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Cenjene kolegice in kolegi!

V čast mi je, da vas lahko nagovorim 
kot prejemnica Čopove diplome za leto 
2018 in najlepša hvala Tjaši za povabilo, 
da nagovorim bralce Potujočih novic.
Na letošnjem kongresu ZBDS sem v 
svoji strokovni avtopoetiki izhajala iz 
del naših predhodnikov, predvsem 
ustanoviteljev stanovskega društva, 
ki so bili tudi zaslužni za postavitev 
slovenskega knjižničnega sistema, kot 
ga poznamo danes.

Po tridesetih letih dela v NUK-u in 
ZBDS-ju sem si kar sama zadala nalogo, 
da poskrbim za to, da ne pozabimo 
velikih uspehov, ki so jih v preteklosti 
dosegli naši predhodniki, in predvsem, 
da gradimo naprej na osnovi bogate 
strokovne dediščine, ki so nam jo 
zapustili.

Zato se bom tudi v današnjem 
uvodniku najprej vrnila na vaše 
začetke, saj sem bila vedno očarana 
nad zgodbo Lovra Stepišnika, prvega 
slovenskega potujočega knjižničarja. 
Pred več kot 150 leti si je oprtal koš, 
poln knjig, in šel od hiše do hiše! In 
slovenski »potujočniki« še naprej 
zvesto ohranjate to tradicijo. Vsi ostali, 
ki delamo v knjižnicah, sprejemamo 
uporabnike na svojih mestih, vi pa ste 
edini, ki jim greste nasproti. In to dejstvo 
večkrat preberem in slišim ob različnih 
razmišljanjih o prihodnosti knjižnic. Kot 
vedno bolj pomembna se izpostavlja 
skupnost. V angleščini je Ned Potter v 
razpravi o tem, ali so naši uporabniki 
stranke (angl. customers), na svojem 
blogu zapisal, da je edina črka, ki je 
za knjižnice pomembna, veliki »C« – 
COMMUNITY. Skupnost je tista, ki se ji 
moramo v knjižnicah v prihodnosti še 
bolj posvetiti. In kdo bolje pozna svojo 
lokalno skupnost kot vi? Vsak dan ste 
v stiku s svojimi uporabniki, skoraj v 
njihovih domovih, in zato je vaše znanje 
zelo dragoceno tudi za vse nas.

Predno sem se zaposlila v NUK-u, 
sem ravno toliko izkusila delo na 
drugih področjih, da sem danes zelo 
hvaležna vsem, ki so mi omogočili, da 
lahko delam v knjižnici. Moje dnevne 
naloge so zelo specializirane in s 
področjem potujočega knjižničarstva 
nisem imela skoraj nobenega stika. Ker 
imam že vse življenje tudi srečo, da 
živim blizu knjižnice (pa ne samo ene), 
nisem bila nikoli uporabnica potujoče 

knjižnice – kar pa je po drugi strani 
morda tudi nesreča. Koliko in kako pa 
vseeno poznam vaše delo in delovanje 
potujočih knjižnic? Seveda preko 
povezovanja in delovanja v stanovskem 
društvu! Še posebej v zadnjih dveh 
mandatih podpredsednice ZBDS sem 
se o potujočih knjižnicah res veliko 
naučila od Tjaše, predsednice vaše 
sekcije in glavne urednice vašega 
glasila, nekajkrat pa sem imela celo 
priložnost, da se vam pridružim na 
srečanjih in neposredno od vas slišim, 
kako poteka vaš delovni dan. Kaj pa 
sem spoznala in se naučila? Da ste med 
najbolj organiziranimi in povezanimi 
sekcijami v ZBDS ter da je vaše delo med 
uporabniki v njihovem domačem okolju 
res nekaj posebnega. Vaše izkušnje pa 
so zelo pomembne tudi za vse ostale, 
ki delujemo na področju knjižničarstva. 
Zato vas vabim, da se udeležite 
Posvetovanja sekcij ZBDS 2020 z 
naslovom »Uporabnik v kontekstu 
sprememb«, ki bo 22. in 23. septembra 
2020 v Mariboru v prostorih IZUM-a, in 
da svoje bogate izkušnje in dragoceno 
znanje delite tudi z ostalimi slovenskimi 
knjižničarkami in knjižničarji iz drugih 
sekcij. Veliko se lahko vsi naučimo od 
vas in upam, da se septembra 2020 
srečamo v Mariboru!

Do takrat pa vam želim uspešen 
zaključek leta in prijetno praznovanje! 
Pa srečno pot!

Irena Sešek,
 podpredsednica ZBDS
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Statistika je ena taka »luštna« stvar, 
s katero se lahko pohvališ, kaj skriješ, 
zagovarjaš stališča, lahko pa tudi  
predvidevaš ali opozarjaš ... Mi smo se 
statistike lotili, da bi primerjali podatke, 
pa tudi zato, da podatke primerjamo na 
dolgi rok, po letih.

Za prvo primerjavo potrebujemo 
natančna navodila, in sicer da vsi 
podamo izračun ali podatek, pridobljen 
po enotni metodologiji, saj je le tako 
primerljiv, za primerjavo med leti pa se 
mora isti vprašalnik ponavljati, saj le tako 
dobimo primerljive številke.

Res je tudi, da so bila vprašanja kot 
Ali delate v COBISS2/Izposoja? čez 
leta nepomembna, saj smo vsi delali v 
tem sistemu. Enako velja za COBISS3/ 
Izposoja, pa še kaj bi se našlo. Takšna 
vprašanja so bila aktualna nekaj časa, 
sčasoma pa so postala nepomembna in 
smo jih iz ankete izločili.

Statistiko potujočih knjižnic smo vpeljali 
tudi zato, ker se nam primerjava samih 
številk (npr. poročilo o delu knjižnice) 
z drugimi oddelki matične knjižnice ni 
zdela smiselna. Primerjava izposoje 
matične knjižnice z izposojo na 
bibliobusu ni mogoča, saj smo potujoče 
knjižnice odprte v povprečju 4 ure na 
dan in povprečno 4 dni v tednu, knjižnica 
pa npr. 10 ur na dan in 6 dni v tednu. 

Podatki med potujočimi knjižnicami pa 
so primerljivi, zato tudi to delo, ki ga 
opravljamo v imenu Sekcije za potujoče 
knjižnice.

Pa si poglejmo rezultate za leto 2018.

Najstarejši bibliobus v naši bivši državi 
so leta 1969 kupili v Reki in tako so 
letos praznovali že 50 let potujočega 
knjižničarstva. V Sloveniji smo prvi 
bibliobus dobili v Kopru.

Že od leta 2003 imamo 13 knjižnic z 12 
vozili. Ker pa vsi, tako knjižnice kakor 
Ministrstvo za kulturo, skrbimo zanje, 
lahko ugotovimo, da sta trenutno 
najstarejša bibliobusa v Murski Soboti, 
ki so ga sicer leta 2015 obnovili, in v 
Tolminu, ki se spogleduje z nakupom 
novega.

Nakupi novih bibliobusov so bili v tem v 
vrstnem redu:
2012 Ajdovščina, Domžale - Kamnik
2015 Maribor
2016 Novo mesto
2017 Postojna
2018 Koper
2019 Ptuj
2020 (ker je razpis že bil, imamo podatek, 
da dobimo novo službo in nov bibliobus)

Po slovenskih cestah so v letu 2018 
vozili 4 bibliobusi, narejeni na osnovi 
tovornjaka, 6 na osnovi avtobusa in 2 
kombija (en kombi si delita dve knjižnici).

STATISTIKA POTUJOČIH KNJIŽNIC 
SLOVENIJE ZA LETO 2018 
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Še vedno imajo najdaljši bibliobus v 
Ljubljani (12,50 m), najkrajša pa sta 
seveda kombija Domžale - Kamnik in 
Tržič. 

Število km se iz leta v leto bistveno ne 
spreminja, večje spremembe nastopijo 
v primeru novih oddaljenih postajališč 
(npr. Novo mesto in Koper, ki obiskujeta 
bralce tudi na Hrvaškem). Včasih pa je 
porast km tudi zato, ker se bibliobusi 
predstavijo na kakšnem od festivalov, 
pot do tja in nazaj pa je izmerjena na 
tahografu.

Slovenske potujoče knjižnice so v letu 
2018 opravile 109.438 km; podatka iz 
Kopra nismo dobili, zato smo, da bi dobili 
čim bolj realno številko, prišteli 7.200 km 
– število km iz leta 2018. 

Vsi novejši bibliobusi imajo dvigala 
za invalide, kar je tudi pogoj v razpisu 
Ministrstva za kulturo. Zanimivo pa je, 
da se ne odločajo za WC-je (z izjemo 
mariborskega). Po pripovedovanju zato, 
ker jemlje prostor, pri uporabi pa je z 
njimi tudi delo.

bibliobus

BIBLIOBUSI
leto 
izdelave

osnova 
vozila

dolžina km

ima vaš bus 
dvigalo za 
invalide

ali ima 
bus WC

nakup 
novega

Ajdovščina 2012 tovornjak 10 6.130 da ne ne

Domžale 2012 kombi 7,012 4.368 ne ne ne

Kamnik 2012 kombi 7,012 5.605 ne ne ne

Koper 2018 avtobus 10,2 ni podatka da da ne

Ljubljana 2007 avtobus 12,5 9.863 ne ne 2021

Maribor 2015 avtobus 11,5 15.358 da da ne

Murska Sobota 2000 avtobus 12 12.023 ne ne 2021

Nova Gorica 2005 avtobus 10,6 7.817 da ne 2022

Novo mesto 2016 tovornjak 11,3 10.037 da ne ne

Postojna 2017 tovornjak 9,6 10.100 da ne ne

Ptuj 2002 tovornjak 10,6 7.940 ne ne 2019

Tolmin 2001 tovornjak 10,6 10.000 ne ne 2021

Tržič 2005 kombi 7 2.997 ne ne ne

102.238 in 
Koper

Pomembno vprašanje je: ali načrtujete 
nov bibliobus? Iz odgovorov vidimo, da 
o nakupu novega v letu 2021 razmišljajo 
v Ljubljani, Murski Soboti in v Tolminu. 
Za leto 2022 pa nakup načrtujejo v Novi 
Gorici.

Vse je stvar dogovora med direktorji 
knjižnic in Ministrstvom za kulturo, 
a doslej smo se držali reda: starejši 
ima prednost. Po tej logiki bi bil na 
vrsti Tolmin, če upoštevamo prenovo 
murskosoboškega.
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ČAS POSTANKA

POSTAJALIŠČA

OBČINE

DNEVNA ODPRTOST POTUJOČE KNJIŽNICE

Vsi, ki delamo na potujoči knjižnici, vemo, da so postanki 
različno dolgi, čas postanka prilagajamo številu obiskov. Včasih 
je dovolj le 20 minut, na drugem postajališču pa je še dve uri 
premalo. Izračunali smo povprečni čas postanka. 

Če vemo za število postajališč, potem pričakujemo, da tisti 
bibliobusi, ki imajo več postajališč, stojijo krajši čas. Primer je 
tolminski bibliobus, ki ima največ postajališč in obenem tudi 
najkrajši povprečni čas postanka, 33 minut. Najdaljše postanke 
imata bibliobusa iz Maribora in Ljubljane, v povprečju so na 
postajališču eno uro.

V Sloveniji imamo 212 občin, a te so tako različne po velikosti 
in številu prebivalcev, da nam podatek, da obiskujemo 79 
občin, nič ne pove. Bolje pa si lahko predstavljamo, če občine 
pobarvamo. Ugotovimo, da imamo v Sloveniji še kar veliko 
sivih lis, to je območij, kjer nimajo knjižnične dejavnosti. 
Zemljevid bo popolnoma drugačen od leta 2020 dalje, ko bo 
nov bibliobus dobilo Zasavje.

Število postajališč je odvisno od velikosti vozila; kombija jih 
imata najmanj (Domžale 21, Kamnik 25 in Tržič 26). Bibliobus 
z največ postajališči ima Tolmin (85), sledijo mu Nova Gorica z 
84, Postojna in Murska Sobota z 73 in Koper s 70 postajališči. 
Ta pregled nam pokaže, da imajo Primorci (in Murska Sobota) 
največ postajališč. Ostali bibliobusi so v razponu od 45 (Maribor) 
do 66 (Novo mesto).

Ne smemo pa pozabiti, da so všteta tudi postajališča v tujini.

V povprečju smo bibliobusi na terenu 4 dni v tednu. Mariborčani 
so edini, ki vozijo vsak teden in 6 dni v tednu, res pa je tudi, da 
imajo dve ekipi.

Kombija in postojnski bibliobus vozijo samo popoldan. Te 
potujoče knjižnice ne obiskujejo šol in vrtcev, kar se pozna pri 
razmerju med mladimi in odraslimi bralci.

