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UVODNIK

Leto, ki ga zaključujemo, je bilo polno 
dogodkov, ki so zaznamovali tudi delo 
Sekcije za potujoče knjižnice. 
Najprej smo bili izvoljeni novi (stari) 
predsedniki sekcij, v začetku leta pa 
smo imenovali tudi člane sekcij, ki 
jih je potrdil Strokovni odbor Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). 

Sekcijo za potujoče knjižnice pri ZBDS 
bodo v naslednjem mandatu vodili
Tjaša Mrgole Jukič (predsednica, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) 
in člani Jana Balažic (Študijska knjižnica 
Murska Sobota), Nejka Drevenšek 
(Mesta knjižnica Ljubljana), Mojca 
Gomboc (Mariborska knjižnica), Rene 
Mišak (Knjižnica Srečka Vilharja Koper), 
Uroš Mlinar (Knjižnica Bena Zupančiča 
Postojna) in mag. Breda Podbrežnik 
Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik). 

Na prvi konstitutivni seji smo dorekli 
srečanje potujočih knjižnic in ga 
uspešno izpeljali 25. in 26. maja v 
Postojni. Strokovni del je organiziral 
Izvršni odbor (IO) Sekcije, festival pa 
knjižnica gostiteljica. Za opravljeno delo 
obema hvala. 

Že teden za tem dogodkom so Madžari 
v Pecsu organizirali drugo srečanje 
bibliobusov, kjer smo se predstavili z 
bibliobusoma iz Ajdovščine in Ljubljane, 
tremi plakati (Ajdovščina, Ljubljana in 
Maribor) in dvema referatoma. 

V septembru smo imeli srečanje sekcij. 
Sekcija za potujoče knjižnice je bila 
priključena k Sekciji za splošne knjižnice 
(prav tako Sekcija za domoznanstvo 
in kulturno dediščino ter Sekcija za 
mladinsko knjižničarstvo), saj vsi 
delujemo v njenem okviru. V Mariboru 
je našo sekcijo zastopal Marjan Gujtman 
z Ministrstva za kulturo in predstavil 
članek o skrbi in sofinanciranju 
bibliobusov v Sloveniji. 

Drugo sejo IO smo združili z otvoritvijo 
bibliobusa in jo sklicali 
12. oktobra v Kopru. Govorili smo o tem, 
da bi morali pripraviti standarde ali 
priporočila za delo potujočih knjižnic 
in sprejeli sklep, da bomo imenovali 
komisijo, ki bo to delo opravila v letu 
2019. Govorili smo tudi o dodatku, ki 
se nam zdi primeren za delavce, ki 
delajo na terenu, in odločili smo se, 
da preverimo, kaj lahko kot sekcija 
naredimo.

S sklepom smo sprejeli program 
strokovne ekskurzije v Transilvanijo. 
Potrdili smo urednico Potujočih novic in 
njene člane.

V Postojni smo se zahvalili trem 
sodelavcem, ki so dolga leta opravljali 
službo knjižničarja in voznika. Želimo 
jim še dolgo lepo življenje v tretjem 
življenjskem obdobju. 

Udeležili smo se otvoritve novega 
bibliobusa v Kopru in se veselili s kolegi 
potujočniki. V letu 2019 pričakujemo 
nov bibliobus v Ptuju.

Zelo smo veseli širitve naše službe v 
Posavju, saj se je Valvasorjeva knjižnica 
Krško skupaj s knjižnicami Brežice, 
Sevnica in Laško prijavila na razpis za 
nakup novega bibliobusa. Pričakujemo 
ga v letu 2020. Po letu 2003, ko je bila 
organizirana zadnja bibliobusna služba, 
bomo dobili novo službo in trinajsti 
slovenski bibliobus. 

Delo sekcije v letu 2018 pa zaključujemo 
z izdajo pričujočih Potujočih novic. 

Dragi potujočniki in vsi sodelujoči!

Ponovno ugotavljam, da smo super 
ekipa in čeprav mali, je naša prednost 
ta, da se med seboj vsi poznamo in zato 
tudi lažje sodelujemo. 
Lepo nam je skupaj, smo hitri, učinkoviti, 
predani delu in skrbi za naše knjižnice 
na kolesih, smo srčni in topli ljudje, ki 

imamo radi to mavrico različnih bralcev. 
Družimo se z malčki, ki komaj hodijo, 
šolarji, učitelji in vzgojitelji, odraslimi in 
starejšimi občani, zaporniki, osebami s 
posebnimi potrebami … 

Naše delo je pomembno, ker lahko 
vplivamo na boljšo kvaliteto življenja 
ljudi, ki jih obiskujemo. Ko se tega 
zavemo, opravljamo delo še bolj 
odgovorno in srčno. To pa ogreje srce in 
plemeniti duha. 

V novem letu vam želim veliko zdravja 
in osebne sreče, v službi mnogo 
zadovoljnih bralcev, vsem pa mirno in 
varno vožnjo.

Vaša Tjaša 
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Plakat, ki vabi obiskovalce Postojne in Pivke 
na festival potujočih knjižnic. Foto: Kreativni 

laboratorij, d. o. o.
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KNJIŽNICE BREZ MEJA 
BOJAN PETEK

Knjiznica Ivana Potrča Ptuj

Leta 2007 sem se zaposlil v Knjižnici 
Ivana Potrča Ptuj na delovno mesto 
manipulanta. Kasneje sem opravil 
šoferski izpit za avtobus in strokovni izpit 
za knjižničarja ter tako imel pogoje za 
delo na bibliobusu. 

Ko se je junija 2018 upokojil Srečko 
Vrečar, sem prevzel njegovo delovno 
mesto. Občasno sem ga že prej 
nadomeščal in mi je bilo zato lažje, saj 
sem poznal postajališča in delo. Poznal 
pa sem tudi delo Sekcije za potujoče 
knjižnice, saj sem njen član.  

Prvič sem bil na srečanju bibliobusov v 
Mariboru leta 2010 in presenetilo me je, 
da se vsi poznajo in kako so delavci med 
seboj povezani. Sedaj sem tudi jaz del 
te družine in v njej se odlično počutim. 
Kako lepo je, ko se lahko pogovarjaš s 
kolegi, ki govorijo in razumejo isti jezik 
(ne le o knjižničarskem delu, tudi o 
vozilu, opremi ...).

Ko sem se vključil v sekcijo, sem 
spoznal, da imajo bibliobuse skoraj 
vse države Evropske unije in da je ta 
služba razvitejša na severu Evrope. 
Potujoče knjižnice imajo na vseh celinah. 
Delovanje sekcije je usmerjeno tudi na 
mednarodno povezovanje in leta 2017 
smo organizirali ekskurzijo, ki je bila 
povezana z udeležbo na hrvaškem 
srečanju potujočih knjižnic. Letos, leta 
2018, je srečanje potekalo v Sloveniji. 

Člani Izvršnega odbora (IO) Sekcije za 
potujoče knjižnice pri ZBDS so se odzvali 
povabilu direktorja Uroša Mlinarja, 
zato je srečanje potekalo v Postojni. 
Postojnska knjižnica je vabilo poslala iz 
dveh razlogov:

• ker imajo nov bibliobus in 
• ker je bilo 1. srečanje potujočih 

knjižnic v Postojni pred 20 leti, 
kar pomeni, da je bilo srečanje 
jubilejno. 

Sestanek sekcije se je odvil v istih 
prostorih kot pred 20 leti. 

Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice 
izberejo temo in predavatelje, za 
festival pa poskrbi knjižnica kraja, kjer 
gostujemo. Tema leta 2018 je bila 
BIBLIOBUSI BREZ MEJA, referate pa 
so pripravili predavatelji tistih potujočih 
knjižnic, ki vozijo preko državnih meja. 

Člani sekcije so ugotovili, da bibliobus 
vozi v Madžarsko, Italijo in na Hrvaško, 
da obiskuje Slovence v omenjenih 
državah, v Avstrijo (kjer so seveda tudi 
Slovenci), pa ne. 
Veselil sem se srečanja s prijatelji pa 
tudi tema se mi je zdela zanimiva, saj 
sem bil radoveden, kakšne izkušnje 
imajo delavci na bibliobusih, ki vozijo 
zunaj državne meje.

Zanimalo me je, ali imajo take službe 
tudi drugod po Evropi. Slovenija je tako 
majhna in do sosedov ni daleč, pa še 
Slovenci živijo preko vseh državnih 
meja. Torej je skrb za Slovence v 
zamejstvu nekako logična. In ugotovil 
sem, da Slovenija ni izjema, da tako 
službo opravlja več knjižnic. 

Nemški bibliobus obiskuje Nemce na 
Danskem. 

Posebej zanimiv primer, ki ima verjetno v 
Evropi najdaljšo tradicijo, pa je dogovor 
nemške in francoske knjižnice. Bibliobusa 
knjižnic kreneta na pot isti dan, vsak v 
drugo državo. Nemški bibliobus krene iz 
Freiburga v Mulhouse, francoski bibliobus 
pa se odpravi v Freiburg in nato še do 
dvoje krajev v Nemčiji. To službo opravljajo 
enkrat na mesec. 

Konferenca EBLIDA: predavateljica je predstavila delovanje nemške in francoske potujoče 
knjižnice, ki obiskujeta bralce preko državne meje. To službo opravljajo od maja 1991. 

Foto: Irena Sešek

Bibliobusi na poti v Pivko, foto: Kreativni laboratorij, d. o. o.

20. srečanje potujočih knjižnice Slovenije in festival potujočih knjižnic 
Postojna in Pivka, 25. in 26. maj 2018 

Ker sta knjižnici tako dogovorjeni, lahko 
bralci knjige vračajo (tudi izposojajo) 
ne glede na to, kateri bibliobus je na 
postajališču, saj knjižnice knjižnično 
gradivo zamenjajo same. To prakso 
izvajajo že 27 let.

Prav o tej službi je bil letos referat na 
26. konferenci EBLIDE, ki je bila 30. in 
31. maja 2018 v Strasbourgu (Francija) z 
naslovom: Knjižnice, ki premoščajo meje. 
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Zanimiv primer pa imamo tudi v 
soseščini. Kombi bus, ki sta ga  z 
evropskimi sredstvi kupili knjižnici iz 
Karlovca (Hrvaška) in Bihaća (Bosna), 
deluje v omenjenih državah. Seveda je 
to mogoče tudi zato, ker prebivalci na 
obeh straneh meje govorijo in razumejo 
isti jezik.

Za Slovence v zamejstvu in po svetu 
skrbi Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Z 
državno sekretarko dr. Aleksandro Pivec 
smo navezali stike, saj smo želeli, da 
v uradu tudi iz prakse izvedo za naše 
delo, hkrati pa razmislijo tudi o tem, ali 
so možnosti, da bi bibliobus obiskoval 
Slovence v Avstriji. Res je, da je v Celovcu 
slovenska knjižnica, a ta je tudi v Trstu, pa 
kar dva bibliobusa vozita v Italijo.

Vsi, ki delamo na bibliobusu, vemo, da 
je bistvo naše dejavnosti pripeljati knjige 
k bralcem. Nič ne more nadomestiti 
tega, da se bibliobus ustavi pred šolo 
ali vrtcem in ponudi gradivo. S tem 
opravimo veliko delo, Slovencem 
ponudimo slovensko besedo, širimo 
bralno kulturo, ljubezen do jezika in ne 
nazadnje damo Slovencem preko meje 
vedeti, da so »naši« in da nam je za njih 
mar. Prav o teh izkušnjah so govorili vsi 
referati.

Uvodni del je pripravila državna 
sekretarka dr. Aleksandra Pivec, ki je 
povedala, koliko sredstev nameni Urad 
za to dejavnost in da je njihova skrb tudi 
skrb za slovenske knjižnice po svetu, ne 
le za knjižnice v zamejstvu. 

S posebnim zanimanjem je prisluhnila 
predavanjem, saj je iz prakse izvedela 
tudi za težave, ki jih imajo delavci na 
terenu.

Srečanje 2018 v Postojni je bilo 
namenjeno promociji našega dela, 
torej ljudem. V ta namen smo se zbrali 
vsi slovenski bibliobusi in se predstavili. 
Povabili smo tudi sosede Hrvate in 
Madžare. Ta del imenujemo festival. 
Drugi, strokovni del srečanja pa je 
namenjen nam. Ta je v popoldanskem 
času. Prvi del organizira knjižnica, 
drugega sekcija.

Dobitniki priznanj za dolgoletno delo v potujoči knjižnici so Maksimiljan Valič, Jože Antolič 
in Srečko Vrečar (prevzel Bojan Petek). Na sliki so Katja Bevk (podpredsednica ZBDS), 

Maksimiljan Valič, Bojan Petek, Irena Sešek (podpredsednica ZBDS), Jože Antolič, Tjaša 
Mrgole Jukič (predsednica Sekcije). Foto: Ksenija Trs

V vojaškem muzeju, foto: Tjaša Mrgole JukićUdeleženci 20. srečanja potujočih knjižnic pred knjižnico Pivka, foto: Kreativni laboratorij, d. o. o. 

Srečanje je potekalo takole: 
Na pot smo krenili že zgodaj zjutraj. 
V Slovenski Bistrici smo se dobili 
mariborski, murskosoboški in ptujski 
bibliobus. Na avtocesti smo srečali 
še ljubljanskega in se ob 9. uri zbrali v 
Postojni na parkirišču pred Krpanovim 
domom. Tam je že bila pripravljena 
scena. Za ozadje so uporabili bibliobus.
Otvoritev je bila ob 10. uri. Pozdravne 
nagovore ob odprtju festivala so imeli 
Uroš Mlinar, direktor Knjižnice Bena 
Zupančiča Postojna, Igor Marentič, 
župan Občine Postojna, Tjaša Mrgole 
Jukič, predsednica Sekcije za potujoče 
knjižnice, in Marjan Gujtman z Ministrstva 
za kulturo RS. V nadaljevanju smo lahko 
prisluhnili kulturnemu programu, ki so 
ga pripravili učenci Osnovne šole Antona 
Globočnika Postojna in učenci Osnovne 
šole Miroslava Vilharja Postojna.

