za branje knjig, obiskovanje knjižnic in 

kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Vzgajamo jih v kritične bralce in za 

aktivno uporabo knjižnic.

Za varovance nižjih razredov osnovne 

šole Zavoda za gluhe in naglušne 

NOVE STORITVE POTUJOČE KNJIŽNICE 
MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA ZA 
VAROVANCE ZAVODA ZA GLUHE IN 
NAGLUŠNE LJUBLJANA 
NEJA DREVENŠEK, ŠPELA SAMSA

Ljubljana (v nadaljevanju ZGNL) smo 

oktobra 2017 izvedli kulturni dan s 

predstavitvijo našega bibliobusa, 

urami pravljic, ustvarjalno delavnico. 

Preizkusili smo se v znanju znakovnega 

jezika in skupaj preživeli lep jesenski 

dan. V približno polurnih obiskih smo 

spoznali kar 8 skupin otrok z različnimi 

stopnjami oviranosti, ki so bili nad 

potujočo knjižnico navdušeni in so si 

želeli, da jih čim prej spet obiščemo. Kar 

nekaj otrok zaključnih razredov osnovne 

šole ZGNL, ki ta dan niso bili v programu 

našega obiska, pa nas je na koncu 

obiskalo čisto samoiniciativno, ker jih je 

obisk bibliobusa na njihovem šolskem 
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igrišču zelo pritegnil. Zanimalo jih je 

predvsem to, kaj se skriva v naši potujoči 

zbirki ter kdaj si bodo knjige lahko začeli 

izposojati na dom. To njihovo željo bomo 

izpolnili prav kmalu, saj smo zavod ZGNL 

umestili v naš urnik obiskov za leto 2018, 

ko bo izposoja skupaj z novimi, njim 

prilagojenimi storitvami na tem novem 

postajališču prešla v redno dejavnost 

naše knjižnice.

V Potujoči knjižnici Mestne knjižnice 

Ljubljana smo skupaj z zaposlenimi 

ZGNL oblikovali strategijo sodelovanja, 

da bi naše storitve lahko uspešno 

prilagodili otrokom in mladostnikom, 

ki obiskujejo ta zavod. V ta namen smo 

opravili raziskavo (fokusna skupina 

oziroma skupinski intervju), s katero smo 

ugotavljali, katere starostne skupine 

otrok bi obiskovale Potujočo knjižnico 

MKL in kakšne vrste oviranosti imajo, ali 

kdo od varovancev zavoda že obiskuje 

kakšno knjižnico v Sloveniji, kdaj bi bil 

najprimernejši čas obiska v njihovem 

zavodu, kako pogosto si želijo obiska 

našega bibliobusa, katero gradivo 

bi bilo za njih najprimernejše, katere 

storitve, poleg izposoje, bi želeli še 

koristiti, katere navade bi otroci pridobili 

z obiskovanjem in izposojo v Potujoči 

knjižnici, kakšne so možnosti parkiranja 

bibliobusa v bližini zavoda ter kdaj bi 

lahko v zavodu izvedli prvo predstavitev. 

Njihovi varovanci imajo različne vrste 

oviranosti, kot so avtizem, izguba sluha, 

naglušnost, disleksija in druge govorno-

jezikovne motnje (dizartija, afazija, 

dislalija, motnje branja in pisanja, nerazvit 

govor, zaostanek v govornem razvoju …).  

Ugotovili smo, da pouk pri njih poteka 

enako kot v rednih šolah, le razredi 

so manjši (v njih je maksimalno 8-10 

otrok), normativ pa je odvisen od vrste 

oviranosti oziroma njihovih kombinacij. 

Prvi in drugi razredi so pogosto 

kombinirani, prilagojene pa so tudi 

metode dela glede na vrsto oviranosti. 

Otroci so v različnih programih glede na 

oviranost (gluhi in naglušni, govorno-

jezikovne motnje, motnje avtističnega 

spektra). V srednjih šolah dijaki z isto 

vrsto oviranosti obiskujejo isti program 

skupaj. Izobraževanje je praviloma 

podaljšano (dvoletni program pri njih 

tako traja tri leta ipd.), da lahko na ta 

način obdelajo celotno snov. Varovanci 

zavoda obiskujejo tako šolsko knjižnico 

v zavodu kot tudi splošne knjižnice po 

Sloveniji, vendar je to odvisno od njihove 

stopnje pismenosti, ki je zelo različna, 

prav tako pa tudi od motiviranosti za 

obisk knjižnice. Ne glede na težave, ki 

jih imajo varovanci pri branju, pisanju in 

komunikaciji, je obisk šolske knjižnice 

dober. 