BIBLIOBUSI občine tujina postajališča dodali odvzeli
čas 
postajališča 
min.

odprtost 
na dan 
ure

vozni 
dnevi v 
letu

izostanki dop -pop pop

Ajdovščina 3 67 - - 53 5 120 - x

Domžale 2 21 - - 35 3,55 56 - x

Kamnik 1 25 - - 45 5,2 77 4 x

Koper 5
Italija, 
Hrvaška

70 2 - 30 5 8 x

Ljubljana 9 47 1 - 60 5 232 3 x

Maribor 10 45 - - 60 7 244 7 x

Murska 
Sobota

12 Madžarska 73 1 - 40 4 198 8 x

Nova Gorica 6 Italija 84 2 2 47,7 3,5 170 1 x

Novo mesto 9 Hrvaška 66 - - 60 4 160 - x

Postojna 2 73 - - 41 4,5 214 - x

Ptuj 16 54 2 - 42 3,5 161 - x

Tolmin 3 85 1 - 37 3,25 160
zapora 
cest

x

Tržič 1 26 1 1 33 2,54 99 x

 79 729 10 3 45,37 4,46 31 9 4

Postajališča

Matična knjižnica je odprta 10 ur na dan, v soboto pa npr. 5 
ur, zato nas zanima, koliko časa je odprta potujoča knjižnica. 
Izračunali smo, da je v povprečju odprta 4-krat na teden po 4 
ure in 46 minut. 

V vseh potujočih knjižnicah velja enotna izkaznica (torej v 
matični knjižnici in potujoči), le Ljubljana ima poseben režim.
 
Pri številu članov je (mogoče) pomemben podatek, ki se 
navezuje na plačilo članarine. Trdim, da so podatki tam, kjer 
članarine ni, relevantnejši. Na bibliobusu si lahko izposodiš vse 
vrste gradiva (za otroke, mladino in odrasle), zato se članarini 
lahko izogne cela družina tako, da si vsi izposojajo gradivo na 
člansko izkaznico otroka. V Sloveniji je brezplačna članarina 
za vse do 18. leta starosti. Tako je najverjetneje število bralcev 
veliko večje, kot govorijo številke, in tudi razmerje odrasli – 
mladina mogoče malo odstopa od realnih podatkov.

KOLIKO DNI V TEDNU VOZIJO SLOVENSKE 
POTUJOČE KNJIŽNICE ČLANI
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Ker drugih nimamo, si poglejmo te, ki smo jih izmerili.
V Sloveniji je v potujoče knjižnice včlanjenih 16.828 bralcev. 
Preko 2.000 je vpisanih v potujočo knjižnico Murska Sobota in 
Nova Gorica. Vsi ostali (izjema sta kombija in Postojna) pa imajo 
preko 1.000 članov. 

Več odraslih je vpisanih v Tolminu in Postojni (ki vozi le 
popoldan). Ostale knjižnice imajo uravnoteženo razmerje ali 
pa se članstvo nagiba k večjemu številu mladih.

Največjo razliko med mladimi in odraslimi bralci beležimo na 
Ptuju, mladih je 4-krat več. Tak rezultat pripisujemo aktivnemu 
delu s šolami.

Tudi končni seštevek kaže, da imamo v Sloveniji v potujočih 
knjižnicah več mladih bralcev. V letu 2018 smo imeli 9.258 
mladih in 7.570 odraslih bralcev.
 
Vsako leto vpišemo okoli 1500 novih članov. V letu 2018 smo jih 
vpisali 1688: 1215 mladih in 473 odraslih bralcev. 

Ko govorimo o članih, je potrebno poudariti, da potujoče 
knjižnice ne tekmujemo med seboj in primerjava rezultatov 
ni namenjena temu. Vedno se je potrebno zavedati, da 
obiskujemo različen teren, tak, kjer je malo prebivalcev in tam 
res ne more biti veliko bralcev. Poslanstvo potujoče knjižnice 
je obiskati tiste, ki sami do knjižnice ne morejo, jim polepšati 
življenje, ponuditi toplo besedo in dobro knjigo ...

BIBLIOBUSI Št. aktivnih odrasli mladina novovpisani odrasli mladina

Ajdovščina 1.427 747 680 109 39 70

Domžale 354 180 174 56 20 36

Kamnik 383 202 181 37 18 19

Koper 1.302 464 838 165 49 116

Ljubljana 1.250 896 354 146 89 57

Maribor 1.286 1.214 1.647 307 43 264

Murska 
Sobota

2.010 864 1.146 241 32 209

Nova Gorica 2.065 904 1.161 195 61 134

Novo mesto 1.254 465 789 77 33 44

Postojna 833 499 334 46 23 23

Ptuj 1.627 645 1.304 213 38 175

Tolmin 1.106 323 461 75 16 59

Tržič 356 167 189 21 12 9

16.828 7.570 9.258 1688 473 1.215

BIBLIOBUSI OBISK IZPOSOJA monografske neknjižno serijske

Ajdovščina 12.577 56.674 52.587 3.417 670

Domžale 2.318 4.669 4.570 99 0

Kamnik 3.633 16.719 15.322 1.301 96

Koper 5.218 18.834 17.058 1.776 0

Ljubljana 10.419 43.643 39.078 4.565 0

Maribor 24.166 133.947 129.062 3.762 1.123

Murska 
Sobota

13.453 60.769 56.804 3.180 695

Nova Gorica 16.724 60.996 53.087 7.334 575

Novo mesto 8.563 89.343

Postojna 8.959 36.093 35.284 809 109

Ptuj 13.619 107.777 81.283 4.643 3.483

Tolmin 8.189 49.849 46.072 2.062 1.715

Tržič 4.227 17.624 15.234 799 1.591

132.065 696.937

V letu 2018 nas je po podatkih COBISS-a obiskalo 132.065 
bralcev. Največji obisk so zabeležili v Novi Gorici. 

Vsako leto pa tudi zapišem, da tisti potujoči knjižničarji, ki 
obiskujejo osnovne šole in vrtce (otroci nimajo niti izkaznic), 
dobro vedo, da je dejanski obisk veliko večji kot ta, ki ga 
zaznamo preko članske izkaznice.

Vsi izposojamo monografske publikacije in neknjižno gradivo, 
serijskih publikacij pa ne izposojajo v potujočih knjižnicah 
Domžale, Koper, Ljubljana in Novo mesto. 

V letu 2019 smo vse potujoče knjižnice Slovenije opravile 
696.937 transakcij.

Največ so jih opravili v Mariboru, ki ima dve ekipi (133.947), 
prvič pa so prebili številko 100.000 tudi na Ptuju. Delavca sta 
opravila 107.777 transakcij. 

Sicer pa lahko ugotovimo, da izposoja v slovenskih potujočih 
knjižnicah pada:

690.000
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730.000
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760.000
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To je trend tudi v stacionarnih knjižnicah. Ne vem, kako je s 
potujočimi knjižnicami po Evropi in kakšne ukrepe so sprejeli. 
Eno pa je gotovo, tudi nakup knjižničnega gradiva je po 
ekonomski krizi upadel in prav za potujoče knjižnice velja, da 
imamo daljši izposojevalni rok, posledično manjši obrat in bi 
zato potrebovali več knjig.

Če smo namenjeni starejšim, prebivalstvo pa se stara in 
starejših ljudi je v družbi vedno več, bi veljalo razmisliti tudi o 
tem, kako nagovoriti to skupino prebivalstva.

OBISK

IZPOSOJA



 Zaloga in gradivo v bibliobusih.

Ajdovščina Domžale Kamnik Koper Ljubljana Maribor
Murska
Sobota

Nova
Gorica

Novo
mesto

Postojna Ptuj Tolmin Tržič

na busu 6500 1196 3000 5000 8200 11500 6000 6100 7500 6000 6200 7035 1261

skladišče 26538 1561 6616 25528 61213 108618 55695 52157 41000 22449 51566 31482 5442

inventura 2014 2016 2018 2017 2015 2019 2016 2015 2016 2015 2018 2018 2015
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Po zakonu velja, da so vsi mladi, stari do 18 let, opravičeni 
plačevanja članarine. Na Hrvaškem npr. to velja za mladino do 
15. leta starosti, v severnih državah pa po pravilu članarine na 
bibliobusih ne plačujejo. 

Veliko govora o tem je bilo tudi v Sloveniji, zlasti po tem, ko 
smo tudi na potujočih knjižnicah uvedli članarine. Kakorkoli 
že, mnogi zakon izkoristijo sebi v prid tako, da si na otrokovo 
izkaznico izposodijo gradivo za celo družino. To je v bibliobusih, 
kjer imamo gradivo, namenjeno uporabnikom različnih starosti, 
tudi mogoče. To moramo upoštevati pri številu članov, ki je v 
marsikateri potujoči knjižnice višje, kot prikazujejo številke. 

Na Slovenskem so članarine opravičeni na bibliobusih v 
Ajdovščini, Domžalah in Kamniku, Kopru, Ljubljani (posebna 
izkaznica), v Murski Soboti in Novi Gorici. V Tržiču in Tolminu 
sicer plačajo članarino, so pa opravičeni opominov in 
zamudnin. Zamudnine ne zaračunavajo tudi v Kopru, Mariboru, 
Murski Soboti in kot že omenjeno v Tolminu ter Tržiču.

Zaključimo lahko, da v slovenskih potujočih knjižnicah nimamo 
enotnega reda glede plačevanja članarin, opominov in 
zamudnin. Vsaka knjižnica to rešuje po svoje.

Da bi ugotovili, ali imajo daljša vozila več gradiva, raziskava 
ne bi bila potrebna. Je pa zanimivo razmišljanje o tem, koliko 
gradiva naj vozi bibliobus. Koliko polic naj načrtujemo. Najdaljši 
ljubljanski bibliobus vozi preko 8.000 enot gradiva, največ pa 
mariborski, kar 11.000. Načeloma imajo slovenski bibliobusi 
med 6.000 do 7.000 enot gradiva.

Ker gradivo potujočih knjižnic vedno potuje med skladiščem, 
busom in uporabniki, vsi ob novih knjigah prilagajamo 
knjižno ponudbo glede na potrebe uporabnikov. Zato je 
pomembno, kakšno bazo – skladišče imamo. Največjo zbirko 
imajo v Mariboru, njihovo skladišče obsega 108.618 knjig, 
polovico manj imajo Ljubljana, Murska Sobota, Nova Gorica 
in Ptuj. Manjša skladišča so v Ajdovščini, Postojni in v Tolminu, 
najmanjša pa pričakovano tam, kjer imajo kombija. 

Najboljša leta nakupa so mimo in delavci potujočih knjižnic 
smo zaznali upad nakupa v letu 2013, ki pa se je še nadaljeval. 
Rezultat se je zrcalil v manjši izposoji gradiva. 

BIBLIOBUSI skupaj mon. neknjižno serijske

Ajdovščina 608 589 8 11

Domžale 73 73 0 0

Kamnik 510 436 64 10

Koper 1.072 1.068 0 2

Ljubljana 1.365 1.142 205 9

Maribor 3.706 3.639 26 43

Murska Sobota 2.116 1.911 133 72

Nova Gorica 1.815 1.519 276 20

Novo mesto 603

Postojna 806 782 20 4

Ptuj 2.594 2.450 101 45

Tolmin 1.173 1.091 57 25

Tržič 365 348 0 17

14.212

ČLANARINA – OPOMINI – ZAMUDNINE

GRADIVO V POTUJOČI KNJIŽNICI

SKLADIŠČA

PRIRAST NOVEGA GRADIVA
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Število zaposlenih v potujočih knjižnicah se ne spreminja. 
Ker sta na bibliobusu vedno dva, ni težko izračunati, koliko 
potujočih knjižničarjev nas je v Sloveniji. Občasno se nam 
pridruži hungarist, po potrebi pa tudi kakšen knjižničar, 
pravljičar, ki nadomešča potujočega knjižničarja. Težava 
nastane pri zamenjavi šoferja; knjižnice težavo rešujejo na 
različne načine. Včasih pa dobimo pomoč tudi, ko je potrebno 
pripraviti rezervacije ali pa se naberejo kupi knjig, ki jih je 
potrebno pospraviti.

Končno število potujočih knjižničarjev je 34. Po številu smo 
najmanjša sekcija, ki pa opravlja zahtevno, humano in izjemno 
pomembno delo. 

Vse potujoče knjižnice, razen koprske, imamo na bibliobusu 
različne prireditve od bibliopedagoških uric, pravljic, do 
predstavitve potujoče knjižnice. Hkrati se vključujemo v 
projekte, ki jih organizirajo matične knjižnice (Primorci beremo, 
Poletavci, Križ kraž, Ali veste, Bralna značka za odrasle, Uganka 
meseca, Družinsko branje ...).

Po pravilu sta na busu dva, šofer - knjižničar in bibliotekar. 
Mnoge ekipe so organizirane tako, da drugi prevzame še 
te promocijske aktivnosti, če ne, pa pokličejo zunanjega 
sodelavca. Dobro sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami 
(vabila na pravljico in ponudba vpisa) se odražajo tudi na 
članstvu, obisku in pri izposoji gradiva. 

Inventuro moramo opraviti vsakih 5 let in vse slovenske 
potujoče knjižnice se tega pravila držimo.

Pravzaprav gre za najpomembnejši podatek. Strinjamo se, 
da brez novega gradiva ni izposoje, zato je morda prav, da 
rezultate nakupa novega gradiva primerjamo z izposojo 
gradiva. Največji nakup je bil v Mariboru in Ptuju in enak rezultat 
je tudi pri izposoji. 

BIBLIOBUSI nakup izposoja št. aktivnih
nakup na 
člana 

Ajdovščina 608 56.674 1.427 0,4

Domžale 73 4.669 354 0,2

Kamnik 510 16.719 383 1,33

Koper 1.072 18.834 1.302 0,82

Ljubljana 1.365 43.643 1.250 1,09

Maribor 3.706 133.947 1.286 2,88

Murska Sobota 2.116 60.769 2.010 1,05

Nova Gorica 1.815 60.996 2.065 0,8

Novo mesto 603 89.343 1.254 0,48

Postojna 806 36.093 833 0,96

Ptuj 2.594 107.777 1.627 1,5

Tolmin 1.173 49.849 1.106 1,06

Tržič 365 17.624 356 1

0
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BIBLIOBUSI
prirejate 
dogodke

biblioped. pravljice predstvitve
projekti z 
knjiž.