Nato sta podpredsednici ZBDS Irena 
Sešek in Katja Bevk podelili zahvale 
delavcem, dolgoletnim šoferjem in 
knjižničarjem, ki se bodo upokojili. Po 
sklepu IO Sekcije za potujoče knjižnice 
pri ZBDS so zahvale prejeli: Maksimiljan 
Valič iz Postojne, Jože Antolič iz Maribora 
in Srečko Vrečar iz Ptuja.

Drugi dan smo po zajtrku v konvoju 
krenili v Pivko. Parkirali smo pred 
knjižnico, ki smo si jo tudi ogledali. Na 
krajši otvoritvi nas je nagovoril tudi 
župan. Bibliobusi so bili na ogled, mi pa 
smo si ogledali vojaški muzej. Popoldne 
smo se odpravili domov, vsak na svoj 
konec Slovenije. 

Za prijetna dneva, kjer smo se predstavili 
vsi slovenski bibliobusi in promovirali 
našo službo, se strokovno izobrazili, 
hkrati pa doživeli veliko lepega in 
zanimivega, so poskrbeli vsi zaposleni 
v knjižnici Bena Zupančiča. Posebna 
zahvala in čestitke za organizacijo 
vsem, še posebej pa Urošu Mlinarju, 
Poloni Škodič, Nenadu Arizanoviću in 
Maksimiljanu Valiču. 

Hvala. 
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Posebnost bibliobusa Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota, ki 
od leta 1995 kontinuirano potuje po 12 
občinah, je zagotovo porabska proga, 
po kateri je bibliobus prvič zapeljal 20. 
septembra leta 2000. Tistega dne se je 
prvič podal čez mejo v Slovensko Porabje, 
z namenom, da porabskim Slovencem, 
ki so na podlagi Trianonske pogodbe 
leta 1920 pripadli Madžarski, zagotovi 
dostopnost knjižničnega gradiva in 
drugih knjižničnih storitev v slovenskem 
jeziku. Na treh bibliobusnih postajališčih 
je bilo tistega dne izposojenih okrog 
250 enot gradiva, potujoča knjižnica pa 
je  postala bogatejša za 80 porabskih 
bralcev. Uspeh je bil še toliko večji, saj so 
se vpisali v glavnem mlajši bralci, ki so 
pravzaprav ključni element za ohranjanje 
slovenskega jezika in slovenske besede. 

V želji, da bi posebnost te simbolne 
proge naše potujoče knjižnice oziroma 
bibliobusa, njen namen in poslanstvo 
približali vsem, ki jo že poznajo, kot tudi 
vsem, ki jo poznajo še bolj bežno, je 
Pokrajinska in študijska knjižnica izdala 
publikacijo, katere izid je podprl Urad 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. V njej najdemo vse pomembne 
informacije in posebnosti o potujoči 
knjižnici Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota v Porabju in njenem 
potovanju dvakrat mesečno v porabske 
vasi. Po kratki zgodovini Porabja in 
porabske proge od začetkov pa vse 
do danes se v publikaciji ustavljamo 
na vseh petih postajališčih, kot se 
ustavlja tudi naša potujoča knjižnica in 
na katerih izvaja knjižnično dejavnost. 
Prav tako smo pri vseh petih krajih, 
ki spadajo v porabsko progo, dodali 
krajši zgodovinski opis kot tudi kulturne 
zanimivosti, po katerih je kraj najbolj 
znan in so tudi del dragocene kulturne 

dediščine. Vsebino smo obogatili še s 
slikovnim gradivom, ki prikazuje tako 
začetke potujoče knjižnice v Porabju kot 
sedanje izposojevališče na vseh petih 
postajališčih. V zadnjem delu publikacije 
pa je izbranih nekaj risb in pesmi, ki so 
jih v natečaju Potujoča knjižnica ustvarili 
porabski otroci in prav skozi te risbe se 
odraža dojemanje potujoče knjižnice pri 
najmlajši generaciji ter kakšen pomen 
ima ta knjižnica v njihovem okolju in tudi 
življenju.

Publikacija Porabska bibliobusna proga 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota nas tako pelje iz Murske Sobote 
proti Martinju, kjer prečka državno mejo, 
se najprej ustavi v največjem slovenskem 
naselju v Porabju (Gornji Senik), potuje 
naprej v nekoč najbogatejše porabsko 
naselje (Dolnji Senik), »skozi« Macesnov 
gaj na naslednje postajališče (Sakalovci), 
na hrib pod kostanj k cerkvi sv. Štefana 
Hardinga (Števanovci) in nazaj v dolino 
k osrednjemu prostoru narodnostnega, 
kulturnega in informacijskega življenja v 
Porabju, v mesto Monošter. 

IN POTUJEMO DALJE …
MATEJ BLAŽKO IN EMANUELA BLAŽKO KALIN

Knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica

Sva Emanuela in Matej, v Goriški 
knjižnici Franceta Bevka zaposlena kot 
bibliotekarka informatorka in knjižničar, 
tudi voznik bibliobusa. Že kar nekaj let 
sva v pomoč Urški in Miranu na potujoči 
knjižnici;  sama obiskujem tri terene, 
Matej dva, skupen pa nama je teren med 
zamejce v Italiji. 

Januarja letos je minilo 10 let, odkar se je 
naš bibliobus prvič odpravil čez mejo in 
pričel s knjigami oskrbovati zamejski šoli 
v Doberdobu in Špetru Slovenov.

Ideja o obiskovanju zamejskih šol se je 
pojavila leta 2005, ob otvoritvi novega 
bibliobusa, ko je takratni direktor izrazil 
željo, da bi z novim bibliobusom presegli 
mejo. Goriška knjižnica Franceta Bevka 
sodeluje z občinskimi in društvenimi 
knjižnicami v zamejski Sloveniji, od Trsta 
prek Doberdoba, Gorice, Benečije pa vse 
do Kanalske doline z Ukvami. Pri tem so 
bile dolgo zapostavljene prav šolske 
knjižnice, zato smo se odločili, da svoje 
delovanje razširimo na dve zamejski 
osnovni šoli. Prve resnejše priprave na 
začetek sodelovanja so stekle jeseni 
2007, ko so se začela dogovarjanja z 
ravnateljicama obeh šol. Pričakovanja so 
bila na obeh straneh velika. 

Učenci in učitelji so pokazali veliko 
zanimanja za potujočo knjižnico, večina 
od njih knjižnice na kolesih ni poznala. 
In tako je v petek, 18. januarja 2008, 
naš bibliobus po več kot tridesetih letih 
svojega delovanja prvič prestopil meje 
naše države.

PORABSKA BIBLIOBUSNA PROGA 
POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE 
MURSKA SOBOTA
KLAVDIJA SEDAR

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA 

ZAČETEK ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

Publikacija knjižnice

Načrt postajališč potujoče knjižnice
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Enkrat mesečno, ob četrtkih po 
ustaljenem urniku obiščemo zamejski 
šoli v Doberdobu in Špetru. Kraja 
potekata ob slovensko-italijanski meji 
in gre za ozemlje, poseljeno s pripadniki 
slovenske narodnostne skupnosti 
oziroma zamejskimi Slovenci.

Najprej se podamo v Doberdob. To 
je slovensko naselje v Italiji, 18 km 
oddaljeno od Nove Gorice in spada v 
goriško pokrajino, deželo Furlanijo - 
Julijsko krajino. Tu živi 1384 prebivalcev. 
V tem izrazito slovenskem naselju ima 
slovensko govoreče prebivalstvo še 
vedno izdatno večino. 

V Doberdobu obiskujemo večstopenjsko 
šolo s slovenskim učnim jezikom, kjer 
delujejo državni vrtec, državna osnovna 
šola Prežihov Voranc in državna nižja 
srednja šola Ivan Trinko. Tu nas v 4-urnem 
postanku obišče 11 razredov: 5 razredov 
osnovne šole in 6 razredov nižje srednje 
šole.

Od tu nas pot pelje v uro in pol oddaljen 
Špeter Slovenov. To je naselje ob vznožju 
Nadiške doline v Beneški Sloveniji, 
približno 60 km oddaljeno od Nove 
Gorice in tudi spada v deželo Furlanijo - 
Julijsko krajino. Tu živi 2151 prebivalcev, 
kar 88 odstotkov Slovencev, pripadnikov 
narodne manjšine v Italiji. 

V Špetru obiskujemo dvojezični 
šolski center s slovensko-italijanskim 
dvojezičnim poukom, kjer delujejo vrtec, 
dvojezična osnovna šola in dvojezična 
nižja srednja šola. V letošnjem šolskem 
letu nas v triurnem postanku obišče 11 
razredov, 8 razredov osnovne šole in 3 
razredi nižje srednje šole.

Učenci v starosti od 6 do 15 let so naši 
najštevilčnejši obiskovalci, poleg njih si 
knjige izposojajo tudi učitelji, v Špetru 
pa tudi dve mladi mamici z otroki in en 
upokojenec. 

Tako nas v Doberdobu v šolskem letu 
2017/2018 obiskuje 151 učencev in 9 
odraslih, v Špetru pa 218 učencev in 8 
odraslih.

V preteklem letu so si obiskovalci 
izposodili 6941 enot gradiva. Izposoja je 
skozi leta naraščala in padala. 

V zadnjih letih smo omejili izposojo na 
2 do 3 enote gradiva, da otroci knjige 
utegnejo prebrati, pazijo nanje in da jih 
ob naslednjem obisku tudi vrnejo, tako 
pa tudi ne prihaja do zamudnin. Učenci 
si gradivo izposojajo od septembra do 
maja, junija načeloma gradivo samo 
vračajo, večina učencev si čez poletne 
počitnice nič ne izposodi.

Učenci na obeh izposojevališčih na 
bibliobus vstopajo organizirano po 
razredih, v spremstvu učiteljev. Knjige si 
večinoma sami izbirajo, midva pa sva jim 
vedno na voljo, če potrebujejo pomoč.

Najmlajši učenci si najraje izposojajo 
slikanice in risanke na DVD-jih. Starejši in 
boljši bralci radi posežejo po mladinskih 
zbirkah, stripih in knjigah v angleškem 
jeziku. Zelo radi si izposojajo tudi poučne 
knjige različnih področij, fante najbolj 
zanimajo knjige o tehnologiji in živalih, 
dekleta pa kuharske knjige in knjige 
za ustvarjanje. Učitelji na obeh šolah 
zelo spodbujajo branje knjig slovenskih 
pisateljev, slovenskih klasikov, kot jim 
oni rečejo, kot so Josip Jurčič, France 
Bevk, Leopold Suhodolčan, Desa Muck 
in drugi, kar je zelo pohvalno. Tudi midva 
poskrbiva, da imajo ob vsakem obisku 
na izbiro dovolj tovrstnih knjig. 

Mesečno zamejskima šolama 
dostavljamo tudi slovenske revije, kot 
so Ciciban, Cicido, Pil, Planinski vestnik, 
Gea in Zmajček, katerih nakup financira 
Goriška knjižnica Franceta Bevka v 
sodelovanju z Narodno in študijsko 
knjižnico Trst, osrednjo knjižnico 
Slovencev v Italiji.

V preteklih letih smo bili povabljeni, da 
potujočo knjižnico predstavimo tudi 
drugim zamejskim šolam in vrtcem. 
Obiskali smo šolo v Devinu (ta kraj sedaj 
obiskuje koprska potujoča knjižnica), 
vrtec v Gorici in vrtec v Števerjanu.

Obisk zamejskih učencev vsak mesec 
pričakujemo z veseljem, saj smo tam 
toplo sprejeti in zaželeni. Naporno in 
celodnevno delo na terenu odtehtajo 
nasmehi in pričakovanja, predvsem 
najmlajših učencev, ko vstopijo s knjigo 
na bibliobus in hitijo pripovedovati, kaj so 
prebrali. In takrat smo knjižničarji veseli, 
saj tako vemo, da svoje delo dobro 
opravljamo in je naš trud poplačan. 

Sodelovanje goriške knjižnice in 
zamejskih šol je pozitivna izkušnja, ki 
zamejcem omogoča stik z matično 
domovino, knjižnimi novostmi in 
ponudbo literature na slovenski strani 
vedno bolj nevidne meje. Je izkušnja, ki 
jo peljemo že 10 let in jo bomo zagotovo 
še naprej.

ZAMEJSKI ŠOLI V DOBERDOBU IN ŠPETRU

OBISKI BIBLIOBUSA V DOBERDOBU 
IN ŠPETRU SKOZI STATISTIKO 

ŠTEVILO ENOT IZPOSOJENEGA GRADIVA IZPOSOJA ZANIMIVI SMO TUDI DRUGIM 

ZAKLJUČEK 

Bibliobus pred dvojezičnim šolskim centromOrganiziran obisk v spremstvu učiteljic

Včasih obiščemo tudi druge zamejske šole v 
Devinu, Gorici in v Števerjanu.