Gradivo naj bi bilo oblikovno in vsebinsko 

primerno za dislektike, za gluhe tudi 

s prilogo posnetka v slovenskem 

znakovnem jeziku. Primerne so tudi 

zvočne knjige na CD-jih, lahkotnejše 

branje, kvalitetne priredbe klasičnih 

pravljic in zgodb. Zanimajo se tudi za 

gradivo v angleščini v različnih stopnjah 

zahtevnosti. Prav tako si želijo filme 

na DVD-jih različnih žanrov ter revije, 

ker vsebujejo manj teksta in več slik. 

Veliko zanimanje je za stripe tako s 

strani osnovnošolcev kot tudi dijakov. 

Za najmlajše so primerne multisenzorne 

slikanice in paketni kovčki, kjer so 

združene igrače in slikanice na isto 

temo. 

Na podlagi pridobljenih informacij bomo 

zaposleni v Potujoči knjižnici MKL vsa 

ta priporočila upoštevali pri sami izbiri 

ustreznega gradiva in pripravi bibliobusa 

posebej za varovance ZGNL. Obenem si 

bomo pomagali s seznami gradiva, ki so 

jih sestavili naši kolegi v MKL s pomočjo 

mag. Tilke Jamnik, s strokovnimi 

usmeritvami za knjižnične storitve za 

osebe z disleksijo, motnjo avtističnega 

spektra in z izbiro gradiva »lažje 

branje«. Poleg vseh ostalih ugotovitev, 

pridobljenih z našo raziskavo, smo si pri 

pripravi strategije sodelovanja pomagali 

tudi z IFLI-nimi smernicami za delo 

z uporabniki s posebnimi potrebami 

(Irvall in Skat Nielsen, 2015), kjer je 

izpostavljeno, da bi morali biti knjižničarji 

seznanjeni z različnimi vrstami oviranosti 

in načini prilagajanja knjižničnih storitev 

tem uporabnikom. Zaposleni v Potujoči 

knjižnici smo opravili dve stopnji tečaja 

slovenskega znakovnega jezika, ki 
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ga je organiziral Učni center MKL v 

sodelovanju z Zavodom združenja 

Tolmačev za slovenski Znakovni jezik, 

zato da bi lahko uspešno komunicirali 

z varovanci zavoda, ki imajo težave s 

sluhom. 

Ker je ta vrsta invalidnosti v družbi 

večinoma nerazumljena, prihaja do 

zmotnih prepričanj, da osebe z okvaro 

sluha ne morejo imeti kakšnih posebnih 

težav pri branju in razumevanju 

prebranega. Zavedati se moramo, da 

do okvare sluha lahko pride v vseh 

življenjskih obdobjih, čas nastanka 

okvare sluha pa nam pove, kakšen 

vpliv ima okvara sluha na razvoj govora, 

jezika in komunikacije (Hernja idr., 2010). 

Pri »postlingvalno gluhih« je prišlo do 

okvare sluha, ko je bil govor že razvit, 

najkasneje od 3. leta dalje. Te osebe so že 

pridobile spoznanja o svetu zvokov in se 

naučile govorno-jezikovno komunicirati. 

Probleme imajo pri sprejemanju ustnih 

sporočil pri sogovorniku, ker ustnih 

sporočil ne slišijo, vendar jih poskušajo 

razbrati z obraza in ust sogovornika. 