Ajdovščina da da da da da

Domžale da da da da

Kamnik ne da

Koper da da

Ljubljana da da da da

Maribor ne da

Murska 
Sobota

da da da da da

Nova Gorica da da da da

Novo mesto da da da da

Postojna da da da

Ptuj da da da da da

Tolmin da da da da da

Tržič da da da da da

BIBLIOBUSI št. delavcev kdo nadomešča šoferja

Ajdovščina 2 sodelavec

Domžale 2 najem zunanji

Kamnik 3 najem zunanji

Koper 2 ne vozi

Ljubljana 5 sodelavec

Maribor 4 sodelavec

Murska 
Sobota

4 zunanji

Nova Gorica 2,5 sodelavec

Novo mesto 2 najem zunanji

Postojna 2 sodelavec

Ptuj 2,5 sodelavec

Tolmin 2 najem zunanji

Tržič 1 najem zunanji

34

UPAD NAKUPA 

KNJIŽNICA – NAKUP – IZPOSOJA 
ZAPOSLENI

INVENTURA

PROMOCIJSKA DEJAVNOST – PRIREDITVE NA 
POTUJOČIH KNJIŽNICAH
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OD KOVČKA DO PRVEGA 
BIBLIOBUSA
Kot drugod, so se tudi knjižničarji ptujske 
knjižnice v skrbi, kako knjige pripeljati do 
bralcev, domislili, da bi jih zložili v lesen 
kovček in ga dostavili na mesta, kjer se 
zbirajo ljudje. Tako je vodstvo knjižnice 
v Srednji lesarski šoli na Ptuju naročilo 
izdelavo dveh lesenih kovčkov, ki sta 
oktobra leta 1959, ali točno pred 60 leti, 
prvič »krenila« na pot v vasici Vitomarce 
in Naraplje. Kasneje so naročili še več 
kovčkov in ti so potovali po društvenih 
knjižnicah, tudi tovarnah, celo gostilnah.

Organizirano potovanje knjig k bralcem 
se je na Ptujskem začelo leta 1972, ko so 
ustanovili Oddelek potujoče knjižnice in 
zaposlili prvega potujočega knjižničarja. 
To je bil Simon Petrovič. Starejši Ptujčani 
se ga še spominjajo, kako je ob kolesu 
in z na bilanci naloženem lesenim 
kovčkom hodil po Ptuju. S kolesom 
je prišel na avtobusno ali železniško 
postajo, zaklenil kolo in s kovčkom z 
javnim prevozom odpotoval na želeno 
mesto. To delo je opravljal 27 let. V tem 
času je uničil tri kolesa.

Leta 1996 sta se Mladinski oddelek in 
Oddelek potujoče knjižnice preselila na 
novo lokacijo v Mali grad. Naš oddelek 
je prvič dobil lastne prostore, kar pomeni 
tudi lastna skladišča. Takrat je bilo v 
skladišču okoli 17 tisoč enot gradiva. 
Danes imamo tri prostore in v njih 
hranimo preko 50 tisoč enot knjižničnega 
gradiva.

Prva knjiga, ki so jo vpisali v inventarno 

knjigo Potujoče knjižnice, ima naslov Pijanec.  

Razstava Od kovčka do drugega bibliobusa, 

KIPP 2019, foto: Tjaša Mrgole Jukič

Kombi, prvo motorno vozilo Potujoče knjižnice, 

je bil kupljen leta 1996. 

Foto: Langerholc 

MI PA IMAMO NOV 
BIBLIOBUS
TJAŠA MRGOLE JUKIČ IN BOJAN PETEK

Letos, ko v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj praznujemo 60 let delovanja potujočega knjižničarstva, smo dobili nov 
bibliobus. Zato je prav, da se ob nazdravljanju novemu ozremo tudi v zgodovino.

Lesen kovček – prvo potujočo knjižnico so po 

naročilu izdelali v Srednji lesarski šoli na Ptuju. 

Hranimo ga na oddelku. Razstava Od kovčka 

do drugega bibliobusa, KIPP 2019, 

foto: Tjaša Mrgole Jukič

Simon Petrovič, prvi potujoči knjižničar je 

knjige prevažal s kolesom in javnim prevozom. 

Ptujski Tednik

Leta 1996 je vodstvo knjižnice kupilo 
prvo knjižnično vozilo – kombi. Delo 
potujočega knjižničarja in voznika je 
prevzel Vladimir Kajzovar. Knjige je po 
dogovoru s knjižničarji na teren vozil v 
plastičnih gajbah. Kolekcije je zamenjeval 
po potrebi, enkrat ali dvakrat na leto. 
To je bil čas, ko so tudi tovarne imele 
svoje knjižnice za zaposlene delavce. Te 
knjižnice niso bile podobne današnjim 
specialnim, pač pa so ponujale splošno 
literaturo, namenjeno delavcem v 
prostem času. Sčasoma so usahnile. 
Delovanje društvenih knjižnic je bilo 
odvisno od angažiranosti knjižničarja in 
nakupa novega gradiva. Postopoma pa 
so tudi društvene knjižnice prenehale 
delovati. Tako je nastala praznina in 
potreba po neki novi, drugačni knjižnični 
dejavnosti.
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Srečko Vrečar, knjižničar in voznik, je leta 2003 

na Ptuj pripeljal prvi bibliobus. 

Foto: Langerholc

Tjaša Mrgole Jukič letno pripravi več kot 50 

bibliopedagoških uric s pravljico. 

Foto: Bojan Petek 

Zunanjo podobo prvega bibliobusa je 

oblikoval arhitekt Miran Lasič. 

Foto: Langerholc

Pravi čas za nakup bibliobusa je napočil, 
ko so na Ptujskem nastale nove občine, 
ki so po zakonu morale poskrbeti za 
knjižnično dejavnost. Te pa v občinah ni 
bilo. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj tudi ni 
imela (in še danes nima) nobene enote.
Kljub temu je bilo potrebno veliko 
energije za prepričevanje, dokazovanje 
in navduševanje …, a smo se le dogovorili 
in leta 2002 kandidirali na razpisu 
Ministrstva za kulturo, ki je projekt 
nakupa bibliobusa sofinanciralo v 50 
odstotkih. Na pomlad leta 2003 je Srečko 
Vrečar, kasneje voznik in knjižničar, 
pripeljal prvi bibliobus na Ptuj. Zunanjo 
podobo je narisal Miran Lasič, arhitekt, 
ki je zasnoval tudi notranjo podobo 
knjižnice. Mi pa smo zasnovali mrežo 
52 postajališč, zaobjeli teren občin in se 
trudili navezati stike z osnovnimi šolami, 
vrtci in zavodi. Ker je bilo v Sloveniji 
že enajst bibliobusov, smo še danes 
hvaležni kolegom, ki so nam pomagali 
z nasveti, da je delo lažje steklo. 
Takrat smo imeli alfo (ki je pogosto 
nagajala, prenos je trajal pol ure ali 
več …), COBISS2/Izposojo, nismo delali 
rezervacij, a vendar sta bila preskok in 
napredek velika.

Danes obiskujemo dvanajst osnovnih šol, 
deset vrtcev in dva domova: v Dornavi in 
Trnovski vasi, kjer je izpostava Hrastovca. 
Če je bil bibliobus sprva atrakcija, je po 
16 letih postal potreba in navada ljudi. 

Potujoča knjižnica je knjižnica, ki se 
pripelje k ljudem. Namenjena je tistim, ki 
sami do knjižnice ne morejo: najmlajšim, 
otrokom v vrtcih, šolarjem, starejšim 
občanom, nezaposlenim, kmetom, 
najbolj ranljivim skupinam ljudi. Zato na 
bibliobusih ne hlastamo le za številkami, 
da bi prikazali čim večjo izposojo, mi se 
ustavljamo tudi na postajališčih, kjer nas 
obiščejo trije ali pet bralcev. Včasih pa 
komu, ki ne more hoditi, knjige pustimo 
kar v vrečki pred vrati hiše.

Posebej se razveselimo skupin iz vrtcev. 
Najmlajši se hitro naučijo, kje so knjige, 
primerne za njih, pa tudi to, kje imamo 
spravljene mehke bonbone … Letno 
pripravimo okoli 50 bibliopedagoških 
uric s pravljico. Tjaša  pripoveduje 
pravljico in otroci jo gledajo z velikimi 
pričakujočimi očmi! Kako lepo je, ko 
vidimo smejoče se in srečne oči učenca, 
ko dobi želeno knjigo. Pa oči hvaležnosti 
starejših, da smo tu, za njih … 

O, kaj vse bi znal povedati naš prvi 
bibliobus! Tudi to, da ga v petek, ko ne 
gremo na teren, ne pustimo počivati. Iz 
njega nosimo staro in vanj prinašamo 
novo gradivo. Že res, da je na bibliobusu 
okoli 6 tisoč enot knjižničnega gradiva, 
a ga vedno znova zamenjujemo in 
prilagajamo potrebam uporabnikov. 
Bralci ne iščejo le novih knjig, ampak 
tudi take, ki se navezujejo na letne čase, 
dogodke, tekmovanja ...

Da je tako, potrjujejo številke. Imamo 
okoli 1.800 aktivnih članov. Lani, leta 
2018, smo v sistemu COBISS zabeležili 
preko 13 tisoč obiskov (v to niso vštete 
skupine). Oba, Bojan in Tjaša, sva 
ponosna, da sva lansko leto opravila 
preko 107 tisoč transakcij.

Stari bibliobus nam je dobro služil 
vseh 16 let. V tem času nas je obiskalo 
ogromno bralcev, najmlajši so se 
naučili uporabljati knjižnico, starejšim in 
nezaposlenim smo nudili lepo besedo 
in dobre knjige. Vsem, ki so nas obiskali, 
smo lepšali življenje. Ponosni smo na 
to. Prepričana sem, da biti potujoči 
knjižničar ni poklic, je poslanstvo. 

Na otvoritvi novega bibliobusa 4. oktobra 
2019 je stari bibliobus simbolično 
odpeljal Srečko Vrečar. Posebno 
presenečenje pa je bilo, ko se je s starim 
kolesom po prizorišču sprehodil prvi 
potujoči knjižničar Simon Petrovič.
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NOV BIBLIOBUS

Zadnja leta smo z zanimanjem opazovali 
nove slovenske bibliobuse. Zdi se, da je 
največjo spremembo doživel bibliobus iz 
Nove Gorice, ker je prvi, ki so ga naredili 
na osnovi avtobusa. 

Po 15 letih je prišla na vrsto naša 
knjižnica in leta 2018 smo se prijavili na 
razpis Ministrstva za kulturo. Na razpisu 
smo bili izbrani, a smo še pred razpisom 
morali navdušiti in prepričati 16 županov 
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj pokriva 16 
občin), da RES potrebujemo novo vozilo. 
Pot ni nikoli lahka, več kot je deležnikov, 
težja je. A nam je uspelo in imamo ga. 
V razpisnih pogojih smo določili 
karakteristike, ki jih je izvajalec upošteval. 
Na tem mestu je potrebno poudariti tudi, 
da je odlično, če veš, kaj hočeš in zakaj. 
Naša odločitev je bila, da je osnova 
bibliobusa avtobus.

Že na srečanju potujočih knjižnic v 
Kamniku, ko smo govorili o opremi 
bibliobusov, smo izpostavili dilemo, 
ali naj bo osnova tovornjak ali avtobus. 
Prvih je v slovenskem prostoru več in so 
enostavnejši. V zadnjih letih zaznavamo 
klimatske spremembe tudi delavci v 
bibliobusih, saj imamo že spomladi v 
bibliobusu od 35 do 38 stopinj Celzija. 
Ker ima avtobus serijsko vgrajeno klimo 
po celotni dolžini vozila, je bilo to za nas 
odločilno.

Toda v avtobusu proizvajalci do sedaj 
niso mogli zagotoviti enonivojskih tal, 
ki so prijazne uporabnikom, še posebej 
otrokom, starejšim in težje gibljivim 
osebam, pa tudi tistim, ki uporabljajo 
invalidski voziček. 

Enonivojska tla so bila naš pogoj, za 
proizvajalca pa izziv, ki se ga je Fera avto 
edini upal lotiti. 

Zunanja podoba novega bibliobusa 

Foto: Tjaša Mrgole Jukič 

V bibliobusu imamo 120m polic 

Foto: Tjaša Mrgole Jukič 

Notranjost bibliobusa: delovna postaja 1 in  

delovanja postaja 2

Foto: Tjaša Mrgole Jukič  

Karakteristike novega bibliobusa:
• Osnova: avtobus
• Motor: MAN 213 kW, avtomatski 

menjalnik
• Tahograf: zaradi nove zakonodaje (16. 