RENE MIŠAK
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER
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OBISK BIBLIOBUSA IZ OSREDNJE KNJIŽNICE 
SREČKA VILHARJA KOPER V ITALIJI IN NA 
HRVAŠKEM 

ZA PRIPADNIKE SLOVENSKE 
NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI

V letu 2016 nam je Svet staršev 
slovenske Osnovne šole Josipa Jurčiča 
v Devinu (Italija) posredoval prvo 
pobudo za uvedbo bibliobusnega 
postajališča v zamejstvu. V Občini 
Devin-Nabrežina živi 8.774 prebivalcev, 
od katerih je približno 40 odstotkov 
Slovencev. Občina leži na severni strani 
tržaške pokrajine Furlanije - Julijske 
krajine in je od Narodne in študijske 
knjižnice (NŠK) v Trstu oddaljena 21 km, 
kar je približno 30 minut vožnje. V drugi 
polovici leta 2016 smo organizirali prve 
obiske potujoče knjižnice. Poleg šole in 
vrtca v Devinu smo na dodatni predlog 
vodstva Osnovne šole Josipa Jurčiča 
obiskali še pet podružničnih šol in vrtcev 
v Nabrežini, Mavhinjah, Šempolaju 
in Zgoniku. Ob prvem obisku nas je 
spremljala maskota Rovka črkolovka, 
ki je otrokom pripovedovala zgodbe, 
delila tetovaže in vabila k branju.  

Iz NŠK so nas nato opozorili, da v 
Nabrežini in Saležu delujeta slovenski 
občinski knjižnici. Skupaj z vodjo NŠK 
smo ju obiskali in se posvetovali z 
občinskima knjižničarkama. Bili sta 
mnenja, da bi bolj kot bibliobusne obiske 
potrebovali razvoj tistih dejavnosti, tudi 
bibliopedagoških, ki bi dopolnjevali že 
obstoječo ponudbo slovenskih knjižnic 
na Tržaškem. V nadaljevanju smo zato, 
kljub večkratnim prošnjam izpuščenih 
šol in vrtcev po nadaljnjih obiskih, redno 
obiskovali le še dve prvotno načrtovani 
postajališči v Devinu (šolo in vrtec). 

Danes jih obiskujemo mesečno, po 
vnaprej določenem razporedu, odprti 
smo 3 ure in 50 minut. Ti obiski so za 
nas vedno znova posebno doživetje. 
V šolah so izredno dobro organizirani, 
bibliobus vsi komaj čakajo, učenci 
ga obiščejo skupaj z učitelji in ni ga 
otroka, ki si ob tem ne bi izposodil 
vsaj ene slovenske knjige. Bibliobusne 
obiske občasno združimo tudi s kakšno 
prireditvijo ali delavnico za otroke in 
takrat je skoraj praznično.

So pa bibliobusni obiski le ena od 
dejavnosti, ki jih izvajamo za Slovence 
v sosednjih državah. Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper ni samo osrednja 
območna, ampak tudi obmejna 
knjižnica in kot taka že tradicionalno 
sodeluje s slovenskimi knjižnicami pa 
tudi z drugimi slovenskimi ustanovami 
v Italiji in v hrvaški Istri. 

Skupaj z NŠK že več kot desetletje 
sodelujemo v projektu promocije 
branja slovenskih avtorjev Primorci 
beremo, v projektu izgradnje spletnega 
biografskega leksikona Primorci.si 
in spletnega portala Dobreknjige.si. 
Povezuje nas tudi sistem ene članarine 
za obe knjižnici. Ta omogoča članom 
NŠK brezplačen dostop do vseh 
storitev koprske knjižnice, vključno 
z brezplačno izposojo slovenskih 
elektronskih knjig sistema Biblos in 
uporabo drugih elektronskih virov, ki jih 
ponujamo na daljavo. 

Pred štirimi leti je Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije takšna sodelovanja 
dodatno podprlo z neposrednimi pozivi 
in danes so rezultati vidni – ne le pri 
sodelovanju s slovensko manjšino v 
Italiji, ampak tudi pri sodelovanju s 
Slovenci v Avstriji, na Madžarskem in na 
Hrvaškem. V lanskem letu se je tako k 
našemu bralnemu tekmovanju Berimo 
z Rovko črkolovko prvič priključilo tudi 
pet slovenskih osnovnih šol iz Trsta, z 
NŠK smo vzpostavili sistem brezplačne 
medknjižnične izposoje, skupaj 
izvajamo Lego zgodbe, posebne 
delavnice za razvoj jezika ipd.

Bibliobus v Zgoniku

 Bibliobus v Pulju

Bibliobus v Šempolaju

PROJEKT BIBLIOBUS ZA HRVAŠKE 
SLOVENCE

Dobre izkušnje z uvedbo bibliobusne 
proge v Italiji so nas spodbudile, da 
smo se ozrli še na hrvaško stran. Ob 
zavedanju, da v hrvaški Istri kljub upadu 
števila slovenske narodne skupnosti 
ni slovenskih knjižnic, ki bi obstoječim 
slovenskim kulturnim društvom 
nudile potrebno podporo za ohranitev 
slovenskega jezika, smo v Osrednji 
knjižnici Srečka Vilharja Koper v letu 
2017 ob podpori Urada Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu že utečeno knjižnično dejavnost v 
hrvaški Istri razširili z uvedbo bibliobusnih 
postajališč v Pulju in Umagu.

S pripravami nove slovensko-hrvaške 
bibliobusne proge smo pričeli v maju 
2017. Postajališča smo načrtovali skupaj 
s Slovenskim kulturnim društvom Istra 
iz Pulja, Slovenskim kulturnim društvom 
Ajda iz Umaga, pa tudi z Mestno knjižnico 
in čitalnico Pulj in Mestno knjižnico Umag. 
Cilj skupnega načrtovanja je bil tako 
krepitev slovenskega jezika in kulture, 
kot tudi medkulturnega sodelovanja, 
zato smo se dogovorili, da postajališča 
postavimo v neposredno bližino obeh 
hrvaških knjižnic. Za uporabnike nove 
zamejske storitve smo natisnili posebne 
knjižne kazalke z urnikom obiskov, pred 
prvim obiskom pa pripravili promocijsko 
gradivo in obvestila za medije.

S slovenskim bibliobusom smo se nato 
v kraje hrvaške Istre prvič popeljali 
septembra 2017. Danes jih obiskujemo 
mesečno, po vnaprej določenem 
razporedu, s triurnim časovnim 
postankom. Z 12 metrov dolgo potujočo 
knjižnico jim prinašamo okoli 6.000 
novejših slovenskih knjig, časopisov, 
avdio in video gradivo ter drugo gradivo, 
tudi po naročilu. Uporabnikom sta 
na razpolago dva strokovna delavca: 
knjižničar, ki je obenem voznik, in 
bibliotekar. S prvimi štirimi obiski v letu 
2017 smo računalniško zabeležili 84 
obiskov, na dom pa smo izposodili 114 
enot knjižničnega gradiva. Decembrski 
obisk smo združili s prazničnim 
programom, zato sta bibliobus (ki 
je registriran za prevoz dveh oseb) 
spremljali vozili s šestimi bibliotekarji 
in z našo maskoto Rovko črkolovko. Ob 
kulturnem dogodku sta spregovorili 
predstavnici obeh slovenskih kulturnih 
društev, članice umaškega kulturnega 
društva Ajda so zapele slovenske pesmi, 
bibliotekarke koprske knjižnice so za 
otroke uprizorile pravljico Čarovnica 
Mica in severna zvezda, Rovka črkolovka 
pa je najmlajše razveselila s sladkarijami 
in promocijskimi tetovažami. Dogodek je 
spremljala televizijska snemalna ekipa 
RTV SLO.
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Statistika 2017

POSTAJALIŠČE AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI IZPOSOJA NA DOM OBISK

Umag 12 11 30 25

POSTAJALIŠČE AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI IZPOSOJA NA DOM OBISK

Pulj 9 8 72 49

MESTO UMAG

MESTO PULJ

OBČINA DEVIN - NABREŽINA

POSTAJALIŠČE AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI IZPOSOJA NA DOM OBISK

Devin (šola) 66 15 768 437

Devin (vrtec) 11 7 142 51

SKUPAJ 77 22 910 488

MEDIJSKI ODZIVI

RTV prispevki
• 26. oktober 2017 – O bibliobusni dejavnosti za zamejce na Hrvaškem in v Italiji – RTV oddaja Dobro jutro na SLO1: http://4d.

rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174498959 (od 16.30 minute dalje)
• 27. december 2017 – Potujoča slovenska knjižnica tudi v Umagu in Pulju – Poročila na SLO1: http://4d.rtvslo.si/arhiv/

porocila/174510867
• 2. januar 2018 – O bibliobusnih obiskih slovenske manjšine v hrvaški Istri – Primorska kronika na RTV Koper: http://4d.rtvslo.

si/arhiv/primorska-kronika/174511706 (od 10.15 minute dalje)
• O novih bibliobusnih postajališčih na Tržaškem in drugih storitvah za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji – 

Primorska kronika na RTV Koper in S-prehodi na RTV Slovenija 1: http://4d.rtvslo.si/arhiv/s-prehodi/174441695

Članki
• 7. oktober 2017 – Koprski bibliobus vozi knjige tudi v Pulj in Umag – članek na naslovnici dnevnika Primorske novice: http://

www.primorske.si/2017/10/06/koprski-bibliobus-vozi-knjige-tudi-v-pulj-in-umag
• 15. januar 2018 – Koparski bibliobus i ove zime u Umagu! – članek Mestne knjižnice Umag: https://www.gku-bcu.hr/it/

koparski-bibliobus-i-ove-zime-u-umagu/767/
• 5. januar 2018 – Slovenski bibliobus počeo voziti za Umag i Pulu – članek v časopisu Istarski.hr http://www.istarski.hr/

node/46444?fb_comment_id=1624917507569982_1626627220732344#f3a17c83b69cb94

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je 
s septembrom 2016 zaključila dveletni 
projekt pridobitve novega bibliobusa. 
Uspešno se je 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 ne bi mogel več 
uspešno opravljati svojega poslanstva. 
Novi je večji, prostornejši, hkrati pa je na 
njem na 110 metrih knjižnih polic na voljo 
več kot 7.500 enot gradiva. Zaradi pisane 
mavrične podobe gotovo ni neopažen 
na svojih vožnjah, največja pridobitev 
pa je prav gotovo dvižna ploščad, ki 
tudi gibalno oviranim osebam omogoča 
obisk bibliobusa. Otroci se razveselijo 
predvsem otroškega kotička, pomembni 
pridobitvi pa sta še klimatski napravi in 
dostop do interneta.

Model vozila je Renault C 16, sicer pa je 
bibliobus »unikat«, saj so ga po naročilu 
izdelali v podjetju AS Domžale, d. o. o. 
V dolžino meri 10,5 m, v širino 2,45 m 
in v višino 3, 476 m. Največja skupna 
dovoljena masa vozila znaša 16.300 kg.
Javnosti smo novo knjižnično pridobitev 
prvič ponosno pokazali na novomeškem 
Glavnem trgu ob pestrem programu za 
vse generacije. 

Pričeli smo zjutraj z ustvarjalnimi 
delavnicami za naše najmlajše 
uporabnike iz novomeških vrtcev, na 
katerih so lahko izdelali svoj leseni 
bibliobus. Sledil je slavnostni prerez 
traku, ki se ga je udeležil tudi minister za 
kulturo gospod Anton Peršak in župani 
občin pogodbenih partneric knjižnice. 
Bibliobusu smo skupaj s številnimi 
obiskovalci zaželeli dolgo in srečno 
vožnjo. Na Knjižnih POPslasticah smo 
se družili z igralcem in televizijskim 
voditeljem Jožetom Robežnikom, 
v popoldanskih urah pa smo zopet 
ustvarjali z najmlajšimi in plesali skupaj s 
knjižničnim škratom Rudijem. Dogajanje 
smo zaključili z večernim koncertom 
glasbenih mojstrov Boštjana Gombača 
in Janeza Dovča, ki sta s preigravanjem 
ljudskih pesmi navdušila staro in mlado.
Ob prvih vožnjah bibliobusa na 
območju občin pogodbenih partneric 
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 ogledovali njegovo 
notranjost.

»Bibliobusiranje«
V sklopu promocije novega bibliobusa 
smo se z novo knjižnično pridobitvijo 
odpravili tudi na obisk k Slovencem, 
ki živijo onstran meje, na sosednjo 
Hrvaško. V sodelovanju s partnersko 
Mestno knjižnico Ivana Gorana 
Kovačića iz Karlovca smo pripravili 
skupno popotovanje in predstavljanje 
novomeškega in karlovškega bibliobusa 
po okolici Karlovca, kar smo poimenovali 
»bibliobusiranje«.

Obiskali smo Karlovec, Dugo Reso in 
Ozalj, kjer živi veliko Slovencev. Pripravili 
smo spremljevalni program, ki so se 
ga udeležili tudi predstavniki lokalnih 
oblasti in medijev. Otroci tamkajšnjih 
vrtcev in prvih razredov osnovnih šol so 
prisluhnili pravljici o izgubljeni mavrici, 
še posebej pa so bili navdušeni nad 
tem, da so lahko zaplesali z likom iz 
priljubljene risanke Nodi, ki se mu je s 
svojo pesmijo pridružil tudi škrat Igi iz 
karlovške knjižnice. Ob koncu so sledile 
še ustvarjalne delavnice, na katerih smo 
izdelovali lesene bibliobuse.

Z BIBLIOBUSOM ČEZ MEJO
LUKA MEŽAN

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
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Poleg promocije novega bibliobusa je 
bil razlog za »bibliobusiranje« tudi želja, 
da se novomeški bibliobus v prihodnosti 
vsaj dvakrat letno odpravi k zamejskim 
Slovencem na Hrvaško in jim na ta način 
omogoči dostop do knjig v maternem 
jeziku.

Prijava na poziv za podporo razvoju 
knjižnične dejavnosti na obmejnih 
območjih, ki ga financira Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, pa nam 
je omogočila, da smo načrte presegli 
in z januarjem 2017 pričeli z rednimi 
mesečnimi obiski dveh postajališč v 
zaselkih Žakanje in Kamanje. 