Osebe, ki so izgubile sluh pred razvojem 

govora, najkasneje do 3. leta starosti, 

so uvrščene v skupino »prelingvalno 

gluhih«, kar pomeni, da so takšne 

osebe brez psihosocialnega doživljanja 

zvočnega sveta, glasovno-jezikovnega 

komuniciranja niso razvili, zato je njihov 

osrednji zaznavni kanal komuniciranja 

vizualno doživljanje (Matić-Zupančič, 

1999). Za sporazumevanje uporabljajo 

znakovni jezik, ki je bil leta 2002 

zakonsko sprejet kot uradni jezik v RS in 

s tem je bila gluhim osebam opredeljena 

pravica do njegove uporabe v postopkih 

pred državnimi organi, organi lokalne 

samouprave, izvajalci javnih pooblastil 

oziroma izvajalci javne službe.  Gluhe 

osebe imajo tako pravico do uporabe 

znakovnega jezika v komunikaciji, 

pravico, da se informirajo v njim 

prilagojenih tehnikah ter pravico do 

tolmača za slovenski znakovni jezik 

(Zakon ZUSZJ, Uradni list št. 96, 2002). 

Od 14. novembra 2017 pa je slovenski 

znakovni jezik vpisan tudi v register 

nesnovne kulturne dediščine Slovenije 

pod okriljem Ministrstva za kulturo.
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»ČEZ MEJO«: OBISKI NOVOMEŠKEGA 
BIBLIOBUSA NA HRVAŠKEM
BOJANA MEDLE

V sklopu promocije novega knjižničnega 

bibliobusa smo se z novo knjižnično 

pridobitvijo odpravili tudi na obisk k 

Slovencem, ki živijo onstran meje s 

sosednjo Hrvaško. V sodelovanju s 

partnersko Gradsko knjižnico »Ivan 

Goran Kovačić« iz Karlovca smo pripravili 

dogodek, poimenovan »bibliobusiranje«, 

v sklopu katerega smo obiskali Karlovec, 

Dugo Reso in Ozalj. Posledično je 

novomeški bibliobus z januarjem 2017 

pričel z rednimi mesečnimi obiski v 

Žakanju in Kamanju, kar je podprlo tudi 

Ministrstvo RS za kulturo.

Občina Žakanje sicer šteje 2.145, 

občina Kamanje pa 1.100 prebivalcev. 

Gre za okolje, za katero je bilo in je še 

vedno značilno povezovanje in redno 

prehajanje prebivalcev z ene na drugo 

stran reke Kolpe. Tu živi veliko slovensko-

hrvaških družin in tako imajo mnogi 

otroci v Sloveniji stare starše ali pa se 

njihovi starši vozijo čez mejo na delo.

Obisk bibliobusa v omenjenih krajih se je 

izkazal kot zelo dober program. Bibliobus 

obiskuje postajališči pred tamkajšnjima 

osnovnima šolama, ki skupno štejeta 

okoli 200 učencev. Trenutno imamo 

vpisanih 26 učencev, ki redno obiskujejo 

bibliobus. Po predvidevanjih se bo ta 

številka seveda postopoma zviševala, 

saj je minilo manj kot leto dni od 

pričetka programa. Uporabniki so obiske 

bibliobusa sprejeli z navdušenjem, saj za 

večino od njih pomeni edino možnost za 

dostopanje do knjig v slovenskem jeziku.
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Potujoča knjižnica PiŠK Murska Sobota 

v okviru čezmejnega sodelovanja  

obiskuje zamejske Slovence v Porabju že 

od leta 2000. Tako imenovana porabska 

proga ima postajališča pri vzgojno 

-izobraževalnih ustanovah po vaseh 

(Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci in 

Števanovci) in  v središču Porabja, to je v 

Monoštru. Na omenjenih postajališčih se 

z uporabniki srečujemo vsaka dva tedna. 

V Monoštru je postajališče bibliobusa 

pri hotelu Lipa, kjer ima sedež tudi radio 

Monošter, ki oddaja svoj glas celotnemu 

Porabju.

Ker je ena izmed poglavitnih nalog  

Potujoče knjižnice PiŠK Murska Sobota 

skrb za ohranjanje materinščine med 

zamejskimi Slovenci, se je ekipa 

bibliobusa v dogovoru z radiem Monošter 

odločila, da bo izvajala literarne ure 

na omenjenem radiu. Povod za tako 

odločitev so opažanja, da mladi vse 

manj posegajo po pisnih virih in vse več 

po elektronskih pripomočkih. In pa tudi, 

da učenci višje stopnje osnovne šole vse 

manj posegajo po knjigah, napisanih v 

slovenskem jeziku. Ker pa je slovenski 

jezik materinščina mnogih prebivalcev 

na tem dvojezičnem  območju, jo je 

potrebno ohranjati in  širiti med ljudmi. 