8. 2019) imamo vgrajen t. i. pametni 
tahograf

• WC: delavca sva se odločila, da ga v 
bibliobusu ne bo

• Dolžina: 10,20 m
• Tla v bibliobusu: en nivo
• Višina : da bi dobili enonivojska tla, 

so morali tla v celoti znižati za 35 cm, 
poleg tega pa tudi prerezati streho 
avtobusa in jo dvigniti za 15 cm, pri 
tem pa prestaviti vse instalacije. Tako 
je naš bibliobus visok 3,75 m in je  
najvišji v Slovenji. Lahko zapišem, da 
so dosedanje izkušnje odlične. Višina 
nas ne moti, celo všeč nam je. 

• Police: zaradi dodatne višine imamo 
tudi več polic, kar 120 m.

• Gretje: 30 kW, mokri grelec 
VERBASTO. Topla voda kroži po 
ceveh, kadar dela motor. Kadar pa 
motor ne dela (postajališče), imamo 
še dva ločena grelca, ki obratujeta 
samostojno preko VERBASTA. Enako 
kurjavo imata tudi bibliobusa v 
Mariboru in Novi Gorici.

• Hlajenje: avtobusna serijsko vgrajena 
klima (30 kW) je vgrajena na stropu in 
dela, ko dela motor. Ko pa motor ne 
dela (postajališče), imamo na stropu 
na voljo 6 kW klimo za vzdrževanje 
temperature (kot mariborski, Koper 
tega nima).

• Izolacija: debelina izolacije je 8 cm. 
• Vožnja: zaradi veliko elektronske 

opreme je zahtevnejša. Šofer 
potrebuje več zbranosti, pri vožnji 
mora upoštevati natančen vrstni red 
vklapljanja (spuščanje bibliobusa, 
gretje, hlajenje, odpiranje vrat).

• Luči: led diode – zelo svetlo
• Vrata: bibliobus ima dvoje vrat, 

sprednja za delavca, sredinska 
– širine 1,5 m – za obiskovalce. 
Vrata lahko uporabniki odprejo 
zunaj (gumb), zaprejo/odprejo 
od znotraj, z njimi pa lahko rokuje 
tudi izposojevalec na delovnem 
mestu izposojevalca 2. Vrata lahko 
priredimo tudi tako, da se odpira le 
eno krilo. To je pomembno pri nizkih 
temperaturah.

• Delovni postaji: imamo dve 
veliki delovni mizi, na katerih je 
vsa potrebna oprema za dva 
izposojevalca. Izposoja se vrši na 
dveh mestih.
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Tjaša in Bojan sva veliko razmišljala o 
zunanji podobi. Iskala sva nekaj, kar je 
značilno za naše kraje in prepoznano 
v Sloveniji. Domislila sva se kurenta 
(koranta), izdelala idejo in jo predstavila 
direktorju. Odločili smo se, da bosta dva 
kurenta – pernati in rogati, na eni strani 
bo pokrajina, kjer vozimo: Haloze ali 
Slovenske gorice, spredaj pa Ptujsko ali 
Dravsko polje. Na drugi strani bibliobusa 
je druga slika: Ptuj, mesto, od koder 
prihajamo. Kurent je maska, ki preganja 
zimo, odganja zlo in nosi dobro, no, naš 
kurent pa deli knjige.

Otroški kotiček

Foto: Tjaša Mrgole Jukič 

• Registrirani so trije sedeži, enega 
uporablja šofer, drugi je na delovni 
postaji in se po potrebi obrača za 360 
stopinj, tretji sedež je zraven drugega 
v kotu. Čeprav sva bila glede stola 
(avtobusni sedež) skeptična, smo po 
meritvah razmerja miza – stol našli 
pravo razmerje in delovno mesto je 
primerno za delo.

• Delovne površine: velike delovne 
mize in police, ki so zraven, nudijo 
dovolj prostora za odlaganje knjig 
in ne ovirajo delovnega procesa 
izposojevalca.

• Otroški kotiček je dvignjen, 
načrtovan tako, da najmlajši pridejo 
do želenega gradiva. Takoj, ko 
vstopijo, jih noge kar same popeljejo 
na sedežni kotiček in to je najlepši 
dokaz, da so mladi bralci zadnji del 
bibliobusa vzeli zase. 

• Zunanja podoba

Na hrbet naslikanih knjig smo zapisali 
imena občin. Po našem predlogu je 
zunanjo podobo narisal oblikovalec 
Gorazd Koščak, tudi avtor ilustracije 
postojnskega bibliobusa. Kolegi iz 
Postojne, hvala za pomoč.
Na zadnji strani bibliobusa pa so 
poleg znaka naše knjižnice in logotipa 
Ministrstva za kulturo še grbi vseh 
16 občin. Naj dodava, da je podoba 
bibliobusa doživela same pohvale, ne 
glede na prostor postajališča ali starost 
uporabnikov.

Za konec še:
Nov bibliobus je bil projekt, ki je trajal dve 
leti. Z njim se v veliki meri ukvarja uprava 
(razpisi, denar, roki izvedbe …), toda brez 
velikega angažmaja delavcev, ki delajo 
na bibliobusu, ne bi šlo. Iz pisarne pač 
ne moreš poznati potreb uporabnikov in 
delovnega procesa delavcev. Posebej je 
nad projektom bdel Bojan Petek, šofer in 
izposojevalec. 

Velikokrat je obiskal delavnico, 
nadzoroval delo … Z mirno vestjo lahko 
napiševa, da je naš bibliobus izdelek 
usklajenega timskega dela, kjer so bile 
upoštevane potrebe in želje delavcev ter 
zahteve uporabnikov.

No, brez porodnih težav ni šlo, a smo 
jih odpravili in direktor mag. Matjaž 
Neudauer je 30. oktobra 2019 podpisal 
prevzemni zapisnik. 
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S kolegi Hrvati srečanja bibliobusov 
pripravljamo bienalno, eno leto smo v 
Sloveniji, naslednje na Hrvaškem. Za 
potujočo knjižnico države, ki dogodek 
organizira, je udeležba nenapisana 
obveza. Letos je bilo srečanje 7. in 8. 
junija 2019 v Reki.

Ker nam je to obmorsko mesto dokaj 
blizu, smo se predstavili z bibliobusoma 
iz Kopra in Postojne. Aktivno pa smo 
sodelovali tudi na strokovnem delu, 
Tjaša Mrgole Jukič (Ptuj) je imela 
vabljeno predavanje. 

Organizatorjem: Hrvaškemu knjižnič-
nemu društvu (naš ZBDS), Komisiji za 
potujoče knjižnice (je enako naši Sekciji 
za potujoče knjižnice) in Mestni knjižnici 
Reka je uspelo z mamljivo ponudbo 
(referentom, ki so jih povabili, so plačali 
bivanje, hrano in seveda kotizacijo) 
pritegniti tudi kolege iz Italije, Španije, 
Madžarske, Srbije, Bosne in Hercegovine 
ter Slovenije. 

50. let potujočega 
knjižničarstva v Reki
RAZSTAVA V MESTU, NA PROSTEM

Iz Ptuja smo krenili trije »potujočniki«: 
Tjaša Mrgole Jukič, ki je tudi predsednica 
Sekcije potujočih knjižnic Slovenije, 
Bojan Petek, šofer in knjižničar, in Luka 
Gajšek, bodoči knjižničar in namestnik 
šoferja. Na pot smo šli v petek dopoldan. 
Reka je sicer mesto ob Jadranskem 
morju, vendar ni ravno turistična 
destinacija. Že prvi sprehod iz hotela 
do trga, kjer so stali bibliobusi, pa je bil 
nemalo presenečenje nad tem, kako 
lepo je urejen center mesta. 

Reka je izbrana za Evropsko prestolnico 
kulture 2020. Je mesto kulture, za nas 
zanimivo tudi zato, ker je leta 1969 
prav v Reki začel voziti prvi bibliobus 
v Jugoslaviji. Ti pionirji hrvaškega 
potujočega knjižničarstva so imeli pred 
seboj velike izzive in naloge. Mestna 
knjižnica Reka ima dve vozili: bibliobus 
in bibliokombi. Eno vozilo je namenjeno 
vožnji po mestu, s posebnim poudarkom 
na najmlajših bralcih, drugo vozilo pa 
ima postajališča po primorsko-goranjski 
županiji. Sicer ima na Hrvaškem 
bibliobuse deset knjižnic, tri knjižnice, 
Zagreb, Reka in Zadar, pa po dva.     

14. OKROGLA MIZA O POTUJOČIH KNJIŽNICAH IN
8. FESTIVAL BIBLIOBUSOV, REKA, 7. IN 8. JUNIJ 2019
BOJAN PETEK 

FOTO: LUKA GAJŠEK

Celoten dogodek se je odvijal v sklopu 
projekta Evropska prestolnica kulture 
2020. 

Čeprav je bil petek in dopoldan, je bilo 
mesto polno. Pot nas je vodila po ulici 
mimo mestne hiše, pred katero so stali 
lični panoji. Kombinacija sinje modre in 
črne barve nas je opozorila, da gre za 
»naš« dogodek. In res, sredi mesta, pred 
mestno hišo je bila na ogled razstava 50 
let potujočega knjižničarstva v Reki, ki so 
jo pripravili gostitelji. Zelo lepo.

V centru mesta, pred mestno hišo so delavci Mestne 

knjižnice Reka postavili razstavo, s katero so predstavili 

50 let delovanja potujoče knjižnice.

Foto: Luka Gajšek 

Na zemljevidu Hrvaške so iznačena področja, 

ki jih potujoče knjižnice pokrivajo.  
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Tokrat sta se prvič predstavili vozili iz 
Srbije. Bibliobusa iz Banja Luke nismo 
prepoznali. Gre za stari koprski bibliobus, 
ki so ga donirali banjaluški knjižnici, in so 
ga ti lepo preuredili. 

FESTIVAL

Na festivalu se je predstavilo vseh deset 
knjižnic, ki imajo potujoče knjižnice, 
pridružili pa so se še bibliobusi iz 
Slovenije (Koper, Postojna), Madžarske 
(Pecs), Srbije (Banja Luka, Kruševac) in 
Italije (Pistoia). Prava paša za oči. 

Na tak dogodek organizatorji povabijo 
organizirane skupine, kot so otroci 
iz vrtcev in šolarji ter seveda lokalne 
prebivalce, toda za nas potujoče 
knjižničarje pomeni to ponovno srečanje 
prijateljev. S posebnim zanimanjem si 
ogledujemo tiste bibliobuse, ki jih še 
nismo videli. Med nami šoferji je poleg 
knjižničarskih vprašanj še veliko takih, ki 
se tičejo vozil: kako se napajajo baterije, 
odpirajo vrata in podobno. Ker smo 
bili na Ptuju ravno v izdelavi novega 
bibliobusa, smo se še posebej veliko 
pogovarjali s Koprčani, Luka Gajšek se 
jim je pridružil tudi na vožnji po mestu.

Prav tako so se prvič predstavili Italijani z 
mini busom. Italija ima veliko bibliobusov, 
a jih na naših srečanjih pogrešamo.

Madžari se redno udeležujejo srečanj 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Ker so s 
to službo pričeli pred nekaj leti, jim 
srečanja koristijo, kar so dokazali že na 
prvem srečanju bibliobusov v Pecsu. 
Madžari srečanja organizirajo na tri leta. 
Lani je bilo drugo srečanje. Kljub temu 
da so začetniki, so srečanja na visoki 
strokovni ravni, prav tako znajo privabiti 
veliko tujih bibliobusov. Med tem časom 
večajo tudi število potujočih knjižnic, 
knjižnica v Pecsu ima že dve vozili.  

Lahko zapišem, da je sodelovanje med 
Hrvati in Slovenci najdaljše, najbolj 
tesno in trajno, a smo z veseljem v to 
družbo sprejeli Srbe (v Kladovu bodo 
prav letos pripravili prvo srečanje 
srbskih bibliobusov) in Madžare. Hrvati 
imajo dobre stike tudi s Španci, vsi pa z 
nizozemskim Middeltonom. Z Avstrijci 
(enkrat so se predstavili na Madžarskem) 
in Italijani je težko navezati stike, kaj šele 
razvijati odnose.

Na otvoritvi je pozdravil gostitelj, direktor 

knjižnice Reka. 

Foto: Luka Gajšek 

Na otvoritvi se je zbralo veliko organiziranih skupin iz vrtcev in osnovnih šol. Poleg ogleda 

potujočih knjižnic so imeli tudi vrsto dogodkov, vodenih z animatorji. 

Foto: Luka Gajšek 

Po otvoritvi, ogledu vozil in pestrem 
programu za najmlajše so bibliobusi 
krenili na krožno vožnjo po mestu. Po 
kosilu pa smo nadaljevali s strokovnim 
delom, okroglo mizo.

Pogled na bibliobuse, ki so bili na ogled na korzu.

Foto: Luka Gajšek 
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OKROGLA MIZA 

Glavna tema okrogle mize je bila 
kultura v gibanju s poudarkom na vlogi 
bibliobusov, naslov pa Bibliobus, šta da?

Predavanja na okrogli mizi so se 
navezovala na:

• mednarodne izkušnje in vzpostavitev 
partnerstev,

• predstavitev dela potujočih knjižnic 
Hrvaške in projektov, ki jih organizirajo 
na bibliobusih, 

• razmišljanje o prihodnosti potujočih 
knjižnic v povezavi z novo sprejetim 
zakonom. 

Prvi predavatelj je bil Španec Roberto 
Soto Arranz, vodja Oddelka za 
koordinacijo knjižnic v Leónu. Predstavil 
je španske bibliobuse, posebno 
pozornost pa je namenil svoji pokrajini. 