Občina Žakanje 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 mnogi otroci imajo 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. 
Obiskuje postajališči pred tamkajšnjima 
osnovnima šolama, ki skupno štejeta 
okoli 200 učencev. Trenutno imamo 
vpisanih 38 učencev in predvidevamo, 
da se bo ta številka postopoma zviševala. 
Uporabniki so obiske bibliobusa sprejeli 
z navdušenjem, saj za večino od njih 
pomeni edino možnost dostopa do knjig 
v slovenskem jeziku.

Na vsaki lokaciji bibliobus stoji 45 minut, 
vpisnice in urnike obiskov pa lahko 
učenci dobijo v njihovi šolski knjižnici. 
Učenci obeh šol imajo brezplačen vpis. 
Knjižnično gradivo pa si lahko izposojajo 
tudi ostali prebivalci obeh krajev in 
okolice. 

Namen obiskov je predvsem omogočiti 
zamejskim Slovencem dostop do knjig v 
slovenskem jeziku, s čimer prispevamo 
k ohranjanju njihove slovenske 
nacionalne identitete ter omogočamo 
stik z maternim jezikom. Z organizacijo 
različnih dogodkov, ki jih pripravljamo 
v sodelovanju s partnersko knjižnico iz 
Karlovca, pa spodbujamo sodelovanje 
med različnimi slovenskimi kulturnimi 
institucijami in društvi, ki delujejo na 
Hrvaškem. 

Leta 2006 smo v Sekciji potujočih 
knjižnic organizirali strokovno ekskurzijo 
na Madžarsko; Madžari takrat še niso 
imeli bibliobusa. 

Ravno zato se dobro spomnim njihovega 
prvega, saj so ga predstavili na našem 
srečanju v Mariboru. Od takrat smo 
prijatelji, oni so redni gostje naših, mi pa 
njihovih srečanj. Naše delo so opazovali 
z odprtimi očmi in leta 2015 organizirali 
prvo srečanje potujočih knjižnic v 
Pecsu, kjer je bil »doma« prvi in takrat 
edini madžarski bibliobus. Za srečanje 
so pridobili državna sredstva, povabili 
potujoče knjižnice iz Nizozemske, 
Avstrije, Nemčije, Slovenije, Hrvaške, 
Srbije in Romunije in vabljenim pokrili 
vse stroške. Predstavili smo naše delo 
in tako so gostitelji dobro spoznali 
delovanje potujočih knjižnic v navedenih 
evropskih državah.

Po treh letih so Madžari ponovno 
organizirali srečanje potujočih knjižnic v 
Pecsu. Tudi tokrat so bila vabila mikavna, 
saj ni bilo kotizacij, predavatelji smo 
imeli vse plačano, prav tako tisti, ki so se 
pripeljali z bibliobusi. Na ta način so si 
zagotovili dobro mednarodno udeležbo, 
tako z obiskom in predstavitvijo 
bibliobusov kot s predavanji. 
Izpostaviti je potrebno, da imajo na 
Madžarskem danes že tri bibliobuse. 

Srečanja smo se udeležili predstavniki 
sedmih držav (Nizozemci, Nemci, 
Slovenci, Hrvati, Srbi, Romuni, Madžari). 
Slovenijo sta predstavljala dva 
bibliobusa: ajdovski in ljubljanski. 

V strokovnem delu so bili  predstavljeni 
naslednji referati:

Uspešne knjižnice v 21. stoletju, 
Kako promovirati branje skozi igralne 
dogodke na bibliobusu, Z malim busom 
v veliki deželi, Kako deluje nemški 
sistem potujočih knjižnic v Freiburgu, 
Od bibliobusa do biblioservisnebusa 
(ColumBus). Hrvati so se predstavili z 
referatom Pomembnost bibliobusov 
za povečanje kakovosti življenja 
uporabnikov (Vinkovci) in s predstavitvijo 
projekta Ustvarite mlade bralce, s 
katerim razvijajo zgodnjo pismenost na 
podeželskih območjih Koprivnice.

Žaklina Nikolič je predstavila razvoj 
potujočih knjižnic v Srbiji.

Sledila sta slovenska referata, ki sva ju 
pripravili Tjaša Mrgole Jukič (Knjižnica 
Ivana Potrča Ptuj) in Neja Drevenšek 
(Mestna knjižnica Ljubljana). 

Popoldanski del z naslovom Pokažite 
nam vaš bibliobus, je bil namenjen 
predstavitvi posterjev. V tem delu so se 
predstavili trije slovenski bibliobusi, in 
sicer iz Mariborske knjižnice, Lavričeve 
knjižnice Ajdovščina in Mestne knjižnice 
Ljubljana.

Za stavbo univerzitetne knjižnice 
je velik parkirni prostor, kjer so se 
bibliobusi predstavili, naslednji dan pa 
so jih šoferji odpeljali v staro mestno 
jedro, kjer so bili na ogled meščanom 
mesta. Posebej so bile organizirane 
skupine dijakov in drugih obiskovalcev, 
na stojnicah in seveda na odprtih 
bibliobusih so ponujali predstavitveni 
material. Organizatorji so postavili oder 
in pripravili glasbeni program. Jedro 
starega, prelepega mesta Pecs so ljudje 
napolnili do zadnjega kotička. Festival, 
ki je bil v petek dopoldan, je bil velik in 
pomemben dogodek.

DRUGO SREČANJE BIBLIOBUSOV V PECSU 
NA MADŽARSKEM
31. MAJ–2. JUNIJ 2018

TJAŠA MRGOLE JUKIČ

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

Plakat, foto: Tjaša Mrgole Jukič

Predavateljici iz Slovenije 

 Bibliobus na meji



18 | POTUJOČE NOVICE POTUJOČE NOVICE | 19

TJAŠA MRGOLE JUKIČ

Z veseljem smo obiskali naše bibliobuse, 
še zanimivejši pa so nam bili tisti, ki 
jih nismo poznali. Prvič so se namreč 
predstavili bibliobusi iz Romunije. So 
skromnejši, najbolj pa so presenetile 
stopnice, pravzaprav lestev, neprijazna 
predvsem do starejših ljudi.

Popoldanski del je bil namenjen 
različnim delavnicam, na katerih smo 
aktivno sodelovali in predstavljali vsak 
svoje izkušnje iz prakse in iskali nove 
načine dela. Izdelke smo predstavili v 
zaključnem delu. 

Srečanje bibliobusov so v Pecsu 
organizirali odlično, tako s strokovnega 
kot predstavitvenega vidika. Organizacija 
je bila v domeni knjižnice, ki je prijavila 
projekt in zanj dobila državna sredstva. 
Na srečanju je bil prisoten občutek, da 
nas Madžari vabijo, ker si res želijo slišati 
izkušnje bibliobusnih služb, ki delujemo 
že desetletja, in da želijo izkušnje dobrih 
praks prenesti v svoje okolje. Res pa je, 
da smo postali tudi dobri prijatelji, ki se 
veselimo snidenja. Naslednje bo leta 
2021.     

Ajdovska ekipa in bibliobus

Tjaša Mrgole Jukič je predstavila delo 
ptujskega bibliobusa.

Bibliobus iz Ljubljane

Bibliobus iz Romunije Stopnice na bibliobus 

Univerzitetni center in knjižnica v Pecsu

POT DO BRALCEV – OD STIKOV DO 
ODNOSOV

V referatu Pot do bralcev – od stikov do 
odnosov sem v Pecsu na Madžarskem, 
kjer je bilo 2. srečanje bibliobusov, 
predstavila delo potujočih knjižničarjev v 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, ki ga uspešno 
izvajamo že več kot 10 let.  

Potujoča knjižnica je edina vrsta knjižnice, 
ki se pripelje k bralcem, zato je posebej 
pomembna za tiste uporabnike, ki sami 
do knjižnice ne morejo. V referatu sem se 
osredotočila na obisk najmlajših bralcev 
– gojencev vrtcev in osnovnošolcev ter 
delu s skupinami in njihovimi vodji.
 
Postajališča so zastavljena tako, da se 
v dopoldanskih urah ustavimo pred 
šolami, vrtci in zavodi. Bibliobus Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj obiskuje 10 osnovnih 
šol in prav toliko vrtcev. Nekateri učitelji 
in vzgojitelji so se obiska razveselili in nas 
takoj organizirano obiskali, drugi mladi 
bralci (osnovnošolci) so obisk izkoristili 
individualno, med odmorom. Kako pa z 
najmlajšimi uporabniki? 

Ugotovili smo, da le pripeljati in stati 
pred šolo ali vrtcem pač ni dovolj, zato 
smo se lotili in zasnovali strategijo dela, 
katere cilj je z uporabniki ustvariti iz 
stikov odnose, bralce pa spremeniti v 
zagovornike potujoče knjižnice. 

Danes je zastavljeno delo v naši potujoči 
knjižnici že ustaljena praksa. 
Razumljivo je, da se učitelji v šolah in 
vzgojitelji v vrtcih različno odzivajo. 
Izkušnje so nas naučile, da učiteljice, ki 
same berejo, rade pripeljejo tudi razred 
učencev. Druge »ker je rekel ravnatelj«, 
tretje pa se za nas ne zmenijo, češ: »Saj 
imamo šolsko knjižnico.« Že zamenjava 
učiteljice lahko za nas pomeni veliko 
spremembo, kar se tiče obiska knjižnice 
seveda. Zaključimo lahko, da je delo 
na potujoči knjižnici povezano z delom 
skupin. Da bi zagotovili obisk, se moramo 
povezovati z vzgojiteljicami, učitelji in 
vodstvom šol, vrtcev in zavodov, ki jih 
obiskujemo.

Delo v bibliobusu pa je nekaj posebnega 
tudi zato, ker imamo pri mladih bralcih 
veliko fluktuacijo. Včlanimo po navadi 
učence prvih razredov, v višjih jih 
»izgubimo«. Učenci nižjih razredov 
nas redno obiskujejo, končajo šolo … 
in že jih ni več. Res pa je, da pri dobro 
zastavljenem delu vsako leto prihajajo 
novi … 

Naše delo z osnovnimi šolami in vrtci 
poteka na štirih nivojih.

1. OBVEŠČANJE
V knjižnici pripravimo in natisnemo urnik 
datumov in postajališč. Decembra ga 
podarimo vsakemu članu, med letom 
pa novim članom. Urnik je objavljen 
tudi na spletni strani knjižnice. Na Radiu 
Ptuj vsak dan redno obveščajo, kje bo 
stal bibliobus. Ta način obveščanja je 
za odrasle individualne bralce. Nanj se 
učenci ne odzivajo. Zato je potrebno 
najti drugo pot …

2. USTVARJANJE STIKOV 
Vodstvo šole (vrtca, zavoda) ali šolsko 
knjižničarko obvestimo, kdaj pridemo 
in učitelje z učenci povabimo na obisk 
v bibliobus. Vsako leto znova vabimo 
učence prvih razredov. 

3. USTVARJANJE ODNOSOV
Z vodjo skupine ali učiteljico se 
dogovorimo za prvi obisk. Izvedemo 
bibliopedagoško urico s pravljico. 
Najprej predstavimo potujočo knjižnico, 
gradivo, ki je na voljo in kje ga najdejo, 
razložimo, kako ravnamo s knjigo in 
kakšen je način izposoje in vrnitve; 
sledi pravljica, ki jo prilagodimo starosti 
obiskovalcev. Taki obiski so po navadi v 
septembru in oktobru, obiščejo pa nas 
največkrat učenci 1. razredov z učiteljico. 
Na koncu bibliopedagoške urice 
razdelimo vpisnice in povemo, da je 
vse brezplačno, seveda, če pravočasno 
vrnejo gradivo. 

Učence (gledamo pa učiteljico) prosimo, 
da narišejo ilustracije na povedano 
pravljico. Risbice razstavimo na zadnji 
steni bibliobusa. To, da bodo njihova 
dela na razstavi in jih bodo videli 
učenci drugih šol, jih motivira. Razstavo 
objavimo tudi na FB-profilu knjižnice.  

Učiteljica prevzame skrb za razdeljene 
vpisnice in jih, podpisane s strani staršev, 
pošlje v knjižnico. Že ob naslednjem 
obisku razdelimo nove izkaznice in 
učenci si že lahko izposodijo gradivo. 
Nekatere učiteljice skrbijo tudi za 
izkaznice in jih imajo shranjene v razredu. 
Tako imajo izkaznice zmeraj vsi, gradivo 
pa lahko podaljšamo tudi, če učencev ni.
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Zavedamo se, da pomeni obisk 
bibliobusa dodatno obvezo za učitelje; 
med seboj si organizirajo čas obiska, 
nadzorujejo učence, spominjajo jih, 
da prinesejo gradivo v šolo, skrbijo za 
izkaznice. Vemo pa tudi, da je njihovo 
delo odlična naložba za razvoj mladih 
bralcev. Zato je pomembno, da se 
učitelji v naši družbi počutijo zaželeni in 
da zaposleni na bibliobusih z njimi dobro 
sodelujemo.
  
Iz prakse lahko zapišemo, da je obisk 
vsake šole drugačen. Toliko kot je šol, 
toliko je posebnosti. Ni pravila, stvari na 
terenu se spreminjajo. Rezultati (obisk in 
izposoja) pa so vidno boljši, kadar pridejo 
učenci nižjih razredov organizirano 
skupaj z učiteljico.

Zaradi sodelovanja opominov in 
zamudnin ne beležimo. Opazili smo, 
da lahko opomin in zamudnina (zlasti 
učence nižjih razredov) privedejo do 
tega, da starši izposoje otroku več ne 
dovolijo. To pa seveda ni naš cilj.