Tako je nastala ideja, da bi z radijskimi 

predstavitvami knjižnih del na bibliobus 

privabili čim večje število bralcev, ki si 

bodo izposojali knjižna dela domačih 

avtorjev ali dela, napisana v slovenskem 

jeziku.  

Ker knjižna slovenščina nekaterim 

bralcem povzroča večje ali manjše 

težave pri razumevanju  umetnostnega 

besedila, smo se odločili, da bomo 

predstavitve opravljali v narečnem 

jeziku, da nas bo slišalo in razumelo kar 

največ uporabnikov.  

Pri izbiri dela, ki ga predstavljamo, 

upoštevamo različne kriterije, in sicer:

• avtor dela prihaja z območja SV 

Slovenije ali iz Porabja,     

• avtor dela opisuje dogodke, 

povezane s Porabjem oz. Pomurjem,

• delo opisuje običaje, praznike, 

vsakdanje življenje prebivalcev v 

tem delu Slovenije ali na območju 

Madžarske, kjer živijo slovensko 

govoreči prebivalci,

• delo opisuje aktualno tematiko, s 

katero se sooča današnja družba,

• jezik v knjižnih delih je razumljiv ,

• za otroke se izbere delo, povezano 

z vzporednimi dogajanji (npr. letni 

časi, prazniki, spremembe v družini 

…)

• avtor dela je domačin, ki je emigriral 

v tujino in opisuje primerjavo med 

domačim in tujim načinom življenja.

Po izbiri primernega knjižnega dela sledi 

priprava predstavitve, ki poteka, kot sem 

omenila, v domačem narečju. Nekatera 

besedila je za kakovostno predstavitev 

potrebno ustrezno obdelati. Prilagoditi 

jezik, ki naj bi bil razumljen vsem 

poslušalcem. Torej ne pretežak. Na 

kratko sledi opis avtorja dela,  potem 

še knjižnega dela. Voditeljica prebere 

kakšen odlomek ali celotno zgodbo, 

odvisno za kako obsežno delo gre.

V nadaljevanju se v pogovoru z 

voditeljico oddaje predstavi še bralčev 

pogled na dogodek, opisan v delu.  

Kakšno sporočilo nosi, s čim nagovarja 

bralca. Vsaka, še tako drobna misel, 

vtkana v umetnostno besedilo, je 

namenjena uporabniku. Ne glede, ali 

jo bere in interpretira bralec ali, kot v 

našem primeru, poslušalec.

Na koncu našim poslušalcem 

predstavimo še knjižne novosti, ki so 

v zadnjem obdobju bile nabavljene za 

potrebe Potujoče knjižnice. Predvsem 

so tu  zajeta dela, ki so na kakršenkoli 

način povezana s Porabjem ali matično 

domovino. Najsi tematsko, najsi  

avtorsko.

Zaenkrat literarne ure na radiu Monošter 

izvajamo nekje v dve- do trimesečnem 

razmiku, kar pomeni štirikrat do petkrat 

letno. Obvezno pred in po poletnih 

počitnicah, pred božičem in veliko 

nočjo ter v času zimskih počitnic. Odziv 

poslušalcev je dober, saj jih izbrane 

teme zanimajo.  Veseli smo vsakega 

njihovega predloga, katera tema naj bo 

v prihodnje na sporedu.

Zavedamo se, da delo z zamejskimi 

Slovenci zahteva drugačen pristop 

pridobivanja bralcev, da se zanimanje 

za izbrane teme razlikuje od zanimanja 

uporabnikov v matični ustanovi. Čeprav 

ugotavljamo, da se te razlike z leti 

manjšajo in se povpraševanje po gradivu 

v slovenskem jeziku povečuje. 

Poudarim naj, da Potujoča knjižnica PiŠK 

iz Murske Sobote s srčnostjo opravlja 

svoje poslanstvo v Porabju in da radi 

zahajamo med domače ljudi, kjer smo 

zmeraj sprejeti s toplino, ki jo premore le 

človeško srce. 