Na predavanju smo izvedeli, da so prvi 

bibliobus v Španiji dobili leta 1938. Namenjen 

je bil vojakom v državljanski vojni. 

Foto: Luka Gajšek 

Španija ima danes  77 bibliobusov, kar 13 jih je 

v Madridu in 10 v Barceloni. Na sliki provinca 

Leon, od koder je predavatelj.

Foto: Luka Gajšek 

Ta Italijanski minibus iz ruralnega okolja pripelje ljudi v knjižnico, kjer se z njimi družijo knjižničar 

in volonterji, jim izposodijo knjige in polepšajo dan. 

Foto: Luka Gajšek

Zanimivo je, da je Španija dobila prvi 
bibliobus že leta 1938, med špansko 
državljansko vojno. Bibliobus je bil 
namenjen vojakom na fronti in je po 
vojni zamrl. Od leta 1953 naprej so 
začeli ustanavljati potujoče knjižnice 
v glavnih mestih Španije. Danes imajo 
77 bibliobusov, ki jih obiskuje enajst 

Več kot polovica španskih bibliobusov 
je odvisna od pokrajinskih uprav, zato 
so med potujočimi knjižnicami velike 
razlike; razlog je (tudi) ta, da ima 17 
avtonomnih regij vsaka svoj zakon o 
knjižnicah. 

Ne glede na to, so bili leta 2013 španski 
bibliobusi prejemniki visoke nacionalne 
nagrade za razvoj bralne kulture. 

Tudi v Španiji imajo združenje potujočih 
knjižnic, kakor ga poznamo mi, in tudi oni 
organizirajo srečanja. 

Maria Stella Rasetti, ravnateljica 
Knjižnice San Giorgio iz Pistoie v Italiji, ni 
bila prisotna, je pa predavanje posnela. 
V predavanju z naslovom Bibliobus: 
knjižnica odznotraj navzven je želela 
poudariti, kako pomembna je vloga 
njihovega bibliobusa na socialnem 
področju.  

Prihaja iz ljubkega, majhnega mesta 
Pistoie v Toskani, blizu Firenc. Bibliobus 
– bolje minibus – pripelje s terena v 
knjižnico okoli osem oseb, kjer jih čakajo 
volonterji in knjižničarji. Skupaj se nato 
družijo, spijejo kavo ali čaj, knjižničarji  
izposodijo kakšno knjigo, gostje 
prelistajo revije, časopise … Za mnoge 
je ta posebna urica, ki jo preživijo v 
knjižnici, svojevrsten družabni dogodek. 
Gre za ljudi, ki živijo na periferiji Pistoie, 
so sami, ne vozijo, nekateri ne morejo 
hoditi. Knjižnica jim nudi družbo, dobro 
knjigo in prostor za druženje.

Foto: Luka Gajšek

milijonov uporabnikov. V avtonomni 
pokrajini Kastilija in Leon jih je 38 
odstotkov, toda zame je bil presenetljiv 
podatek, da imajo v Madridu trinajst, v 
Barceloni pa deset bibliobusov.
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Tjaša Mrgole Jukič je v referatu predstavila 

postopek nakupa in izdelavo novih bibliobusov 

v Sloveniji.

Foto: Luka Gajšek 

Prvič so se predstavila tudi srbska vozila. Ta 

bibliokombi je iz Kruševca. 

Foto: Luka Gajšek 

Maria Stella Rasetti je referat zaključila z 
mislijo, da je Knjižnica San Giorgio razvila 
to strategijo kot eno od dejavnosti, s 
katero želijo pokazati, da je knjižnica 
prostor za vsakega, prostor, kjer vlada 
prijateljsko ozračje, kjer je vsak sprejet 
ne le kot uporabnik, ampak kot človek. 

Tjaša Mrgole Jukič je v referatu Kje 
smo in kam gremo predstavila, kako in 
na kakšen način kupujemo bibliobuse v 
Sloveniji. Čeprav imamo za dva milijona 
prebivalcev dvanajst bibliobusov, 
potujoče knjižnice ne pokrivajo 
celotnega ozemlja in vseh občin. Imamo 
še sive lise, kjer prebivalci nimajo 
dostopa do knjižnic. Želja pa je, da bi 
vsak prebivalec imel največ 3 km do 
knjižnice, v to so všteta tudi postajališča 
bibliobusov. Postajališč je v Sloveniji 
okoli 740.

Povedala je tudi, da se veselimo nove 
službe, tj. 13. bibliobusa, ki ga bo dobilo 
Zasavje. Izpostavila je dileme, ki se 
pojavljajo ob nakupu novega bibliobusa, 
in jih predstavila na konkretnem primeru 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. V potujoči 
knjižnici se morajo dobro počutiti vsi 
uporabniki od najmlajših (otroški kotiček 
…) do najstarejših (stopnice, visoke police, 
označene knjige z veliko pisavo …), prav 
tako je potrebno skrbno načrtovati tudi 
delovna mesta za knjižničarje, ki delajo 
na bibliobusu.     

Nenad Bakić (IRIM) in Vladimir 
Vranješević iz Mestne knjižnice in 
čitalnice Vinkovci sta predstavila sistem 
STEM, ki je revolucija v bibliobusih. 
Gre za delavnice, kjer v lokalnih okoljih 
(in v sodelovanju z osnovnimi šolami) 
poučujejo računalniške veščine 
(programiranje, 3D tiskanje ...). V program 
je zajetih več kot sto hrvaških knjižnic in 
v projekt so vključene tudi vse potujoče 
knjižnice.   

Ljiljana Črnjar iz Mestne knjižnice 
Reka in Ljiljana Vugrinec iz Knjižnice in 
čitalnice „Fran Galović“ iz Koprivnice sta 
v referatu Bibliobusi – potujoče knjižnice: 
hrvaška zgodba predstavili razvoj 
potujočega knjižničarstva od začetkov 
do danes, s posebnim poudarkom na 
novi zakonodaji.  

Hrvati so namreč 13. februarja 2019 
dobili nov Zakon o knjižnicah in knjižnični 
dejavnosti, kjer v 10. členu piše, da so 
knjižnice na terenu, ki ga pokrivajo, 
dolžne skupaj z regijo (županijo) 
zagotavljati knjižnično dejavnost z 
delovanjem potujoče knjižnice v vsakem 
naselju, občini in mestu. 

Tako so hrvaški kolegi prepričani, da 
jim bosta Strateški plan Ministrstva za 
kulturo 2019–2021 in Zakon o knjižnicah 
in knjižnični dejavnosti v RH pomagala 
pri razvoju potujočega knjižničarstva in 
bosta temelj in podpora organiziranju 
novih potujočih knjižnic (bibliobusov), 
kakor tudi skrbi za obstoječe. V 
času sprememb, ko upada število 
prebivalstva, ko se prebivalstvo stara in 
ko z migracijami postajamo drugačna 
družba, sta obe Ljiljani mnenja, da se 
tem razmeram morajo prilagajati tudi 
knjižnice.   

Tamas Miszler prihaja iz Narodne 
knjižnice Csorba Győző Pecs.  
Razmišljal je  o tem, da so bibliobusi 
lahko pomembna opora socialnemu 
blagostanju ljudi. V njihovem okolju 
gre za majhne in izolirane vasi, zato 
bibliobusi prevzemajo vlogo kulturne 
in družbene platforme. Na bibliobusu 
imajo možnost brezplačnega dostopa 
do informacij, ki so jim sicer nedostopne. 
Med nalogami potujočih knjižničarjev 
je ob rednem delu tudi administrativna 
pomoč pri iskanju zaposlitve, posebej 
mlajšim in starejšim osebam.

Zanimivo, Tamás Miszler je povedal tudi, 
da je oprema bibliobusa, kot so uporaba 
ekoloških tekočin, posebna oprema 
za filtriranje, ki zmanjšuje emisije in je 
prijazna okolju …, tudi način osveščanja 
tistih uporabnikov, ki jih potujoča 
knjižnica obišče.       

Žaklina Nikolić, Knjižnica Centra za 
kulturo Kladovo, je v referatu Deset let 
sodelovanja potujočih knjižnic Srbije in 
Hrvaške poudarila, kako pomembno 
je to sodelovanje in da so srečanja 
izmenjava izkušenj, prostor, kjer dobimo 
nove ideje za delo, pa tudi prostor, kjer 
se stkejo prijateljstva. 

Na podlagi udeležbe na teh srečanjih 
bo letos organizirala 1. Srečanje srbskih 
bibliobusov v Kladovu.  

Snežana B. Nenezić iz Narodne knjižnice 
Kruševac, Srbija, je v referatu predstavila 
njihovo potujočo knjižnico, ki svoje 
poslanstvo opravlja od leta 2017. 

Njihov razvoj je še na začetku, imajo 17 
postajališč, obiskujejo osem osnovnih 
šol izven mesta, posebej tiste, ki nimajo 
šolskih knjižnic. 

Tatjana Dunović in Aleksandra Rendić, 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Republike Srbske iz Banja Luke, Bosna 
in Hercegovina, sta predstavili bibliobus, 
ki jim ga je podarila Knjižnica Srečka 
Vilharja Koper. Do donacije je prišlo 
na pobudo in angažiranje Združenja 
Slovencev v Republiki Srbski, društva 
Triglav, zato bibliobus vozi tudi slovenske 
knjige. Donacije so veseli, trenutno imajo 
14 postajališč.

Ljiljana Križan, Dina Kraljić in Davor 
Šopar iz Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
iz Čakovca so povedali, da so prvi 
bibliobus dobili leta 1979. Danes imajo 
1880 članov, ki jih obiskujejo na 32 
postajališčih. V referatu so predstavili tri 
uspešne projekte.
Že od leta 2013 izvajajo program 
»guglanje za pametne«. Program je 
namenjen mladostnikom s ciljem naučiti 
jih selektivnega iskanja informacij, 
modrega surfanja … 

Naslednji projekt, ki ga izvajajo 
od leta 2015, se imenuje »vrečke 
pripovedovalke«, njegov namen je 
spodbuditi branje staršev predšolskim 
otrokom.
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To je stari preurejen biblibous iz Knjižnice Srečka Vilharja  

Koper, ki je bil podarjen knjižnici v Banja Luki.

Foto: Luka Gajšek 

Zadnji projekt IMPLUS za 54+ izvajajo od 
leta 2018. Gre za socialno vključevanje 
oseb, starejših od 54 let, ki so geografsko 
izolirane.

Željko Mavretić, Mestna knjižnica „Ivan 
Goran Kovačić“ iz Karlovca, je predstavil 
projekt Knjižnica na plaži. V Karlovcu se 
je zgodba potujoče knjižnice začela že 
leta 1911, ko so knjige vozili v kočiji. Danes 
imajo dve vozili: bibliobus in bibliokombi. 
S slednjim že tri leta uspešno izvajajo 
projekt Knjižnica na plaži. Julija in avgusta 
uporabnikom knjižnice ni potrebno v 
knjižnico. 

Dvakrat na teden si lahko knjige 
izposodijo ali vrnejo kar na plaži, na 
karlovškem kopališču na Korani. Poleg 
tega nudijo še eno ugodnost: včlanijo 
jih brezplačno. Akcija je naletela na velik 
interes uporabnikov.  

V Karlovcu, kjer imajo na Korani najbolj 

urejeno rečno plažo v državi, si prebivalci 

lahko knjige izposodijo kar na kopališču.  

Foto: Google, glej Karlovac, knjižnica na plaži

Knjižnica Reka ima dve vozili, bibliobus in 

bibliokombi. Eden je za mesto in se ustavlja 

pred vrtci in osnovnimi šolami, drugi pa se 

poda  v ruralno okolje. 

Foto: Luka Gajšek 

Foto: Google, glej Karlovac, knjižnica na plaži

Verena Tibljaš, Mestna knjižnica Reka
Avtorica razmislek prične s vprašanjem, 
ali majhno mesto, kot je Reka, res 
potrebuje bibliobus, saj lahko vsi v 
knjižnico pridejo peš. Ko pa pomislimo, 
da je v Reki 20 vrtcev, ki jih potujoča 
knjižnica obiskuje (in bralce se vzgaja od 
malih nog), postane bibliobus še kako 
pomemben. 

Verena Tibljaš pove, da ko jih obiščejo 
skupine malčkov iz vrtcev, postane 
bibliobus mravljišče. In ko ti malčki 
vprašajo: »Imaš kakšno resno knjigo?« 
ali pa »Kje so strašne knjige?« v hipu 
spoznaš smisel svojega dela. 

V potujoči knjižnici pripravljajo osebne 
bibliotorbe, ki jih vzgojiteljice s pridom 
uporabljajo. Avtorica zaključi, da se 
mogoče odraslim bibliobus ne zdi več 
»in«, če pa bi vprašali najmlajše, dileme 
ni: bibliobus je zakon. 

Petra Dravinski, Knjižnica in čitalnica 
„Fran Galović“ iz Koprivnice, pove, da 
pokrivajo dokaj obsežen teren, v 17 
občinah imajo 50 postajališč. 

Vsako leto ob rednem delu izvedejo še 
štiri programe književnih srečanj. V goste 
povabijo znano osebo ali pa gledališko 
predstavo. Srečanja organizirajo v 
sodelovanju z osnovnimi šolami in 
lokalnimi oblastmi. Do sedaj so izvedli 
35 srečanj, zmeraj v drugem kraju. Na 
ta način pripeljejo kulturo v manjša 
podeželska središča.   
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Povabilo v virtualen svet, kjer na zabaven način spoznavamo domoznansko vsebino okolja. 