V vrtcih je sodelovanje drugačno. Tam se 
predstavimo in povežemo z vodstvom 
vrtca in vzgojiteljicami. Te pripeljejo 
večje skupine malčkov na bibliobus in 
otroci si sami izberejo knjige – kartonke 
in jih zložijo na mizo. Mi izposodimo 
gradivo na izkaznico vzgojiteljice. Sprva 
so malčki negotovi, kmalu pa se obiska 
veselijo in suvereno izbirajo želene 
knjige. Vzgojiteljice nam povedo, da 
natančno vedo, kdo si je izbral katero 
knjigo. Knjige s pridom uporabljajo in pri 
naslednjem obisku vrnejo. 

Tudi otrokom, gojencem vrtcev 
pripovedujemo pravljice. Kadar gre za 
večje skupine, se razdelimo, knjižničar 
ostane na bibliobusu in opravlja izposojo, 
bibliotekarka pa obišče skupino v vrtcu 
in pove pravljico. Naši obiski bogatijo 
kvaliteto dela vzgojiteljic, malčkom 
popestrijo dan, nam pa ogrejejo srce. 

Največ bibliopedagoških uric opravimo v 
septembru in oktobru (za novo vpisane 
člane) in v prazničnem decembru. 
Skupine starejših osnovnošolcev pa so po 
navadi v sklopu dni, namenjenih kulturi. 
Tudi za njih izvedemo bibliopedagoško 
urico, prilagojeno starosti obiskovalcev. 

4. ODNOSI
Danes, ko je naš sistem dela postal 
praksa in imamo redne obiske učencev, 
starši doma že vedo, da učenci prinesejo 
decembra domov urnik za naslednje 
leto. Tako imajo pregled nad našimi 
prihodi in lahko otroka spomnijo na obisk 
bibliobusa ter mu pomagajo pripraviti 
izposojeno gradivo. Šolski knjižničarji pa 
naše urnike prilepijo na vrata šole, vrata 
knjižnice, poskrbijo, da po šolskem radiu 
dan prej najavijo obisk bibliobusa … 

Redni obiski pomenijo tudi, da lahko 
učencem (za tekmovanja: Cankarjevo, 
bralne značke, obvezno šolsko branje 
…) pripravimo želeno gradivo. Tudi 
vzgojiteljicam pripravljamo aktualno 
gradivo glede na letni čas, dogodke in 
praznike …  

Pri delu s šolami in vrtci ter drugimi 
zavodi je potrebno imeti osebo, s 
katero se dogovarjamo o delu skupin 
(obisk skupin, pravljica na bibliobusu, 
podaljšanje gradiva skupini bralcev 
(npr. šola plavanja, počitnice)). Zaradi 
sodelovanja z razredniki podaljšamo 
gradivo tudi učencu, ki manjka in tako 
nimamo težav z opomini in zamudninami. 
Šolarju, ki dobi domov opomin, na računu 
pa je še zamudnina, se lahko zgodi, da 
mu starši prepovedo obisk knjižnice. To 
pa ni naš namen. Obisk najmlajših članov 
pomeni tudi njihovo svobodno izbiro 
gradiva. Gradivo, ki ga mladi uporabnik 
izbere sam, spodbuja željo po branju. S 
samostojnim obiskom potujoče knjižnice 
član knjižnice prevzema odgovornost 
v skrbi za gradivo in vračilo. Mnogi 
vzgojitelji in učitelji so spoznali, da obisk 
bibliobusa spodbuja ljubezen do branja, 
izboljšuje pismenost in pomembno 
vpliva na razvoj osebnosti. 
Mi pa se pri negovanju odnosov 
prilagajamo članom in se jim tudi 
individualno posvečamo.

Obisk skupine malčkov iz vrtca Videm, foto:  
Tjaša Mrgole Jukić

Na podoben način, le individualno, 
delamo s posamezniki. V pričujočem 
referatu sem se omejila le na sodelovanje 
s šolami in vrtci, toda enako pomembno 
je delo z individualnimi bralci. Ti so na 
bibliobusu »drugačni« kot v stacionarni 
knjižnici, saj se knjižnica pripelje k njim. 
Starejši bralci so željni pogovora, toplih 
besed. Ko nas obiščejo, želijo pokramljati 
tudi osebne stvari. Tako nam prinesejo 
medaljo, ki so jo prejeli na tekmovanju, 
pokažejo sliko nove fasade na hiši, sina 
iz Amerike; obiščejo nas s kužki (pri nas 
na busu so dobrodošli), velikokrat pa nas 
pocrkljajo z domačo jabolko, svežimi 
pustnimi krofi, darilcem ali čestitko za 
novo leto. Seveda, to niso le stiki, to so 
odnosi med ljudmi in to je tisto, kar šteje. 

Te vezi okrepimo tudi z majhnimi 
pozornostmi iz naše strani. Ob praznikih, 
po vsaki bibliopedagoški urici mladim 
ponudimo bonbone. Moč majhne 
pozornosti je čudežna. Ko se po šoli 
razve: danes na bibliobusu delijo 
bonbone, nas pridejo obiskat tudi tisti, 
ki tega namena niso imeli. Na tak dan 
beležimo tudi kak nov vpis. 

Ob novem letu izdelamo okoli 150 darilc 
za zveste odrasle (večinoma starejše) 
člane in učiteljice ter vzgojiteljice, ki 
nas redno obiskujejo, skrbijo za skupine 
bralcev in z nami aktivno sodelujejo. Na 
ta način si izkazujemo spoštovanje in 
veselje do sodelovanja. 

Dobri odnosi pomenijo dobro 
sodelovanje z vodji skupin, zveste bralce, 
dober obisk in visoko izposojo. Iz stikov 
ustvariti odnose je pot, ki potrebuje svoj 
čas. In če je dobro zastavljena, postanejo 
naši bralci najboljši zagovorniki potujoče 
knjižnice. 
 

Obisk skupine učencev z učiteljico OŠ 
Žetale, foto: Tjaša Mrgole Jukić

Pri nas so dobrodošli tudi kužki. Ti nas redno obiščejo v Trnovski vasi. 
Foto: Tjaša Mrgole Jukić

 Po pravljici učiteljicam ponudimo vpisnice, 
otrokom pa bonbone. Foto: Tjaša Mrgole Jukič

Pravljica na bibliobusu, foto: Bojan Petek
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Bibliobus pred Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana 

Ponosni smo, da se lahko v potujoči 
knjižnici še posebej prilagajamo in 
približamo tudi tistim uporabnikom 
knjižnice, ki so nastanjeni v posebnih 
institucijah in do stacionarnih knjižnic 
težje ali pa sploh ne morejo priti. Tako 
z bibliobusom od začetka leta 2018 
redno, enkrat mesečno, obiskujemo 
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 
enako pogosto pa že leta tudi Zavod 
za prestajanje kazni zapora Ig, 
Rehabilitacijski center Soča, Center 
starejših Medvode, Dom starejših 
občanov Ljubljana Vič - Rudnik 
(Bokalce) in Center starejših Trnovo. Od 
47 postajališč, ki jih obiskuje Potujoča 
knjižnica Ljubljana, je torej kar šest 
postajališč v neposredni bližini specialnih 
zavodov in centrov. 

Prihod bibliobusa v neposredno bližino 
nastanitve naših uporabnikov prinaša 
mnogo pozitivnih učinkov na kakovost 
preživljanja prostega časa, omogoča 
socialno vključenost vseh ljudi ne glede 
na njihove morebitne omejitve, spodbuja 
druženje in pogovore o knjigah, izboljšuje 
bralno pismenost in domišljijo, zmanjšuje 
stres, pozitivno motivira ter daje dodatno 
vrednost in smisel življenju.

STORITVE POTUJOČE KNJIŽNICE 
LJUBLJANA, PRILAGOJENE POSEBNIM 
SKUPINAM UPORABNIKOV
NEJA DREVENŠEK

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Postajališče bibliobusa na šolskem 
dvorišču pred ZGNL smo uvedli 
januarja 2018 po uspešni predstavitvi in 
kulturnem dnevu, ki smo ga za učence 
zavoda pripravili oktobra 2017. Od takrat 
jih redno obiskujemo enkrat mesečno s 
postankom 60 minut, morda pa bomo 
zaradi dobrega obiska v prihodnosti 
uvedli obiske celo vsakih 14 dni. 

Po predhodni raziskavi, pogovoru z 
učitelji in knjižničarko zavoda, smo 
ugotovili, da ima večina otrok, ki 
prihajajo iz vseh koncev Slovenije in 
so med tednom nastanjeni v zavodu 
ter obiskujejo prilagojeni pouk, motnje 
avtističnega spektra, večina ima 
poleg tega še disleksijo ter ostale 
govorno-jezikovne motnje in težave z 
razumevanjem besedila. V manjši meri 
pa zavod obiskujejo gluhi in naglušni 
otroci, ki pri pouku potrebujejo tolmača 
slovenskega znakovnega jezika. 
Zaposleni v potujoči knjižnici smo se na 
nove uporabnike pripravili tako, da smo 
opravili dve stopnji tečaja slovenskega 
znakovnega jezika, ki ga je v sodelovanju 
z Zavodom Združenje tolmačev za 
slovenski znakovni jezik (ZZTSZJ) 
organiziral Učni center Mestne knjižnice 
Ljubljana. 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)
Odziv otrok na prihod bibliobusa je 
vsak mesec odličen. Po petih obiskih 
smo imeli okoli 25 aktivnih članov, ki so 
se v času enournega postanka zvrstili 
v bibliobusu, članstvo pa vsak mesec 
narašča. Otroci sicer redno obiskujejo 
šolsko knjižnico v samem zavodu 
ter tudi nekatere druge knjižnice po 
Sloveniji. Upamo, da bomo pritegnili čim 
več mladih bralcev, tako da bodo kljub 
težavam z razumevanjem pisnih besedil 
postali strastni bralci. Pri izbiri gradiva je 
pomembno predvsem to, da jim “pustimo 
proste roke”, da najprej sami izberejo, 
kar jih najbolj zanima in tako spoznavajo 
zbirko gradiva v bibliobusu. Nato pa jim, 
če je interes, knjižničarji ponudimo še 
kakšno dobro knjigo po naši presoji. Ob 
naslednjem obisku, ko gradivo vrnejo, jih 
malo povprašamo, ali jim je bila knjiga 
všeč in kaj jih je najbolj pritegnilo ter ali 
želijo prebrati še kakšno podobno. Zelo 
pomemben je namreč osebni pristop in 
pogovor o gradivu, otroci nam zaupajo 
in se pri nas dobro počutijo. Izposojajo si 
predvsem risanke, mladinske in akcijske 
filme na DVD-jih, stripe, slikanice, pa tudi 
biografije slavnih športnikov, strokovno 
gradivo, še posebej zgodovino in 
tehniko, ter mladinsko leposlovje. Vsako 
leto v jesenskem času organiziramo tudi 
kulturni dan, v okviru katerega izvajamo 
projekt Potujoča knjižnica na obisku.

Ta institucija je edini ženski zapor v 
Sloveniji in se nahaja v prostorih stare 
graščine na vrhu hriba v občini Ig. Obisk 
potujoče knjižnice na dvorišču pred 
vhodom v prostore zapora je eden od 
programov, ki zagotavljajo uspešnejšo 
vključitev v družbo po prenehanju 
prestajanja zaporne kazni. V zavodu 
imajo tri načine prestajanja kazni, t. 
i. odprti, polodprti in zaprti oddelek. 
Izhode na dvorišče in s tem obisk 
bibliobusa je omogočen samo tistim 
varovankam zavoda, ki so na odprtem 
oddelku. Zaradi neprimernega vedenja 
lahko to pravico hitro izgubijo in za nekaj 
časa nimajo dostopa do naših storitev. 
Te moramo zato prilagoditi, tako da jim 
izredno podaljšamo izposojo gradiva, 
naročeno gradivo pa obdržimo še do 
naslednjega obiska čez en mesec. 
Morebitnih finančnih izterjav jim zaradi 
posebnih okoliščin ne obračunamo, 
saj v zavodu ni dovoljeno uporabljati 
denarja, njihovi morebitni prihodki od 
priložnostnega dela, ki ga organizirajo 
sami, pa so “simbolični”. Uporabnice si 
največ izposojajo gradivo, ki spodbuja 
samorefleksijo in osebno rast, torej 
knjige s področja psihologije in filozofije, 
socioloških znanosti, izposojajo pa si 
tudi veliko ljubezenskih in kriminalnih 
romanov, knjig s področja ezoterike, 
prava, ročnih spretnosti, kulinarike ter 
filme vseh žanrov. Pred odhodom ta dan 
gradivo še posebej skrbno pripravimo, 
tako da je na voljo dovolj zaloge iskanih 
vsebin. Na tem postajališču članstvo 
precej niha glede na različne okoliščine, 
kot je na primer čas prestajanja zaporne 
kazni, prehod med oddelki in s tem 
pravica do obiskovanja naše knjižnice… 

Trenutno imamo okoli 40 aktivnih članic, 
ki nas v eni uri, kolikor traja postanek, 
izkoristijo za svetovanje in iskanje 
gradiva, bibliobus pa je natrpan do 
zadnjega kotička. Ker imajo v zavodu 
tudi svojo lastno knjižno zbirko, prenovili 
so jo v letu 2018, smo jim podarili nekaj 
naših odpisanih knjig ter knjižnih darov, ki 
jih ne potrebujemo.

V prostorih bibliobusa smo v dogovoru 
z vodstvom zapora knjižničarji prevzeli 
odgovornost za primerno obnašanje 
naših uporabnic, zato nas obiskujejo 
brez spremstva. Na ta način smo 
vzpostavili medsebojno zaupanje, po 
koncu prestajanja zaporne kazni pa se 
lažje vključijo v družbo, razvijejo veselje 
do branja in postanejo aktivne članice 
stacionarnih knjižnic.