LITERARNE URE NA RADIU MONOŠTER
JANA BALAŽIC, 

VODJA POTUJOČE KNJIŽNICE PIŠK MURSKA SOBOTA



POTUJOČE NOVICE | 27

OD IDEJE DO PRVE VOŽNJE 
MAG. UROŠ MLINAR,

DIREKTOR KNJIŽNICE BENA ZUPANČIČA POSTOJNA

Bibliobus Knjižnice Bena Zupančiča 

Postojna je v letu 2017 začel novo 

poglavje mobilnega poslanstva 

knjižnice. Ob zaključenem projektu 

smo v knjižnici veseli, da smo nakup in 

opremo bibliobusa tako tehnično kot 

finančno uspešno pripeljali do konca 

in da bomo lahko nadaljevali 38-letno 

tradicijo potujoče knjižnice v občinah 

Postojna in Pivka. Pogovori o potrebni 

novi investiciji so se začeli leta 2015, 

ko so bile javne finance še močno pod 

vplivom krize in splošno varčevalno 

regulirane. Kljub temu so na Občini 

Postojna in Občini Pivka znali prisluhniti 

prednostim projekta, zagotovo pa je 

jeziček na tehtnici premaknil odstotek 

financiranja, ki ga je namenilo Ministrstvo 

za kulturo, saj je projekt sofinanciralo 

v višini 61 odstotkov, tako da je vsaka 

občina v investicijo sofinancirala slabih 

20 odstotkov. Hkrati je potrebno 

poudariti, da so tako predstavniki občine 

ustanoviteljice kot pogodbene občine 

na začetku izrazili dvom o upravičenosti 

potujoče knjižnice v prihodnosti. Za 

primerjavo so bile podane sosednje 

občine Sežana, Ilirska Bistrica in Cerknica, 

ki prav tako delujejo brez potujoče 

enote. Argument, ki pa je prevladal, je 

bil ta, da imamo v naših občinah eno 

najdaljših tradicij in da si tudi ostale 

knjižnice želijo investicije v potujočo 

knjižnico, vendar pa se vedno zatakne 

pri soglasjih lokalnih skupnosti. Glede na 

specifiko naših krajev je pomembno tudi 

dejstvo, da je območje obeh občin zelo 

obsežno in da so nekateri kraji od centra 

oziroma krajevne knjižnice oddaljeni tudi 

več kot 20 kilometrov.

PRAKSA NA TERENU

Projekt posodobitve bibliobusa in 

knjižničnih storitev je v prvi vrsti izhajal 

iz dotrajanosti takratnega vozila in z 

njim povezanih vse večjih vzdrževalnih 

stroškov. Bibliobus je bil v uporabi že 

18 let in z zastarelo informacijsko-

komunikacijsko opremo ter s kapaciteto 

knjižničnega fonda do 3000 enot, kar ni 

več zadostovalo potrebam uporabnikov. 

Pri načrtovanju novega vozila smo sledili 

sodobnim tehničnim in strokovnim 

rešitvam opremljenosti specialnih 

vozil, kot so potujoče knjižnice. Glede 

na prostorsko obširnost občin lahko 

upravičeno trdimo, da potujoča knjižnica 

udejanja kulturno, socialno in razvojno 

komponento poslanstva knjižnice. 

Samo tako lahko na celotnem območju 

obeh občin ponudimo enake možnosti 

dostopa do knjižničnega gradiva in 

informacij, možnosti vseživljenjskega 

izobraževanja, kvalitetnega preživljanja 

prostega časa ter prispevamo k razvoju 

informacijske pismenosti, neformalnega 

izobraževanja in vsestranske 

informiranosti državljanov.

Po slavnostni predaji bibliobusa svojemu 

namenu je novo vozilo v uporabi od 11. 

septembra dalje. Potujoča knjižnica KBZ 

Postojna obišče isti kraj in isto postajališče 

na vsakih 14 dni. Urnik in obiski krajev 

so prilagojeni uporabnikom, zato ima 



28 | POTUJOČE NOVICE

potujoča knjižnica stalen popoldanski 

urnik z odprtostjo od 11.30 do 19.00. 