Foto: Google, glej knjižnica Vinkovci, virtualna stvarnost v bibliobusu

Za uporabo so kupili 20 virtualnih očal 
in pametnih telefonov. Aplikacija je 
nameščena na pametne telefone. Učenci 
se z virtualnimi očali lahko premikajo po 
virtualnem svetu (po muzejih, ulicah in 
podobno).

Iva Grkovič je s seboj prinesla virtualna 
očala in tudi mi smo jih imeli priložnost 
uporabiti ter se sprehoditi po virtualnem 
svetu. Odlično.

Silvija Perić, Mestna knjižnica in čitalnica 
iz Virovitice, je predstavila referat 
Knjižnična mreža Virovitičko-podravske 
županije: kako naprej?

V referatu pove, da knjižnica pokriva 
2.021 km², ima 84.836 prebivalcev, tri 
mesta in 188 naselij. Gre za 13 občin, od 
katerih 11 nima knjižnice. Le 7,5 odstotka 
prebivalstva je včlanjenih v knjižnico. Zdi 
se, da prostor kliče po bibliobusu in s 
sprejetjem novega zakona o knjižnicah 
in knjižnični dejavnosti upajo, da bo 
prišlo do ustanovitve potujoče knjižnice.    

Emilija Pilipović Brković in Tina Mihić 
iz Mestne knjižnice Zadar, kjer imajo 
dva bibliobusa, sta predstavili referat z 
naslovom Bibliobus plus.   

Aktivnosti, ki jih izvajajo na potujoči 
knjižnici, pomenijo dodatno ponudbo 
ob redni dejavnosti. Bibliobus je nosilec 
kulture v gibanju (naj spomnimo, da vozi 
tudi po otokih), zato potujoči knjižničarji 

organizirajo niz aktivnosti, kot so branje 
pravljic, kreativne delavnice, učenje 
glagolice, učenje programiranja, eko 
projekti, ki opozarjajo na skrb za okolje, 
spodbujajo družbeno enakost in 
spoštovanje med ljudmi … 

Delavnice povezujejo z mednarodnimi 
prazniki, kot so mednarodni dan 
maternega jezika, teden Evrope, 
svetovni dan pripovedovanja ali pa z 
občinskimi manifestacijami, kot so Zadar 
bere ali Mesec hrvaške knjige. Delavnice 
so v glavnem namenjene mladim.  

Zadnji referat sta predstavili Nika Čabrić 
in Tamara Drašković iz Knjižnice mesta 
Zagreb.

Povesta, da pri načrtovanju dela 
potujoče knjižnice upoštevajo agendo 
Združenih narodov za razvoj in smernice, 
ki so v skladu z nacionalnim strateškim 
planom RH (Republike Hrvaške), in bo 
predstavljen na zasedanju ZN (Združenih 
narodov) leta 2019. Poudarita tudi, da 
imajo na bibliobusu brezplačen vpis do 
15. leta. 

Predstavljeni referati so bili tako zanimivi, 
da je bila dvorana ves čas polna. Poudaril 
bi, da so imele referate vse hrvaške 
knjižnice, ki imajo potujoče knjižnice. 
Skupaj s tujimi izvajalci pa smo dobili 
še boljši pregled delovanja potujočih 
knjižnic. 

Srečanja sem se na Hrvaškem udeležil 
drugič in domov smo se vsi trije, Tjaša, 
Luka in jaz, peljali polni vtisov. Pogovarjali 
smo se o delovanju in projektih, ki jih 
izvajajo na potujočih knjižnicah, o našem 
novem bibliobusu, obenem pa veseli, 
da smo se ponovno videli in pokramljali 
s prijatelji, potujočimi knjižničarji. Vedno 
stkemo nove in utrdimo stare vezi. 
Zanimivo je, da čeprav se ne poznamo, 
takoj najdemo skupni jezik. Znova sem 
spoznal, da biti potujoči knjižničar ni le 
poklic, je veliko več, je poslanstvo.

Marjana Janeš Žulj, Mestna knjižnica 
„Franjo Marković“ iz Križevcev, je 
povedala, da je njihova potujoča knjižnica 
najmlajša služba na Hrvaškem in da 
letos praznuje 10 let. Z bibliokombijem 
obiskujejo 34 postajališč, kamor so 
vključeni tudi obiski vrtcev, osnovnih šol 
in domovi upokojencev.

Iva Grković, Mestna knjižnica in čitalnica 
Vinkovci, je predstavila projekt Virtualna 
resničnost v bibliobusu. Gre za novo 
ponudbo, ki jo v sodelovanju z osnovnimi 
šolami učencem ponuja potujoča 
knjižnica. 

Projekt na zanimiv in inovativen način 
podaja zanimivosti županije (regije) in 
tako mladi spoznavajo domači kraj. 
Projekt sta finančno podprla Vukovarsko-
sremska županija in Ministrstvo za 
kulturo.

Da bi bil projekt uspešen, je bilo 
potrebno izdelati edukativno, zabavno 
aplikacijo, ki jo lahko uporabljamo preko 
pametnega telefona in ki nam pokaže 
virtualni svet. Aplikacijo so izdelali v 
Osijeku v sodelovanju s knjižnico, kjer 
so pripravili vsebine lokalnega okolja 
(domoznanstvo), prilagojene učencem 
nižjih razredov osnovnih šol. 

V virtualnem svetu na primer Ladoslav 
Ružička skoči iz epruvete in reče: »Kemik 
sem. Rojen sem 13. septembra leta 1887. 
Za proučevanje kemije sem leta 1939 
dobil Nobelovo nagrado za kemijo«.
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PREDSTAVIMO NAŠO MOBILNO KNJIŽNICO
MEDNARODNA KONFERENCA TER PRVI FESTIVAL 
BIBLIOBUSOV V SRBIJI  4.–6. OKTOBER 2019
KSENIJA TRS

FOTO: KSENIJA TRS

Bila sem prijetno presenečena, predvsem 
pa počaščena ob vabilu na Mednarodno 
konferenco in Prvi festival bibliobusov 
Srbije, ki ga je organizirala Knjižnica Center 
za kulturo v Kladovu v začetku oktobra. 
Veličasten dogodek je bil realiziran s 
finančno podporo Ministrstva za kulturo in 
informiranje, Občine Kladovo in prijateljev 
kulture in knjižnice v Kladovu.

Festival 

Na prekrasnem obrežju ob reki Donavi 
so se v zgodovini potujočih knjižnic Srbije 
prvič zbrali štirje bibliobusi s svojimi 
ekipami iz Kladova, Kruševca, Aleksinca 
in Prijepolja. V njihovi družbi je bil tudi 
bibliobus Mestne knjižnice in čitalnice iz 
Vinkovcev, ki je simbolično predstavljal 
vse hrvaške bibliobuse.

Kladovo - Prvi Festival potujočih knjižnic Srbije

Foto: Ksenija Trs

Srbske potujoče knjižnice 

Foto: Ksenija Trs

Srbske potujoče knjižnice 

Foto: Ksenija Trs

Srbske potujoče knjižnice 

Foto: Ksenija Trs

Prisotni smo bili potujoči knjižničarji iz 
Srbije, Hrvaške, Nizozemske, Madžarske, 
Bolgarije ter Slovenije, ne smem pa 
pozabiti predstavnice Romunije, kjer si 
potujočo knjižnico izjemno želijo.

Seveda so se potujočim kolegom pridružili 
tudi številni knjižničarji iz stacionarnih 
knjižnic iz bližnjih ter daljnih krajev.

Že v zgodnjih jutranjih urah je bilo ob 
Kulturnem centru na nabrežju Donave 
začutiti utrip vznemirjenega pričakovanja 
nečesa lepega, veličastnega, dobrega. 
Igriva glasba je kar vabila k poplesavanju 
in se prelivala z valovanjem Donave, ki je 
vabila, da se zazremo na drugo stran, v 
drugo deželo, Romunijo, ki se je kljub širini 
reke zdela na dosegu roke.

Pomešali smo se v množico otrok, 
neizmerno veselih tega družabnega 
dogodka, ter odraslih, ki so se že od 
zgodnjega jutra zbirali, da počastijo 
mednarodno druženje ljudi, ki svoje delo 
opravljamo srčno in predano. 

Čast za otvoritev tega dogajanja je 
pripadla srčni pobudnici tega festivala, 
neumorni direktorici Kulturnega centra 
Kladovo Žaklini Nikolić, ki se že desetletja 
neutrudno bori za delovanje bibliobusne 
službe v Kladovu. 

Vse prisotne je povabila, da si ogledamo 
bibliobuse, da spoznamo njihove ekipe 
ter njihov način dela, ki je skoraj identičen 
našemu, kar se tiče opravljanja poslanstva 
v krajih, ki so oddaljeni od stacionarne 
knjižnice, in kjer ni na razpolago 
knjižničnega gradiva v tolikšni meri, kot 
bi si ga ljudje želeli. Poudarila je, da so 
izredno ponosni na svoje delo, še posebej 
v Kladovu, saj se je število uporabnikov 
povečalo na 1500.
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Mladi folkloristi so bili s svojim plesom 
prava paša za oči, nisi si mogel kaj, da 
jih ne bi občudoval, poslušal ter zraven 
malce poplesaval. Tudi animatorji so 
opravili svoje delo, kot je treba, saj so z 
animacijami pritegnili staro in mlado, da 
smo se veselili ter družno zaplesali kolo.

Številni obiskovalci so z velikim 
zanimanjem obiskovali bibliobus za 
bibliobusom, pregledovali knjižnično 
gradivo, delali primerjave, debatirali o 
vsem, kar jih je zanimalo v zvezi z delom 
potujočih knjižničarjev.

Mednarodna konferenca na temo  

“Predstavljamo Vam našu pokretnu biblioteku“.

Foto: Ksenija Trs

Trs Ksenija - referat 

Narodna knjižnica Kruševac je po zaslugi 
ministrstva za kulturo in informiranje, 
mestne uprave Kruševca in korporacije 
Trajal pridobila nov bibliobus pred dvema 
letoma. Veselijo se vsakega novega 
uporabnika v res oddaljenih vaseh, še 
posebej pa so veseli, ko jih obiščejo mladi 
bralci, ki z velikim veseljem posegajo po 
knjigah.

Antoinette van Zanten, vodja regionalnega 
centra za planiranje in razvoj knjižnic 
pokrajine Zeeland iz Nizozemske, 
neumorna obiskovalka srečanj potujočih 
knjižnic po svetu, nam je predstavila 
razvejano delovanje potujočih knjižnic pri 
njih, s poudarkom na razvoju knjižničnih 
uslug, izobraževanja ter razvoja bralne 
pismenosti pri njihovih uporabnikih.

Tamas Miszler, direktor knjižnice Csorba 
Gyozo iz Pecsa, Madžarska, je spregovoril 
predvsem o razvoju ter delovanju njihove 
potujoče knjižnice v okraju Barania.

Direktor Knjižnice Vuka Karadžića v 
Aleksincu Vojkan Popović je prepričan, 
da je festival v Kladovu zgodovinsko 
pomemben za promocijo knjige v tej 
elektronski dobi in da vliva upanje in željo, 
da bodo otroci še naprej imeli radi in 
brali knjige. V bibliobusih vidi najkrajšo in 
najcenejšo možno pot, da knjige dosežejo 
vsakogar, ki jih potrebuje.

V enem od referatov smo slišali tudi 
o delovanju nemških bibliobusov in 
čeprav jih je predavateljica predstavila 
kot najboljši primer za bodočnost, smo si 
bili edini, da smo vsi potujoči knjižničarji, 
ki imamo radi to delo, ter knjižnice, ki jim 
uspe v današnjem času pridobiti nov 
bibliobus, najboljši »primer« bodočnosti 
potujočega knjižničarstva.

Sama sem z referatom Naše poti so vez 
med ljudmi najprej na kratko predstavila 
potujoče knjižničarstvo v Sloveniji, 
predstavila potujoče knjižničarstvo v 
Sloveniji, naše začetke, povezovanja, naša 
srečanja in vozila.

Festivalu je sledila mednarodna 
konferenca z naslovom Predstavimo 
našo mobilno knjižnico. Predstavniki 
Nizozemske, Madžarske, Francije, 
Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Srbije ter 
Slovenije smo s svojimi referati izmenjavali 
izkušnje predvsem pri vzpostavljanju 
novih postajališč, pri pridobivanju novih 
uporabnikov in, kar je še pomembnejše, 
kako jih obdržati, saj le uporabniki 
upravičijo obstoj potujočih knjižnic, ki 
znajo biti kar precejšen finančni zalogaj, še 
posebej za male občine. 

Kot je v navadi, je voznike najbolj zanimal 
vozni park in kako zanj skrbeti, da bo 
deloval brezhibno, brez večjih stroškov.

Glede na to, da Kladovo že dolga leta 
sodeluje s francosko ambasado v Srbiji, 
da so leta 2010 v dar dobili bibliobus iz 
Francije, smo z velikim zanimanjem sledili 
referatu o sodelovanju med tema dvema 
narodoma.

Osrednji del sem posvetila mariborskim 
bibliobusom, predvsem sedanjemu, 
četrtemu po vrsti od leta 1974, ter našem 
delu, statistiki. Kar se tiče izposoje po 
postajališčih, sem izpostavila VDC Polž, 
kjer so zaposleni odrasli z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju in ker 
biti med njimi je res nekaj posebnega, 
edinstvenega.