V potujoči knjižnici naše storitve še 
posebej prilagajamo starejšim občanom, 
ki sami več ne zmorejo obiskovati 
stacionarnih knjižnic, ter tistim, ki so na 
rehabilitaciji po poškodbi. Vsak mesec 
obiščemo domove starejših v občinah 
Medvode (Center starejših Medvode) 
in Ljubljana (Dom starejših občanov 
Vič - Rudnik, Center starejših Trnovo) 
ter rehabilitacijski center Soča. Za lažji 
dostop v prostor potujoče knjižnice je 
na voljo dvižna ploščad, ki jo uporabljajo 
predvsem tisti na vozičkih, včasih pa 
tudi kdo, ki težje stopi na bibliobus. 
Starejši iščejo predvsem knjige z večjim 
tiskom in romane slovenskih avtorjev, 
t. i. “domače” novele in povesti, pa tudi 
knjige z zgodovinsko tematiko, tako 
leposlovje kot strokovno gradivo. 

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (ZPKZ Ig)

Domovi in centri za starejše ter Univerzitetni 
rehabilitacijski center Soča

Bibliobus pred zaporom na Igu

Veliko je tudi izposoje s področja ročnih 
del in kulinarike, Kresnikovih in Nobelovih 
nagrajencev, biografij in biografskih 
romanov. Nekateri redni uporabniki 
nas vsak mesec pokličejo po telefonu 
in naročijo specifično gradivo, ki so ga 
zasledili v medijih, drugi pa so navajeni, da 
jim knjige vnaprej pripravimo knjižničarji 
glede na njihove interese in zanimanja 
ali pa kar sami pobrskajo po zbirki in 
si izposodijo, kar tisti trenutek želijo. V 
prihodnosti nameravamo prenoviti urnik 
obiskov teh centrov in jih umestiti na isti 
dan, tako da bomo sproti lažje prilagajali 
in dopolnjevali zbirko gradiva, ki si ga ti 
uporabniki pretežno najbolj izposojajo. 
V načrtu imamo poseben projekt, s 
katerim se bomo našim uporabnikom 
še bolj približali in jih še bolj motivirali za 
obiskovanje knjižnice.

Starejši občani v Medvodah 

Rehabilitacijski center Soča  



24 | POTUJOČE NOVICE POTUJOČE NOVICE | 25

Jože šofer, knjižničar, sodelavec, prijatelj … 

JOŽE ANTOLIČ OBSOJEN NA 
DOŽIVLJENJSKO PENZIJO
KSENIJA TRS

MARIBORSKA KNJIŽNICA

   

Šušljalo se je že celo lansko leto, glasno 
mrmralo v novem letu, dokler ni spomladi 
med nas, mariborske potujočnike, 
treščila novica, da Jožeta Antoliča, 
dolgoletnega voznika knjižničarja, v 
mesecu juniju čaka odpoved delovnega 
razmerja. 

Zoper njega je bila namreč podana 
kazenska ovadba za kaznivo dejanje 
zlorabe uradnega položaja, izražena 
z različnimi kazenskimi dejanji po 197. 
členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 
50/2012 – UPB – 2, v nadaljevanju KZ-1).
Omenjeni osumljenec naj bi naredil več 
kaznivih dejanj, izvajal jih je dolgotrajno 
in večkratno, in sicer 28 let ter 6 mesecev, 
in to v odnosu do svojih nadrejenih, do 
svojih sodelavcev ter do uporabnikov 
ustanove. Leta 1989 se je zaposlil v 
Mariborski knjižnici kot voznik bibliobusa 
z enim samim namenom: da ta položaj 
čim bolj izkoristi in s SVOJIM PRIJAZNIM, 
ODGOVORNIM, DELOVNIM, SRČNIM 
ODNOSOM TER OBNAŠANJEM zlorabi 
zgoraj imenovane oškodovance.

ZPIZ in pravnica Mariborske knjižnice 
sta temeljito pregledala osumljenčevo 
dolgoletno delo v šestih delovnih 
ustanovah, še posebej v Mariborski 
knjižnici, kjer so uradni zaznamki 
dokončno zapečatili njegovo usodo. 
Ker je bilo obremenilnih dokazov več 
kot preveč, je posebno specializirano 
tožilstvo vložilo neposredno obtožnico 
zoper Jožeta Antoliča zaradi zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic po 
I. odstavku 197. člena KZ-1 z izvajanjem 
dobrovoljnega psihičnega nasilja na 
svojem delovnem mestu kjerkoli, 
kadarkoli in nad komerkoli.

Kaj naj rečem drugega kot to, da smo 
bili vsi, z Jožetom na čelu, kar malce 
čustveno razmetani in zdelo se nam je, 
da dnevi do dokončnega zaključka, kako 
bo odločilo sodišče, kar drvijo. 

Sobota, 30. junija, bi bila čisto navaden 
delovni dan, če ne bi bila zaključna 
delovna sobota v šolskem letu in dan, ko 
se je na dvorišču pred Knjižnico Tezno 
ter prostori potujoče knjižnice sestalo 
posebno specializirano sodišče, ki so 
ga sestavljali sodnik Marjan Premzl, 
notarka Darinka Kobalej Šteharnik, 
sodna zapisnikarica Sabina Prevorčič ter 
sodniki porotniki Srečko Vrečar, Majda 
Blagšič in Tanja Županek. Tako s strani 
tožilstva kot obtoženčeve obrambe so 
nastopile priče, ki so potrdile ali zanikale 
obtožbe, ki jih je sodišču ter zbranim 
predočila tožilka Ksenija Trs.

Le-ta je na podlagi vseh dokazov 
obtoženega Jožeta Antoliča obtožila 
naslednjih kaznivih dejanj:

1. Izvajanje lažnega mobinga 
S tem, ko se je včasih delal nedostopnega, 
ko je preklinjal ob prometni gneči, ko je 
pošiljal v rodno mesto vse, ki so ga ovirali 
na cesti, je s svojo lažno osebnostjo 
zavestno zavajal prisotne, da je čisto 
normalna oseba, kar pa ne drži, saj je 
totalno nekonflikten. Prav tako je ljudi 
sredi belega dneva prepričeval, da je 
»dobro jutro« in s tem zavajal njihov 
prirojeni bioritem. Svoji najbližji ekipni 
sodelavki je večkrat omenil, da ima zaradi 
nje konjske živce. S temi besedami jo je 
spravil v veliko dilemo, s kom sploh dela. 
Zelo zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je 
Aleša Brodnika, mlajšega sodelavca, 
ki je v zadnjih letih postal del potujoče 
ekipe, začel samozvano klicati moj sine 
in mu s tem vzbudil dvome o tem, čigav 
sin sploh je. To lahko pusti globoke 
duševne rane, saj t. i. sine tudi ne ve, ali 
mu pripada dediščina po obdolženem. 

Navajam besede priče Aleša Brodnika, 
ki nakazujejo, kakšno psihično zmedo 
je obtoženi vnesel v njegovo družinsko 
življenje: »Se strinjam. Pa saj mu ne 
zamerim. Zameri mu bolj moj ata, ko 
sem mu povedal, da imam še enega 
ateja. Pa mama mu tudi zameri, ker se 
nobenega Jožeja ne spomni.«

2. Izvajanje strateškega mobinga
S svojim tovariškim odnosom, s svojo 
pripravljenostjo, da pomaga vsakomur 
in kadarkoli, s svojo dobro voljo in 
poštenostjo je izvajal psihično nasilje nad 
sodelavci, ki je včasih preraslo v telesno 
nasilje, saj smo zaradi njegovih vicev 
ter domislic imeli trebušne bolečine, ki 
so pripeljale do solz. Prav tako je imel 
posebno strategijo šarmiranja starejših 
ljudi, ki so ga naravnost oboževali, prav 
tako moram enako reči za nežnejši spol, 
saj je s svojim nalezljivim nasmehom in 

šarmom pripravil dame, da so se v vrsti 
pred njim kar topile. Višek je dosegel 
njegov odnos do otrok, ki jih je s svojim 
obnašanjem pripravil, da so silili za 
volan, da so se iz srca smejali, da so zanj 
izdelovali ročne izdelke … in da ga bodo 
zelo pogrešali; iz pogovorov bralcev je 
obtoženi s svojim vedenjem čustveno 
navezoval nase cele družine, kar je 
skrajno nedopustno.

3. Izvajanje vertikalnega mobinga 
Njegovemu šarmu in daru govora ter 
njegovim delovnim sposobnostim se 
niso mogli upreti niti nadrejeni, kar 
kaže dejstvo, da so ga v vsem tem času 
neizmerno cenili. To je kot priča potrdila 
celo direktorica Mariborske knjižnice 
Dragica Turjak.

4. Izvajanje horizontalnega 
mobinga 

Skoraj vsak dan je vzbujal zavist in 
željo, da bi tudi ostali toliko vedeli o 
elektriki, mehaniki in podobnih stvareh, 
s katerimi je skrbel, da so trije bibliobusi 
delovali skoraj brezhibno, saj jim je s 
svojim odgovornim ravnanjem bistveno 
podaljševal življenjsko dobo, podjetju pa 
prihranil denar.

Dejstvo je, da so vsa ta kazniva dejanja 
priče potrdile, in čeprav se je branilka 
»na vse kriplje« trudila, da obtožbe zoper 
svojega klienta ovrže, kar dokazuje tudi 
njen sklepni govor, to ni pomagalo.

Spoštovani gospod sodnik, spoštovana 
porota, pozivam vas, da o predlogu 
gospe tožilke o kazni za Jožeta Antoliča 
razmislite razumno in ne s srcem. 
Po pričevanju Aleša Brodnika, da je sin 
Jožeta Antoliča, ne moremo dvomiti, in 
ga upravičeno kliče »moj sine«!

Po pričevanju direktorice Mariborske 
knjižnice, gospe Dragice Turjak, 
lahko trdimo, da se je Jože Antolič 
v Mariborski knjižnici več kot očitno 
zaposlil z določenimi negativnimi 
nameni – z namenom širiti alkoholizem 
med zaposlenimi, obisk Nizozemske 
je izkoristil za iskanje ostalih opojnih 
substanc, Mariborsko knjižnico je želel 
spraviti v enak položaj kot njegove 
prejšnje delovne organizacije: Certus, 
Surovino, Metalno, Tam in Interevropo 
– vse so propadle.

Delovni položaj je izrabil za sodelovanje 
s predsednikom ZDA, Donaldom 
Trumpom, predsednikom Madžarske 
Orbanom (obiski v teh deželah).

Jože Antolič je v svoji skoraj 29-letni 
delovni karieri v Mariborski knjižnici 
dan za dnem izkoriščal svojo delovno 
funkcijo za zle, potuhnjene in 
kriminalne namene. To potrjuje tudi 
odhod njegove soproge, ki je bila v 
Mariborski knjižnici zaposlena kot 
višja knjižničarka, v drugo delovno 
organizacijo že v 90. letih prejšnjega 
stoletja.

Ker se za kaznivo dejanje po prvem 
odstavku 197. člena KZ lahko izreče 
zapor od treh mesecev do petih let, 
z omilitvijo denarne kazni, obramba 
predlaga, da sodišče Jožeta Antoliča 
ne spozna za krivega in mu ne naloži 
kazni »doživljenjska penzija«. Njegova 
zloba, potuhnjenost in prirejanje 
resnice bi še kako dobro funkcionirale 
v kabinetu župana Mestne občine 
Maribor, zato predlagam trimesečno 
prisilno delo v MOM, kjer bi s svojim 
prikritim in podtalnim delovanjem 
nekoga prepričal, da Maribor potrebuje 
novo, sodobno knjižnico. Odhod Jožeta 
Antoliča v doživljenjsko penzijo za 
mesto Maribor zagotovo ne pomeni nič 
dobrega.

Ker je bila obravnava javne narave, so 
temu absurdnemu procesu prisostvovale 
njegove številne sodelavke in sodelavci. 
Prav tako so bili prisotni nekateri 
potujoči vozniki knjižničarji iz drugih 
krajev v Sloveniji. Presenetljivo veliko 
je bilo bralcev ter predvsem bralk, ki 
so z zelo močnimi čustvenimi izbruhi – 
vzkliki in ploskanjem ter jokom izražali 
popolno podporo obtoženemu Jožetu 
Antoliču. In ne samo to. Bralci so prišli 
že na postajališče v Starše, mu segali v 
roko, ga objemali, na koncu pa bibliobus 
v konvoju spremljali proti končnemu 
postajališču. Manjkala ni niti harmonika. 

Jože šerpa … 

Na oddelku potujoče knjižnice skrbimo tudi  
za bibliobus.
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Ampak tožilka Trsova je bila neomajna 
tudi v svojem zagovoru.

Spoštovani sodni senat, spoštovani 
sodniki porotniki, glede na vse dokaze 
in izjave prič ter njihovo obnašanje je 
še zmeraj razvidno skorajda kaotično 
navdušenje nad obtoženim Jožetom 
Antoličem, kar dokazuje, da bi le-
ta brez kakršnegakoli napora lahko 
ustanovil pravo sekto. In to dokazuje, 
da je obtoženi okolju nevaren, saj 
lahko kadarkoli povzroči hihitajoče in 
smejoče stanje ne samo posameznika, 
ampak, kot je razvidno, tudi množice. 
Polagam vam na srce, da ga spoznate 
za KRIVEGA.

Spoštovani sodni senat, kar se kazni 
tiče, zahtevam za obtoženega Jožeta 
Antoliča DOŽIVLJENJSKO PENZIJO, 
ki se naj v sorazmernem časovnem 
zaporedju veča.  