Enota potujoče knjižnice je glede na 

veljavni urnik zaprta v soboto, nedeljo in 

med prazniki ter 5 tednov julija in avgusta 

(v času poletnih počitnic). Sistem obiska 

krajev in postajališč potujoče knjižnice 

je v grobem organiziran enako že od 

prvih obiskov biblibusa leta 1979 dalje 

(takrat je obiskal 53 krajev in postajališč). 

Številke so se seveda spreminjale, 

sedanji bibliobus pa obišče 62 krajev 

v občinah Postojna in Pivka in ima 73 

postajališč. 

NEKAJ ŠTEVILK IN TRENDI

Število aktivnih članov na potujoči 

knjižnici se v zadnjih letih počasi 

povečuje:

- 2014 – 679 

- 2015 – 680  

- 2016 – 713 

- 2017 (do srede decembra) – 773.

Hkrati pa je zanimiv podatek, da beležimo 

upadanje števila enot izposojenega 

gradiva na dom:

- 2014 – 35.604

- 2015 – 32.875 

- 2016 – 31.397

- 2017 (do srede decembra) – 32.254

Trend upadanja števila izposojenega 

gradiva na dom v zadnjih letih 

povezujemo z zmanjšanjem sredstev 

za nakup knjižničnega gradiva ter 

posledično z zmanjšanjem števila 

novih in aktualnih knjig za izposojo. S 

projektom nabave in opreme novega 

biblibusa želimo trend upadanja 

izposoje obrniti v nasprotno smer, pri 

čemer letošnje statistike že kažejo, da 

smo pri tem uspešni. Z letom 2017 smo 

s strani Občine Postojna in Občine Pivka 

uspeli pridobiti nekaj več sredstev za 

nakup knjižničnega gradiva, kar vpliva 

na večji dotok novega gradiva tudi 

na potujočo knjižnico in potemtakem 

večjo izposojo. Poleg tega načrtujemo, 

da bomo sredstva, pridobljena iz 

prodaje odsluženega vozila bibliobusa, 

namenili izključno za nabavo novih 

knjig in drugega knjižničnega gradiva za 

potujočo knjižnico. Tudi s povečanjem 

prostora za knjižnično gradivo v novem 

bibliobusu ter posledično večjim 

mobilnim fondom računamo na večjo 

izposojo gradiva.
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PRAKSA OB IZDELAVI

Projekt nabave in opreme bibliobusa 

je vključeval aktivnosti, povezane s 

tehničnimi rešitvami vozila, nadgradnje 

in opreme. Nadaljnje dejavnosti so bile 

povezane z javnim naročilom, izvedbo 

javnega natečaja za zunanjo podobo 

bibliobusa, nakupom in montažo 

informacijsko-tehnične opreme, s 

promocijo projekta v javnosti ter s 

pripravo poročil za glavnega financerja 

in sofinancerja. Ob začetku projekta je 

bila imenovana delovna skupina (voznik, 

pomožni voznik, predstavnik občine in 

direktor knjižnice), ki je projekt vodila in 

obenem tesno sodelovala z izvajalcem. 

Med procesom nadgradnje je bilo 

potrebno doreči marsikatero tehnično 

rešitev, seveda pa je prihajalo tudi do 

razhajanja mnenj. Izvajalec, družba AS 

Domžale nadgradnje, d. o. o., ima seveda 

dolgoletno tradicijo izdelave nadgradenj 

potujočih knjižnic in pri tehničnih 

rešitvah je bilo včasih težko prepričati 

projektante v drugačne rešitve, kot so 

jih poznali do tedaj. Pri tem so nam bile 

resnično v pomoč informacije, ki smo jih 

dobili od kolegov s potujočih knjižnic iz 

Ajdovščine, Novega mesta in Maribora.

Ob koncu ugotavljamo, da so kljub 

zahtevnosti projekta vse aktivnosti tekle 

skladno z načrtom in da je bilo vozilo 

s strani izvajalca izdelano skladno s 

smernicami. Hkrati pa menimo, da so 

takšni projekti velik tehnični in praktični 

zalogaj za knjižničarje in da je nujno 

potrebno sodelovanje na nacionalni 

ravni, saj proces javnega naročanja 

ter izvedbe sam po sebi ne prinese 

novih tehničnih rešitev. Izvajalec s 

svojo tradicijo namreč sledi utečenim 

praksam, zato je treba vsako novost 

temeljito premisliti, pravilno umestiti 

v javno naročilo ter jo nato spremljati 

tekom proizvodnje. 