Izpostavila sem še sodelovanje z vrtci, 
šolami, učitelji, vzgojitelji, šolskimi 
knjižničarji, saj ravno takšno povezovanje 
posledično pomeni večje število 
včlanjenih uporabnikov. Še posebej, če 
smo sposobni, predvsem pa pripravljeni 
povezati: 
knjižnica – vrtec – šola – otroci – družina – 
sosedje – skupnost.

Največji poudarek sem namenila 
pomenu in poslanstvu potujočega 
knjižničarstva, ki temelji na razvijanju 
kulture, knjižnične ter knjižne vzgoje, 
informiranju, opismenjevanju, predvsem 
pa na spodbujanju bralne pismenosti, kar 
nam je skupaj s skrbjo za ljudi s posebnimi 
potrebami, prioriteta.

Seveda ne smemo pozabiti na tri 
pomembne komponente, kot so 
razvedrilo, druženje ter prijateljevanje.

Temelj za uspešnost, razvoj in obstoj 
našega dela je trden, če je zgrajen 
na osebnih vrednotah, kot so: znanje, 
strokovnost, srčnost, predanost, predvsem 
pa iskren odnos do sebe in uporabnikov, 
saj na tak način gradimo zaupanje, ki je 
osnova za dober obisk ter porast članstva 
naših uporabnikov.

Na tem srečanju se je znova pokazalo, da 
povezanost potujočih knjižničarjev temelji 
na spoštovanju ter realizaciji našega dela, 
naših idej, naših ciljev, ki so nam vsem 
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. Cenimo svoje delo in cenimo 
sebe! Kdor ne ceni sebe, tudi drugih ne 
zna, ne more ali noče. 

Veselimo se vsakega novega bibliobusa, 
ker vemo, da imamo pomembno in 
odgovorno poslanstvo! Še vedno je 
preveč ljudi, ki jim je dostop do knjige 
onemogočen ali pa težko dostopen. 
 
Z vzajemnim sodelovanjem tkemo mrežo, 
ki v duhu slogana slovenskih potujočih 
knjižničarjev: NAŠE POTI SO VEZ MED 
LJUDMI povezuje ljudi, vasi in mesta ter 
potujoče knjižnice s stacionarnimi. 

Tematski konferenci je sledila razstava o 
potujočih knjižnicah, pripravila jo je Mestna 
knjižnica Reka iz Hrvaške.

Tudi to srečanje potujočih knjižničarjev v 
Srbiji je potekalo v duhu Malega princa: 
»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. 
Bistvo je očem nevidno.« In potujoči 
knjižničarji znamo gledati s srcem.



22 | POTUJOČE NOVICE

SODELOVANJE POTUJOČE KNJIŽNICE 
MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA Z DOMOVI 
STAREJŠIH OBČANOV
MANUELA FONDA IN ŠPELA SAMSA

Pojasnili so, da jim takšen način 
obveščanja ustreza, zato ne želijo 
sprememb. Oskrbovanci še dodajajo, 
da imajo zaposleni v nekaterih domovih 
tudi to skrb, da jih opomnijo o prihodu 
potujoče knjižnice. V kolektivu potujoče 
knjižnice bomo v ta namen še naprej 
skrbeli, da lokacija postajališča pred 
posameznim domom starejših občanov 
ostane nespremenjena. Prav tako bomo 
dosledni, da bomo v recepcijo domov 
pravočasno prinašali urnike s polletnimi 
datumi naših prihodov. 

Čeprav so zaposleni in oskrbovanci 
zadovoljni s tem, kako so obveščeni o 
prihodu potujoče knjižnice v domove 
starejših občanov, manjša razhajanja 
opazimo pri obisku. Rezultati raziskave 
kažejo, da večina oskrbovancev potujoče 
knjižnice ne obiskuje, medtem ko jo večina 
zaposlenih, in sicer ob vsakem obisku 
na njihovem postajališču. Oskrbovance 
smo imeli priložnost izprašati in ugotovili 
smo, da je razlog v gibalni oviranosti, 
zato v njihovem imenu v knjižnico 
prihajajo zaposleni ali sostanovalci doma. 
Oskrbovanci, ki niso gibalno ovirani, 
potujočo knjižnico obiščejo sami.

Ker ima Potujoča knjižnica MKL 47 
postajališč, med katera prištevamo tudi 
DEOS CS Medvode, DEOS CS Trnovo 
in DSO Ljubljana Vič - Rudnik, vsa 
postajališča pa je treba razporediti v urnik 
od ponedeljka do četrtka ter dva petka v 
mesecu, nas je v nadaljevanju raziskave 
zanimalo, kako so zaposleni in oskrbovanci 
zadovoljni s frekvenco obiska potujoče 
knjižnice na njihovem postajališču ter 
kakšne so njihove želje o morebitnem 
novem terminu prihodov. 

Za kakovostno preživljanje prostega časa 
starejšega prebivalstva lahko v veliki 
meri poskrbijo tudi splošne knjižnice, 
katerih osnovna naloga je zagotavljanje 
demokratične dostopnosti do znanja, 
kulture in informacij vsem prebivalcem 
(Unescov Manifest o splošnih knjižnicah, 
1994). Treba se je zavedati, da informacijske 
potrebe starejših niso enake potrebam 
drugih uporabnikov, zato je temu primerno 
treba prilagoditi storitve in gradivo. Tega 
poslanstva se dobro zavedamo tudi 
v kolektivu Potujoče knjižnice Mestne 
knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL), 
zato že več kot desetletje obiskujemo 
DEOS Center Starejših (v nadaljevanju 
CS) Medvode, DEOS Center starejših (v 
nadaljevanju CS) Trnovo in Dom starejših 
občanov (v nadaljevanju DSO) Ljubljana 
Vič - Rudnik.

Zaradi želje po kakovostnejšem izvajanju 
knjižničnih storitev za starejše smo skupaj 
z zaposlenimi v domovih starejših in 
njihovimi varovanci oblikovali strategijo 
sodelovanja, ki bi izboljšala dosedanje 
sodelovanje. Poleg izposoje gradiva smo 
jim želeli ponuditi še druge storitve. V ta 
namen smo opravili raziskavo, v kateri 
smo za zbiranje mnenj med oskrbovanci 
uporabili metodo fokusnih skupin, pri 
zaposlenih pa spletno anketo. Zanimalo 
nas je predvsem: seznanjenost o prihodu 
potujoče knjižnice v domove starejših 
občanov, frekvenca obiskov, želje po 
dodatnih knjižničnih storitvah in najbolj 
brani žanri knjig.

Ugotovili smo, da so tako zaposleni kot 
oskrbovanci seznanjeni s prihodom 
potujoče knjižnice pred njihov dom. 
Zadovoljni so tudi z načinom obveščanja 
o prihodu bibliobusa na določeno 
postajališče ─ na oglasne deske v domove 
dajemo urnike s polletnimi datumi naših 
prihodov. 
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Ugotovili smo, da večini zaposlenih in 
oskrbovancev ustreza trenutni termin 
prihodov potujoče knjižnice. Če bi 
lahko vplivala na spremembo urnika, 
pa je večina zaposlenih povedala, da 
bi jim ustrezal dopoldanski čas, in sicer 
katerikoli dan v tednu. Oskrbovanci pa 
pravijo, da jim zaradi preobremenjenosti 
z dopoldanskimi dejavnostmi, ki potekajo 
v domu, bolj ustreza popoldanski čas, 
in sicer ob sredah ali četrtkih. Med konci 
tedna potujoča knjižnica v domovih nima 
pomena, saj veliko oskrbovancev odhaja 
domov.

Zato smo pri načrtovanju novega urnika 
poskrbeli za primerne termine prihodov 
potujoče knjižnice v posamezni dom, 
ki bodo v čim večji meri ustrezali tako 
oskrbovancem kot zaposlenim. Predvsem 
smo se nagibali k temu, da bi vse 
obiskovali v približno enakem terminu, saj 
bo knjižnična ponudba takrat pripravljena 
posebej za starejše.

Zanimalo nas je tudi, kakšne strokovne 
dejavnosti potekajo v domovih starejših 
občanov ter kakšno je mnenje zaposlenih 
in oskrbovancev o dejavnostih, ki bi jim 
jih lahko ponudila potujoča knjižnica. 
Analiza rezultatov je pokazala, da v vseh 
treh domovih poteka že veliko dejavnosti: 
telovadba, fizioterapije, aromaterapije, 
joga, sprostitvene delavnice, glasbene 
urice, sprehodi, izleti, družabne igre, 
filmoteka, jezikovni tečaj, pevski zbor, 
terapije s kužkom, delavnice kvačkanja 
in pletenja, ipd. Imajo tudi pogovorne 
skupine in bralne urice, ki trenutno 
potekajo neodvisno od dejavnosti 
katerekoli knjižnice, izvajajo jih zaposleni 
ali prostovoljci. Kljub številnim dejavnostim 
so varovanci izrazili željo, da si želijo 
dodatnih dejavnosti, kot so pogovorne 
čajanke/bralne čajanke, ki bi se izvajale 
trikrat na leto.

Na koncu nas je zanimalo, kakšne so 
bralne navade varovancev v domovih. 
Ugotovili smo, da večina oskrbovancev 
najraje posega po izposoji leposlovnega 
gradiva. Povedali so tudi, da najraje berejo 
kriminalne, zgodovinske, alpinistične in 
biografske romane. Od serijskih publikacij 
prebirajo časnika Delo in Slovenske novice, 
od strokovne literature radi posegajo 
po umetnostni zgodovini, vrtnarstvu, 
humorju, potopisih, astronomiji, civilizaciji 
človeštva in poljudnoznanstvenih 
vsebinah. Gradivo, ki ga berejo, mora biti 
kratko in jedrnato, imeti mora večje črke, 
zadosten razmik med vrsticami, papir brez 
sijaja in preprost jezik. Pomembna je tudi 
teža knjige. Večina namreč meni, da mora 
biti knjiga lahka.

V potujoči knjižnici bomo v ta namen 
poskrbeli, da bo ob dnevih obiskov domov 
starejših občanov knjižnična zbirka temeljila 
na literaturi, po kateri oskrbovanci radi 
posegajo. Še zlasti bomo povečali zbirko 
domačih novel. Prav tako smo poskrbeli 
za prostor, namenjen izključno knjigam z 
večjim tiskom. Pri izboru ustreznih knjig 
smo upoštevali Priporočila za oblikovanje 
besedila za tisk za populacijo slabovidnih 
oseb (2018), Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za 
slepe in slabovidne Ljubljana, vključili 
smo tudi knjige založbe VED in Zbirko 
Srebrne niti Založbe Miš, ki izdajajo tako 
prilagojeno gradivo. Vse izbrane knjige 
smo označili z ustreznim piktogramom, 
da starejše bralce opozorimo na gradivo, 
ki omogoča lažje branje. Pri pripravi 
ustreznega gradiva in storitev za starejše 
smo upoštevali tudi IFLINE smernice z 
naslovom Guidelines for libraries serving 
hospital patients and the elderly and 
disabled in long-term care facilities (2000), 
kjer je izpostavljeno, da morajo knjižnice za 
starejše uporabnike v svoji zbirki poskrbeti 
tudi za: gradivo z večjim tiskom, gradivo 
z ustrezno medvrstično razdaljo, gradivo, 
ki fizično ni pretežko za držanje v rokah, 
gradivo s kratkim in jedrnatim besedilom, 
gradivo, ki vsebinsko zajema spekter 
različnih področij zanimanja starejših 
(slikanje, ročna dela, zgodovina, kuharske 
knjige itd.), turistične vodnike, še posebno 
tiste z veliko fotografijami, zvočne knjige 
ipd.

Na podlagi dobrega odziva oskrbovancev 
in zaposlenih v zgoraj omenjenih domovih 
smo k sodelovanju povabili tudi Dom 
starejših Škofljica, ki ga do sedaj še nismo 
obiskovali. Na skupno sodelovanje so 
se zelo pozitivno odzvali, saj pravijo, da 
njihova knjižnica ne zadošča potrebam 
oskrbovancev. S potujočo knjižnico smo se 
jim šli predstavit septembra letos, v sklopu 
projekta »Potujoča knjižnica na obisku«. Za 
oskrbovance in zaposlene smo pripravili 
predstavitev našega bibliobusa, nato je 
sledil pogovor o njihovih bralnih navadah 
in predvsem o tem, kaj si želijo, da bi jim 
potujoča knjižnica nudila poleg izposoje 
gradiva. Njihove želje o gradivu in storitvah 
se bistveno ne razlikujejo od ostalih 
domov starejših, ki jih že obiskujemo. 

Oskrbovanci in zaposleni so imeli 
priložnost, da si v živo ogledajo naš 
bibliobus. Vsakega obiskovalca smo 
pogostili s čajem in piškoti ter mu podarili 
bombažno vrečko Potujoče knjižnice MKL. 
Odziv oskrbovancev in zaposlenih je bil 
zelo pozitiven in skupaj smo preživeli lep 
jesenski dan. Zaradi velikega zanimanja 
smo se odločili, da v naš urnik obiskov 
za leto 2020 umestimo Dom starejših 
Škofljica. Obiskovali jih bomo enkrat 
mesečno ob petkih med 14:30 in 16:45, saj 
ta termin ustreza tako nam kot tudi njim.