Po sodnikovem pozivu poroti naj 
razmisli in se izreče o krivdi ali nekrivdi 
obtoženega, se je le-ta presenetljivo 
odločila in spoznala Jožeta Antoliča 
za krivega v vseh točkah. Na osnovi 
tega mu je sodni senat izrekel kazen 
DOŽIVLJENJSKA PENZIJA!

Dragi Jože,
naj bo mala ali velika,

na sodelavce
se kdaj pa kdaj spomni

kot se šika!

Slovesna prireditev

Slovesna prireditev 

V Sloveniji je trinajst potujočih knjižnic 
in Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 
je med njimi tista, ki se lahko pohvali 
z res dolgoletno in srečno tradicijo. 
Naj spomnimo, da se je prva potujoča 
knjižnica po krajih na Postojnskem in 
Pivškem odpravila na svojo prvo vožnjo 
v začetku januarja leta 1979. Že leto 
za tem je, za skoraj štiri desetletja, za 
njen volan sedel mladi Maksimiljan 
Valič - Maks in postal prava legenda 
med knjižničarji slovenskih potujočih 
knjižnic. Pravzaprav lahko rečemo, da je 
skoraj vso svojo delovno dobo preživel 
na bibliobusu s popoldanskim urnikom. 
Maks je bil vedno zelo zanesljiv voznik 
in knjižničar, po potrebi tudi mehanik 
in še kaj bi se našlo, skratka priročen 
in zelo priljubljen med ljudmi. Njegova 
umirjena in duhovita narava, prijaznost 
in srčnost ter velika mera ljubezni do 
dela je v teh desetletjih stkala mnoge 
vezi in pomembno prispevala k širjenju 
bralne kulture na podeželju. Maks je 
na tej svoji dolgoletni poti spoznal 
generacije bralcev – nekoč otroci in 
mladina so danes starši otrok, ki z 
velikim veseljem skupaj obiskujejo 

potujočo knjižnico. Med ljudmi po 
vaseh je bil vselej zelo priljubljen, saj 
je bil redni obisk bibliobusa vsakih 14 
dni sinonim za veselje, dobrodošla 
popestritev vsakdanjika v vasi, skorajda 
dogodek. Kljub muhastemu vremenu 
na Postojnskem in Pivškem, kjer imata 
burja in mraz rada mlade in zima ne 
skopari s svojimi darovi, je v vsem tem 
času pogumno premagoval vremenske 
in cestne nevšečnosti. 

Ko se je pred našo knjižnico prvič 
pojavil bibliobus, je bil to za naše kraje 
velik dogodek in velika pridobitev. Ob 
slovenskem kulturnem prazniku se 
je leta 1979 na pot podala naša prva 
potujoča knjižnica, ki svoje posebno 
knjižnično poslanstvo opravlja še 
vedno, danes seveda s pomočjo 
novega sodobnega vozila, na katerega 
smo vsi ponosni. Konec letošnjega leta 
naš Maks odhaja v zaslužen pokoj in to 
je bila priložnost, da smo ga povabili na 
zanimiv pogovor.

Na vaši poklicni poti se je odvijala 
pestra zgodovina potujoče knjižnice, ki 
bo prav kmalu, že v začetku prihodnjega 
leta slavila svojo okroglo 40-letnico. 
To zgodovino ste pravzaprav skoraj 
v celoti pisali vi, v tandemu z vašo 
sodelavko, knjižničarko Senijo Posega, 
že kar 25 let. Če se malo ozrete nazaj, 
kaj nam lahko poveste o začetkih in 
vaših izkušnjah?

Spominjam se zime, tako kot vsi tedanji 
knjižničarji in Postojnčani, ko se je pred 
našo knjižnico na trgu prvič pojavil 
bibliobus, saj je bil takrat to res velik 
dogodek in pridobitev za vso občino. Bilo 
je ob slovenskem kulturnem prazniku 
leta 1979, ko se je na pot podala naša prva 
potujoča knjižnica, za volanom katere 
je bil voznik Vladimir Drekonja. Nasledil 
sem ga slabo leto za tem. Seveda 
se dobro spominjam našega prvega 
bibliobusa – v knjižnico spremenjenega 
rdeče-belega avtobusa oziroma bolj 
kamiona, ki je bil brez stranskih oken. 
Čeprav je bilo vse improvizirano, je 
bilo vozilo kar se da dobro prilagojeno 
svojemu namenu. Bibliobus je imel 
okoli 1.500 knjižnih enot in izposojo smo 
takrat opravljali še s pomočjo knjižnih 
listkov. Vozilo je bilo znamke TAM 60, 
narejeno v tovarni Karoserist Maribor, 
njegova posebnost je bila, da je imelo 
zunanje zložljive stopnice. Ker v njem 
ni bilo električnega agregata, smo se 
za razsvetljavo po dogovoru priklapljali 
kar po vaseh v hišah naših bralcev. Pa saj 
veste, kakšno je vreme na Postojnskem, 
mraz, burja, ostre zime … Ko je bilo zelo 
mrzlo in ker v vozilu ni bilo ogrevanja, 
sva se s knjižničarko grela kar na 
motorju bibliobusa. Prvi dve vozili nista 
imeli dodatnih baterij in pogosto se je 
zgodilo, da na zadnjem postajališču ni 
bilo več energije za zagon, tako da so 
morali vaščani vozilo nemalokrat povleči 
s traktorjem, da smo lahko prižgali 

MAKSIMILIJAN VALIČ

POLONA ŠKODIČ,

LAVRIČEVA KNJIŽNICA POSTOJNA 

Maksimiljan Valič
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motor in se odpeljali domov. Danes je 
precej drugače, saj sta tehnologija in 
oprema vozil v zadnjih dvajsetih letih 
zelo napredovali. 

S kolegico Senijo sva dobro utečen 
tandem že četrt stoletja. Prav gotovo bi 
vam znala tudi ona marsikaj zanimivega 
povedati o vseh teh letih skupnega dela. 
Za volan bibliobusa pa po potrebi sede 
tudi naš rezervni voznik in knjižničar 
Nenad Arizanović.

Neka posebna prigoda je bila menda 
z lesenimi raztegljivimi stopnicami 
prvega vozila.

V vasi Strane je postajališče pod 
znamenito staro tiso blizu vaškega 
korita za napajanje živine. Ko so se krave 
vračale s paše h koritu z vodo, se je ena 
od njih tako nesrečno zataknila med 
stopnice, da jih je povlekla za seboj in 
uničila. Seveda sta se tudi tehnologija in 
namestitev stopnic pri vseh naslednjih 
vozilih posodabljali, tako da je danes 
vstop v vozilo varen, enostavnejši in 
prilagojen praktično vsakomur.

V 39-letni tradiciji postojnske potujoče 
knjižnice je zdaj to že četrto vozilo po 
vrsti, z njim ste prevozili 11.100 km, vsa 
tri predhodna vozila skupaj pa so varno 
prevozila več kot 355.000 kilometrov. 
Zunanjost novega bibliobusa je 
poslikana s prizori lokalnih knjižnih 
junakov, in sicer pogumnega pastirčka 
Jakoba iz legende o Zmaju v Postojnski 
jami in Martina Krpana, ki je tovoril sol 
po naših koncih, kar dela vozilo že od 
daleč vidno in prepoznavno. Za izvirno 
zunanjo grafično podobo je zaslužen 
domačin, oblikovalec Gorazd Koščak. 
Povejte nam, kakšno je novo, sodobno 
vozilo, ki ste ga prevzeli lani septembra.

Novo vozilo MAN TGM 290 meri v dolžino 
9,6 metra in je za dober meter daljše od 
prejšnjega, poleg tega pa je na njem 
prostora za skoraj 5.000 knjig in ostalega 
knjižničnega gradiva. Opremljeno 
je s sodobno računalniško opremo, 
mobilnim in brezžičnim internetom 
za uporabnike, napravo za barvno 
tiskanje in skeniranje ter projektorjem. 
Novost novega vozila je tudi ta, da je 
opremljeno z dvigalom, ki omogoča 
obisk gibalno oviranim posameznikom, 
invalidom in uporabnikom z otroškimi 
vozički. Vgrajene ima tudi verigomate za 
zimske razmere, na zračnih blazinah ima 
vzmetenje. Poudariti je treba, da je imelo 
že prejšnje vozilo agregat in dodatne 
baterije za računalnike, razsvetljavo in 

ogrevanje. S posodobitvijo knjižnične 
ponudbe se bo tudi v prihodnje 
nadaljevala dolgoletna tradicija potujoče 
knjižnice v obeh naših občinah, ki tudi v 
bolj oddaljenih vaseh omogoča dostop 
do knjižničnega gradiva in informacij, 
vseživljenjskega izobraževanja ter 
kvalitetnega preživljanja prostega časa z 
zanimivimi vsebinami. 

Zelo razvejana je mreža postajališč 
in praktično ni kraja, vasi in zaselka v 
obeh občinah, kjer se ne bi ustavili. Vaši 
številni zvesti bralci vas imajo nekako za 
svojega že kar nekaj generacij, kajne? 
Lahko govorimo o neke vrste vzajemni 
naklonjenosti.

Redno se ustavljamo po že utečenem 
urniku na 72-ih postajališčih, vsak drugi 
torek pa obiščemo tudi Dom starejših 
občanov Postojna, naši stalni postanki 
in obiski so tudi v vrtcih v Postojni, Pivki 
in Studenem. Nekaterim bralcem je 
zaradi oddaljenosti od matične knjižnice 
potujoča knjižnica njihov edini dostop 
do knjig, ostalega gradiva in informacij. 
Potrudimo se, da knjige vedno pridejo 
v njihove roke, če pa jih ni doma, jih 
pogosto odložimo kar v vetrolov njihovih 
hiš. Zgodilo se je tudi, kadar je bilo knjig 
preveč, da so jih bralci pripeljali nazaj kar 
s samokolnico. Pogosto pa se z bralci že 
pred obiskom dogovorimo po telefonu, 
katero gradivo potrebujejo oziroma 
želijo, da ga prinesemo.

V vsej tej dolgi dobi se je le redkokdaj 
zgodilo, da z bibliobusom niste šli 
na pot, navkljub nemalokrat izredno 
slabim vremenskim razmeram na 
cestah. Veliko je bilo najrazličnejših 
pripetljajev in prigod, med njimi tudi 
tiste iz osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo.

Res jih ni malo, predvsem zimskih. 
Velikokrat je bilo treba kidati in očistiti 
sneg z vozila, tudi s strehe. Ena 
izmed zanimivih dogodivščin je bila v 
znamenitih »planinskih ridah« (cestne 
serpentine v bližini Planine pri Postojni) 
že precej let od tega, ko je med vzponom 
pred nami v snegu sredi ceste obtičal 
avtobus. Pri vleki je pomagala tudi naša 
potujoča knjižnica (seveda smo imeli 
verige) pa tudi potnike smo mi pripeljali 
na vrh.   

Dramatične okoliščine so tudi 
narekovale, da sem šel z našo potujočo 
knjižnico tako rekoč naravnost v 
osamosvojitveno vojno za Slovenijo. 
Šel sem na teren, v osrčje takratnega 
dogajanja pri Prestranku, kjer sem srečal 
tankovske kolone, nato obiskal še nekaj 
vasi in bil na poziv Teritorialne obrambe 
Slovenije vključen v 10-dnevno vojno. K 
sreči se je vse dobro končalo.

Sicer pa so se v zadnjih dveh desetletjih 
kar dobro popravile tudi ceste in 
marsikje, predvsem na Pivškem, je 
asfalt zamenjal makadam. Še vedno pa 
je problematična nosilnost nekaterih 
mostov in preozki odseki določenih cest, 
ki jih naše vozilo daleč presega tako po 
teži kot po širini, a mi se pač ne damo, 
gremo naprej. 

Otvoritev novega bibliobusa 

Maks, izurjen šofer

Posebno doživetje v Postojni je 
bilo letos maja, ko se je odvijalo 
20. strokovno srečanje potujočih 
knjižnic Slovenije in festival potujočih 
knjižnic pod naslovom Bibliobusi brez 
meja! Festival sta organizirala Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije in 
naša matična Knjižnica Bena Zupančiča 
Postojna. Gostil je predstavnike 
štirinajstih ekip potujočih knjižnic iz vse 
Slovenije in tujine (Hrvaška, Madžarska) 
in enajst bibliobusov iz Slovenije. 
Obiskovalci festivala so si ta posebna 
vozila lahko ogledali tako v Postojni kot 
v Pivki. Na osrednji slavnostni prireditvi 
ste bili deležni še posebne pozornosti, 
tako s strani voznikov kot tudi s strani 
najrazličnejših obiskovalcev. 

Vsako tako srečanje je poseben 
dogodek, letos toliko bolj, ker smo bili 
gostitelji Postojnčani. Na teh srečanjih 
si vozniki in knjižničarji izmenjujemo 
dragocene izkušnje glede opreme, 
izboljšav in tudi sicer je takšno druženje 
koristno in zelo prijetno. Res je, letos so 
me tako »potujočniki« iz vse Slovenije 
kot tudi predstavniki Sekcije za potujoče 
knjižnice pri ZBDS še posebej lepo 
počastili.

Ujeli smo vas tik pred koncem leta 
in zaključkom vaše delovne dobe, ko 
odhajate v zaslužen pokoj. S kakšnimi 
občutki se poslavljate?

Občutki so mešani, pri srcu mi je hkrati 
lepo in težko, tudi kakšna solza je v teh 
dneh orosila oko. Na koncu bi se rad 
zahvalil vsem bralcem za dolgoletno 
vzajemno zaupanje in sodelovanje, 
naklonjenost, za lepe in tople odnose, ki 
smo jih skupaj tkali skozi štiri desetletja 
ter tako širili in dvigovali bralno kulturo 
v obeh občinah in mnogih krajih ob reki 
Pivki, kjer so doma naši zvesti bralci. Za 
volan bo prav kmalu sedel Rok Ulaga, ki 
bo nadaljeval z delom. Želim mu srečno 
pot!