Nekaj tehničnih posodobitev, ki so nam 

jih predlagali oziroma smo jih sami 

zahtevali:

- Bibliobus je od prejšnjega daljši za 1,1 

metra in ima skupaj kar za 42,8 metra 

več knjižnih polic in odlagalnih predalov, 

skupaj 104,4 metra. Novo vozilo ima 

samostojen izposojevalni pult znotraj 

knjižnega dela, nima pa več prostora za 

sanitarije, saj se je ta na prejšnjem vozilu 

izkazal kot nepotreben.  

- Veliko tehničnih vprašanj se je vrtelo 

okrog tipa in montaže dvižne ploščadi za 

lažji dostop gibalno oviranih obiskovalcev 

ter obiskovalcev z otroškimi vozički. 

Osnovno vozilo MAN TGM ima nekoliko 

drugačno razporeditev prenosnih gredi, 

zato smo rešitev za dvižno ploščad našli 

v pomožnih vratih, ki jih lahko ročno 

odpremo pred spuščanjem dvigala.

- Vrata knjižnega dela so torej 

pnevmatska, zraven pa se ročno odpre 

dodatno krilo vrat, kjer je spravljena 

elektro-hidravlična ploščad za lažji vstop 

gibalno oviranim posameznikom.

- Vgrajena strojna oprema omogoča 

samostojno napajanje sistema baterij 

ter klimatskih naprav. Elektro dizelski 

agregat ima moč 6.9 kW in je vodno 

hlajen.

-  Zaradi težavnih snežnih razmer v naših 

občinah so nam predlagali montažo 

samopodajnih snežnih verig, ki so 

vgrajene na zadnji osi vozila in jih voznik 

avtomatsko aktivira iz kabine vozila.

- Bibliobus je potreboval novo 

informacijsko-komunikacijsko opremo in 

mobilno povezavo za internet. Na novo 

je na voljo še računalnik za uporabnike in 

obiskovalce ter multifunkcijska naprava 

za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje. 

Na stropu je fiksno montiran projektor 

ter v ozadju vozila projekcijsko platno, 

kar se je izkazalo za zelo uporabno.

Glede zunanje podobe smo že pri 

prijavi projekta predvideli razpis javnega 

natečaja za poslikavo novega vozila. 

Glavne smernice natečaja so bile, da je 

jasno izražen namen vozila s poudarkom 

na lokalni prepoznavnosti. Zanimivo je, 

da je za prikaz lokalne prepoznavnosti 

vseh 10 kandidatov uporabilo lik Martina 

Krpana in pastirčka Jakoba iz zgodbe 

Zmaj v Postojnski jami. Natečajna 

komisija je za zmagovalno poslikavo 

izbrala upodobitev postojnskega 

oblikovalca Gorazda Koščaka. Priprava 

za tisk končnih nalepk pa je predstavljala 

poseben strošek, saj je bilo potrebno 

idejno zasnovo spraviti na primerno 

velikost in resolucijo, torej površino 

celotnega vozila. Projektu smo na koncu 

dodali še promocijski film, ki predstavlja 

zgodovino in poslanstvo Potujoče 

knjižnice Postojne in je dostopen na 

povezavi http://www.po.sik.si/video/. 

Projekt nabave in opreme bibliobusa 

smo slavnostno zaključili s predajo vozila 

svojemu namenu 8. septembra pred 

stavbo knjižnice v Postojni. Kot se za 

naše kraje spodobi, nas je na slovesnosti 

vreme prijetno ohladilo, vseeno pa smo 

zaposleni v knjižnici in vsi obiskovalci z 

veseljem zaželeli novemu vozilu srečno 

in (z)brano vožnjo.



30 | POTUJOČE NOVICE



POTUJOČE NOVICE | 31

Torej, dobimo se v Postojni,
25. in 26. maja 2018

na 20. Festivalu in strokovnem 

posvetovanju potujočih knjižnic 

 
 
 
 

PRIDEŠ?

SEVEDA!