Tudi kolegi knjižničarji se zavedajo, 
da bo Maksov odhod med njimi in 
tudi širše pustil praznino. Njegovih 
domala 40 let je zaznamovalo potujočo 
knjižnico in dobro medsebojno 
klimo v kolektivu. Vselej je veljal za 
prijetnega, zanesljivega, iskrivega in 
dobrodušnega »možakarja z brki«. 
Kolegica knjižničarka pa je še dodala: 
»Tistemu, ki bo moral obuti njegove 
čevlje, nikakor ne bo lahko, ker je 
Maks v vseh pogledih postavil visoke 
standarde …«

Pismo zahvale dokazuje, da je Maks priljubljen knjižničar.
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Člani Izvršnega odbora Sekcije za 
potujoče knjižnice pri ZBDS že vrsto 
let vsako drugo leto organiziramo 
strokovno ekskurzijo. Tako smo 
si do sedaj ogledali delovanje 
potujočih knjižnic in drugih knjižnic na 
Madžarskem (2009),  v Švici (2011),  na 
Nizozemskem (2013) in v Franciji(2015). 
Strokovna ekskurzija vključuje ogled 
različnih vrst knjižnic, med katerimi pa 
si vedno ogledamo splošne in potujoče. 
Vnaprej se dogovorimo o ogledih. Ob 
tem si ogledamo še druge znamenitosti 
dežele, kamor odpotujemo. Strokovne 
ekskurzije organiziramo tako, da ne 
posegamo v urnik voženj, zato zmeraj 
vključujemo sobote.

Leta 2017 smo  strokovno ekskurzijo 
zamenjali za obisk festivala in okrogle 
mize kolegov Hrvatov. Dogodek je bil v 
Pulju.   

Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice pri 
ZBDS smo na sestanku sprejeli sklep, da 
bomo v letu 2019 organizirali strokovno 
ekskurzijo v Transilvanijo. Ogledali si 
bomo razvitejši del Romunije in njene 
knjižnice. 

Veselimo se novih odkritij in spoznanj.

1. dan: LJUBLJANA–CELJE–
MARIBOR–PTUJ–MURSKA SOBOTA 

Čas odhoda avtobusa je odvisen od kraja 
prijav. Nočna vožnja skozi Madžarsko. 

2. dan: ORADEA–CLUJ NAPOCA–
TARGU MURES

Do Oradee. Ogled mestnih 
znamenitosti: citadela, palača s 365 
okni, pravoslavna cerkev … Nadaljevanje 
poti do Cluj Napoca, ogled centralne 
univerzitetne knjižnice LUCIAN BLAGA 
(največja knjižnica v jugovzhodni 
Evropi). Nadaljevanje vožnje do kraja 
Targu Mures. Ogled palače kulture, 
pravoslavne in katoliške cerkve … Še 
obisk stare biblioteke TELEKI BOLYAI. 
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. dan: SIGHISOARA–BRAN–BRASOV 
Po zajtrku vožnja do Sighisoare, rojstnega 
kraja Drakule, ki je s svojo najbolje 
ohranjeno evropsko srednjeveško 
citadelo zapisan v svetovno kulturno 
dediščino. Ogled mestnih znamenitosti: 
citadela (edina še naseljena v Evropi), 
urni stolp, cerkev na grajskem griču … Na 
vzpetini nad slikovito vasjo Bran ogled 
skrivnostnega Drakulovega gradu, kjer 
je med dragocenimi zbirkami porcelana 
in barvnega stekla tudi bogata kolekcija 
romunskega in tujega pohištva. Na 
ravnini spodaj se nahaja etnološki muzej 
na prostem s tipičnimi starimi vaškimi 
zgradbami, hišno opremo in ljudsko 
nošo. Vožnja proti Brasovu, mestu, ki ga 
imenujejo tudi »vrata Transilvanije«. 
Ogled starega mestnega jedra: 
znamenita gotska »črna cerkev« z 
zbirko preprog, cerkev sv. Nikolaja, prva 
romunska šola … Nastanitev v hotelu,               
večerja in nočitev.

4. dan: SIBIU–ALBA IULIA–
SLOVENIJA

Po zajtrku vožnja do Sibiua, evropske 
kulturne prestolnice leta 2007, krajši 
ogled mestnih znamenitosti ter 
vožnja do Albe Iulie. Ogled knjižnice 
BATTHYANEUM (knjižnice iz 17. stol.) in 
povratek domov. 

CENA POTOVANJA:   
265,00 EUR / min 45 oseb   
295,00 EUR / min 30 oseb

V CENO JE VKLJUČENO: 

• avtobusni prevoz po programu 
• cestnine, takse in pristojbine 
• stroški 2 voznikov
• hotelske in gostinske storitve po 

programu na bazi polpenziona v 
hotelih****

• vsi ogledi po programu z vstopnino 
za grad Bran 

• vodenje vodnika z licenco 
• nezgodno zavarovanje potnikov v 

času potovanja 
• 22 % DDV 
• organizacija potovanja

ROK PRIJAVE: 10. 1. 2019!

VABIMO: 
STROKOVNA EKSKURZIJA V 
TRANSILVANIJO

R O M U N I J A
30. 5.–2. 6. 2019

Program je bil izdelan po veljavnih cenah z dne 5. 10. 2018. Skladno z 876. členom Zakona o obligacijah si pridržujemo pravico do spremembe cene potovanja, če pride do spremembe cen 
prevoza, hotelskih in gostinskih storitev, deviznega tečaja ali drugega in, skladno z 878. členom istega Zakona ter 3. odstavkom 57. g člena Zakona o varstvu potrošnikov, pravico do odpovedi 
potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število oseb, ki je potrebno za izvedbo potovanja oz. bomo potovanje izvedli pod popolnoma drugačnimi pogoji., kar bomo stranki sporočili  najkasneje 
7 dni pred začetkom potovanja. Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del programa in s prejemom programa se potnik zavezuje, da je sprejel tudi splošne pogoje. 

                       ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE!                                                           EUROPA PARTNER, d. o. o.

NOVI BIBLIOBUS JE POMEMBNA 
PRIDOBITEV
ALENKA PENJAK

ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC

Knjižničarji in ljubitelji pisane besede 
so si včeraj v Taverni pripravili 
posebno zabavo. Biblioparty, kot so jo 
poimenovali, je predstavljala vrhunec 
dogodkov, ki so Osrednjo knjižnico 
Srečka Vilharja Koper pripeljali do 
novega bibliobusa, na pot do Narodne 
in univerzitetne knjižnice Banja Luka 
pa so poslali starega, a še dobro 
ohranjenega.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
je lahko Narodni in univerzitetni knjižnici 
Banja Luka podarila stari bibliobus, ker je 
dobila novega, kar sta omogočili Mestna 
občina Koper in ministrstvo za kulturo. 
Novi bibliobus je stal skoraj 299.000 
evrov, koprska občina je prispevala 40 
odstotkov, 180.000 evrov je prispeval 
urad za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, preostali denar pa ministrstvo za 
kulturo. Bibliobus je izdelalo podjetje 
Fera avto iz Zgornje Kungote, ki je bilo 
kot najugodnejši ponudnik izbrano v 
postopku javnega naročila.

S pomočjo starega bibliobusa bodo 
lahko knjige v slovenskem jeziku prispele 
do Slovencev v Bosni in Hercegovini. 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Banja Luka bo z njim vzpostavila 
bibliobusno dejavnost v občini Banja 
Luka, znotraj te mreže pa bo vzpostavila 
namenska postajališča za pripadnike 
slovenske narodne skupnosti v Bosni in 
Hercegovini. Kot nam je povedal Dejan 
Valentinčič, sekretar z urada za Slovence 
po zamejstvu in po svetu, izven državnih 
meja živi 500.000 Slovencev, v Banja 
Luki pa nekaj tisoč.

178.000 kilometrov je prevozil stari 
bibliobus, 1750 uporabnikov ga je 
obiskalo v lanskem letu, 20.000 knjig 
letno si izposodijo uporabniki.

“Skupaj s slovenskim društvom Triglav 
bomo omogočili našim meščanom, da 
spoznajo slovensko kulturo in navade, 
saj bodo v bibliobusu tudi knjige v 
slovenskem jeziku, ki so sestavni del 
tega dragocenega darila,” je povedala 
Tatjana Dunović iz banjaluške narodne 
in univerzitetne knjižnice. Akciji zbiranja 
slovenskih knjig so se namreč pod 
vodstvom slovenskih splošnih knjižnic 
priključile vse slovenske splošne 
knjižnice. Dodajmo še, da projekt podpira 
tudi urad za Slovence v zamejstvu in po 
svetu.

Nataša Kemakovič, podpredsednica 
slovenskega društva Triglav v Banja Luki, 
je zadovoljna poudarila, da je prihod 
bibliobusa v Bosno in Hercegovino, 
prvega v državi, izjemnega pomena za 
Slovence: “Pomembno bo prispeval k 
uresničevanju naše želje, da ohranimo 
slovenski jezik in kulturo.

Stari bibliobus jim je Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper podarila v trajno 
upravljanje, narodna in univerziteta 
knjižnica pa bo v imenu in za Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper izvajala 
bibliobusno dejavnost za pripadnike 
slovenske narodne skupnosti na širšem 
območju občine Banja Luka. Posebna 
bibliobusna postajališča bodo uredili v 
krajih Slatina, Laktaši in Banja Luka.

Ob dogodku je koprski župan Boris 
Popovič razkril, da bo občina kmalu od 
Luke Koper pridobila stavbo ob severni 
obvoznici, s katero ima pomembne 
načrte: “Stavba je velika, v njej je 
dovolj prostora, in tam želimo urediti 
univerzitetno knjižnico.”

David Runco, direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, in koprski župan Boris Popovič 
sta se ponosno postavila pred nov bibliobus. Foto: Alenka Penjak
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Poštovana gospođo Tjaša Mrgole Jukič,

Osobito nam je drago što Vas možemo 
pozvati na sudjelovanje na konferenciji 
s međunarodnom suradnjom o 
pokretnim knjižnicama – 14. okrugli stol 
o pokretnim knjižnicama i 8. festival 
hrvatskih bibliobusa koji će se održati 
u Rijeci, 7. i 8. lipnja 2019. godine.  
Organizator ove konferencije je Komisija 
za pokretne knjižnice Hrvatskoga 
knjižničarskog društva, a domaćin skupa 
je Gradska knjižnica Rijeka.

Okrugli stolovi o pokretnim knjižnicama 
i festivali bibliobusa u Hrvatskoj 
organiziraju se od 1999. godine, a od 
2009. skup se održava svake druge 
godine. Osnovni ciljevi  su mu:

• unapređivanje rada i promicanje 
u javnosti pokretnih knjižnica u 
Hrvatskoj i u regiji

• omogućiti specijalizirano stručno 
usavršavanje knjižničara na temu  
pokretnih knjižnica i razmjenu 
iskustava među zaposlenicima 
bibliobusnih službi 

• iskoristiti međunarodna iskustva te 
uspostaviti partnerstva

• predstaviti javnosti i sudionicima 
skupa hrvatske bibliobuse, kao i 
goste bibliobuse iz drugih zemalja, 
te kroz festival bibliobusa  kao 
svojevrsnu medijsku atrakciju 
promicati djelatnost i zadaće ne 
samo pokretnih knjižnica, već i 
narodnih knjižnica u cjelini

Na konferenciji u Rijeci uz knjižničare  
iz cijele Hrvatske očekujemo također 
i goste iz inozemstva, a na festivalu 
bibliobusa očekujemo najmanje desetak 
bibliobusa iz Hrvatske te iz zemalja 
regije. 

S obzirom na našu višegodišnju 
uspješnu suradnju, kao i poznati nam 
vrlo angažirani rad na populariziranju 
pokretnih knjižnica u Sloveniji i 
šire ovim putem Vas pozivamo na 
sudjelovanje na našem skupu. 

Bilo bi nam osobito drago kada biste 
bili u mogućnosti na sudjelovanje 
sudjelovati na festivalu i sa svojim 
bibliobusom. 

Kao predsjednicu Sekcije za potujoče 
knjižnice ZBD Slovenije, molila bih 
Vas da ovaj poziv uputite kolegicama 
i kolegama iz bibliobusnih službi u 
Kopru, Postojni, Mariboru i Adjovščini. 
Smještaj je osiguran za dva člana 
svake bibliobusne posade, a vozači 
bibliobusa su oslobođeni plaćanja 
kotizacije.

Molimo Vas da nam što prije, a 
najkasnije do 20.1.2019. potvrdite 
prihvaćate li ovaj poziv radi potrebe 
sastavljanja preliminarnog programa 
konferencije. Sve ostale potrebne 
podatke poslali bismo Vam naknadno.

Iskreno se nadamo da ćemo se vidjeti 
u Rijeci te zahvaljujemo na suradnji i 
srdačno Vas pozdravljamo te koristimo 
priliku zaželjeti Vam svako dobro u novoj 
2019. godini.

Nika Čabrić, prof.

Predsjednica Komisije za pokretne knjižnice 
Hrvatskog knjižničarskog društva

Voditeljica Bibliobusne službe
Knjižnice grada Zagreba

Dragutina Golika 36, Zagreb
Mob. 095/4694 510

Tel. 01/3665 075
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Hi!!

Ho
Ho
Ho

ŽELIMO VAM VSE LEPO V LETU 2019.
 

Naj vam novo leto prinese čim več lepih stvari,
naj bodo pozabljeni vsi dvomi in skrbi.

Uspeh naj vam povsod sledi,
sreča, veselje, ljubezen, naj med vami tli!