Z letom 2020 bomo začeli tudi z 
izvajanjem pogovornih čajank (z različnimi 
tematikami) v vseh domovih starejših, ki jih 
obiskujemo. Izvajali jih bomo trikrat letno.
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DELO POTUJOČE KNJIŽNICE PIŠK MURSKA 
SOBOTA NA PORABSKI IN MADŽARSKI PROGI
JANA BALAŽIC

Potujoča knjižnica PiŠK Murska Sobota 
opravlja svoje poslanstvo že od leta 
1995. 

S prvim vozilom, predelanim za namene 
potujoče knjižnice, smo z vožnjami 
začeli po domačem kraju in okoliških 
vaseh. Obiski in potrebe uporabnikov so 
se iz leta v leto povečevali, zato smo širili 
tako knjižni fond na bibliobusu kot tudi 
dodajali proge, po katerih je ta potoval.

Leta 2000 smo dobili nov bibliobus, ki 
je zadovoljeval potrebe večjega števila 
obiskovalcev, saj je zmogel prepeljati 
več knjig. Z večjim vozilom smo se lahko 
ozirali po širšem obzorju in nastala je 
ideja, da bi obiskovali tudi slovensko 
manjšino na Madžarskem, in sicer v 
Porabju. Idejo smo uresničili septembra 
2000, ko je naš bibliobus kot prvi v državi 
prestopil državno mejo in prepeljal svoje 
bogastvo na izposojo v tujino. Izvajanje 
bibliobusne izposoje knjižničnega 
gradiva za slovensko manjšino v Porabju 
je kot trdna podlaga temeljilo na osnovi 
Programa sodelovanja v izobraževanju, 
kulturi in znanosti med Vlado RS in 
Vlado republike Madžarske v obdobju 
2000–2003, ki je bil podpisan v letu 
2000. Začetki so bili taki, da smo imeli 
le tri postajališča v Porabju, sedaj jih 
imamo pet. Postajališča so naslednja: 
Gornji Senik, Sakalovci, Števanovci in 
dve postajališči v Monoštru. 

Ker smo že takrat opazili, da slovenski 
jezik med slovensko manjšino na 
Madžarskem počasi umira, smo se z 
velikim entuziazmom lotili izposoje 
slovenskega gradiva. Ena izmed 
poglavitnih nalog, ki jo Potujoča knjižnica 
PiŠK iz Murske Sobote vrši, je namreč 
ohranjanje slovenskega jezika med 
porabskimi Slovenci. Kajti z ohranjanjem 
maternega jezika se posledično ohranja 
tudi kulturna identiteta posameznika in 
naroda nasploh.  

POSLANSTVO in VLOGA Potujoče 
knjižnice PiŠK Murska Sobota v Porabju 
je naslednja:

• s knjižnim in neknjižnim gradivom 
oskrbuje prebivalstvo na območju 
Porabja,

• približa pisano besedo kar največ 
uporabnikom,

• skrbi za ohranjanje slovenskega 
jezika v zamejstvu,

• skrbi za razvoj jezika na vseh 
področjih kulture in izobraževanja v 
zamejstvu,

• prizadeva si za vedno večje število 
bralcev,

• prizadeva si k dvigu bralne kulture ter 
poznavanju slovenskega knjižnega 
jezika,

• 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,
• člani na bibliobusu so vseh starostnih 

skupin.

V primeru, da so pripadniki nekega 
okolja v zamejstvu prikrajšani za stik 
z materinščino, niso duhovno aktivni 
in jezikovno tvorni, se jezik začenja 
siromašiti, izgubljati in zamirati. Prav s 
Potujočo knjižnico lahko pripomoremo k 
zapolnitvi te vrzeli.

Po osemnajstih letih delovanja čez mejo 
lahko rečem, da nam zadane naloge 
dobro uspevajo. Res pa je potrebno 
dodajati nove vsebine, da se zanimanje 
za knjigo med uporabniki, ki že tako slabo 
obvladajo materni jezik, ne izgubi. S tem 
namenom smo pred dvema letoma 
začeli z izvajanjem literarnih ur na radiu 
Monošter, s katerimi želimo privabiti 
še več bralcev. Zato jim v njihovem 
narečju predstavimo nove knjige, knjige 
s področja domoznanstva (to je domačih 
avtorjev, domače pokrajine, domačih 
običajev ipd.), objavljene članke, ki 
obravnavajo temo Porabja ali knjige in 
tematiko aktualnih dogodkov doma ter v 
bližnjem okolju. Na ta način jim skušamo 
čim bolj približati materni jezik in lep 
slovenski knjižni jezik, da ta med njimi ne 
bi izumrl. 

V letu 2018 pa smo začeli še s projektom 
Slovenska bralna značka za odrasle 
soboškega bibliobusa v Porabju.

Glavni namen projekta je pridobiti čim 
več odraslih bralcev tudi čez mejo.

K opravljanju bralne značke lahko 
pristopijo vsi, ki si tega želijo. Prebrati je 
potrebno vsaj tri knjige izmed desetih 
izbranih. Knjige predlagamo bibliotekarji 
in pri izbiri pazimo, da ne bi bile pretežke 
za razumevanje tako jezika kot teme. 
Pozorni smo tudi na to, da izbrane knjige 
zajemajo aktualno tematiko življenja 
v Porabju ali njegovi bližnji okolici. 
Vključimo pa tudi aktualno tematiko 
samega bivanja človeka v današnjem 
okolju z vsemi njegovimi razsežnostmi 
vred.

Letos s tem projektom nadaljujemo, 
saj se je v preteklem letu izkazalo, da 
so bralci ponujene knjige prebirali z 
zanimanjem.
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V letu 2017 je PiŠK Murska Sobota 
izdala brošuro z naslovom Porabska 
bibliobusna proga Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota. V 
njej je opisana zgodovina naše proge in 
tudi zgodovina ter opisi krajev, v katerih 
ima naš bibliobus postajališča. Z izdajo 
brošure smo še enkrat več potrdili, koliko 
nam slovenska manjšina na Madžarskem 
pomeni. In koliko je vreden slovenski 
jezik, za ohranitev katerega se trudimo 
na vseh ravneh našega delovanja.

Odzivi naših bralcev čez mejo so dobri, 
kar je razvidno tudi iz statistike, saj ta 
kaže, da število uporabnikov iz leta v leto 
narašča.

Druga skupina manjšine, katero s 
knjižnim in neknjižnim gradivom 
oskrbuje bibliobus soboške knjižnice, 
je madžarska manjšina, ki živi na 
območju Slovenije. Ker smo splošna 
pokrajinska in študijska knjižnica, torej 
tudi območna, se trudimo tudi na takšen 
način oskrbovati uporabnike z našim 
gradivom. Ena izmed prog tako na vsaka 
dva tedna obišče madžarsko manjšino in 
jim poleg slovenskega gradiva nudi tudi 
gradivo v madžarskem jeziku. To se za ta 
namen prenese na bibliobus vsakih 14 
dni. Poprej pa ga pripravi naš hungarist, 
ki gradivo pripravlja in zamenjuje, da so 
uporabniki sproti seznanjeni z novitetami 
v njihovem maternem jeziku. 

Kraji, ki jih na t. i. madžarski progi 
obiščemo, so: Čikečka vas, Motvarjevci, 
Prosenjakovci, Središče, Domanjševci, 
Krplivnik in Hodoš. Vse to so vasi, v 
katerih mešano in složno živijo Slovenci 
in Madžari. V duhu dobrega kulturnega 
in osebnega sodelovanja na tej progi kot 
bibliotekar izposojevalec delo opravlja 
hungarist, da se madžarski manjšini 
zagotovi madžarsko govoreči informator.
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Veseli nas, da so obiskovalci na porabski 
in madžarski progi vseh starostnih skupin, 
ne zgolj predšolski in šolski otroci. Lepa 
beseda je namreč pomembna za vse 
generacije in vse izobrazbene skupine. 
Zato je gradivo, ki ga naš bibliobus 
prevaža v svojem trebuščku, tako pisano 
in raznoliko kot mavrica, kar prispeva k 
večji razgledanosti vseh, ki prihajamo v 
stik s knjigami. 

Izmed knjižničnega fonda, ki je v naši 
knjižnici namenjeno potujoči knjižnici, to 
je 62.800 enot gradiva, izberemo okrog 
6000 enot, ki jih vozimo s seboj. In ker 
ima 6000 enot gradiva svojo težo, ne 

samo v znanju, temveč tudi fizično, se 
naš bibliobus zaradi starosti včasih utrudi 
in zahteva počitek. Takrat je kot trmasti 
otrok, ne premakneš ga niti za centimeter. 
Zato so naše misli usmerjene v nabavo 
novega, vzdržljivejšega bibliobusa, ki 
se ne bo ustavljal vsepovsod, kjer se 
mu bo zljubilo, ampak samo na za to 
namenjenih postajališčih. Veseli bi ga 
bili prav vsi, mi zaposleni, mislim pa, 
da še bolj uporabniki. In ker se veliko 
ustavljamo pri domovih za ostarele, bi 
ga lahko prilagodili tudi za njihove malce 
zahtevnejše gibalne potrebe.

V prihodnje si prizadevamo za širitev 
naših vsebin, in sicer z obiskovanjem 
vrtcev in šol ob posebnih priložnostih, 
npr. ob praznikih z izvajanjem literarnih ur, 
nadalje z dodajanjem morebitnih novih 
postajališč, s predstavitvenimi vožnjami 
izven vpeljanih prog in postajališč. 

Ena pomembnejših nalog, ki smo si jo 
zadali za v prihodnje, je sodelovanje z 
avstrijskimi kolegi. Na ta način želimo 
zaokrožiti izposojo našega gradiva v t. i. 
radgonskem trikotniku. 

Delavci Potujoče knjižnice PiŠK Murska 
Sobota z ljubeznijo opravljamo svoje 
poslanstvo med vsemi uporabniki, ne 
samo med manjšinami.

Trudimo se ustreči željam naših bralcev 
in jim tudi strokovno svetujemo. 

Naše poti in naša srečanja z uporabniki, 
od najmlajšega do najstarejšega, so 
prežeta z radostjo in igrivostjo. Iskrene 
besede, ki si jih izmenjujemo ob naših 
snidenjih, nam obojim dajejo pogum 
za naprej, za nove izzive pri delu in v 
vsakdanjem življenju. Ravno tako nas 
vožnja po ovinkasti gorički pokrajini ter 
panonski ravnici navdihuje pri izboru 
dobrega in kvalitetnega gradiva za 
naše uporabnike, da jih lahko vedno 
znova razveselimo. Smo namreč 
potujočniki, ki s knjigami potujemo in 
ljudi razveseljujemo.
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NA OBISKU V SEŽANI
RENE MIŠAK

V potujoči knjižnici Koper delava Luka 
Depangher (bibliotekar) in Rene Mišak, 
voznik bibliobusa in knjižničar. Imamo 
72  postajališč in smo edina slovenska 
potujoča knjižnica, ki obiskuje zamejske 
Slovence v dveh sosednjih državah. 
Vozimo v Italijo in na Hrvaško.

Včasih pa se zgodi, da nas na obisk 
povabijo ustanove v krajih, ki jih sicer 
ne obiskujemo. Tako smo prejeli vabilo 
Magdalene Svetine Terčon, direktorice 
Knjižnice Srečka Kosovela Sežana. 
Poklicala nas je in prosila, da bi po nekaj 
letih ponovno obiskali vrtec v Sežani. Za 
otroke je prihod bibliobusa dogodek in 
se organizirajo tako, da ga obiščejo prav 
vsi gojenci.

O izraženi želji smo obvestili direktorja  
Davida Runca, ki se je z obiskom Sežane 
strinjal. 

Dogodek smo povezali s Tednom otroka 
in določili datum, ko s kolegom nisva 
na terenu. V lepem sončnem vremenu, 
v petek, 11. 10. 2019,  smo krenili na pot. 
Tam so nas pričakale 4 skupine gojencev 
vrtca enote Lehte (vrtec Sežana).

Malčki so nas željno pričakovali. Veselili 
so se obiska. Že sam bibliobus je za 
njih atrakcija, da pa bi obisku pridali 
še kulturno noto, se nam je pridružila 
knjižničarka iz knjižnice Sežana in vsaki 
skupini posebej povedala pravljico 
o ježku, ki je našel prav posebnega 
prijatelja.  

Dogodku je prisostvovala tudi direktorica 
knjižnice Sežana. 

Na koncu srečanja smo se strinjali, 
da  smo vsi skupaj preživeli lep dan, 
napolnjen s pozitivno energijo. Razšli 
smo se  z obljubo, da se še vrnemo.

Obiskali smo vrtec v Sežani.

Foto: Rene Mišak
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POTUJOČA KNJIŽNICA V 
DRUŽBI RAČKE AJKE
URŠKA MAGAJNE IN RAČKA AJKA (ZANJO: MAGDA VREMEC RAGUSI)

Ko sva se s sodelavcem nekega lepega 
jesenskega dne vrnila s terena in bibliobus 
zapeljala v garažo, pospravila knjige ter 
pripravila vse potrebno za naslednji dan, 
sem pred odhodom domov na svojem 
računalniku še enkrat preverila e-pošto. 
Bilo je nekaj neprebranih sporočil, med 
njimi pa mi je v oči padlo to z vpadljivim 
naslovom: »Oh, ti račji otroci!« Z 
zanimanjem in radovednostjo sem kliknila 
nanj ter začela prebirati naslednje vrstice:

»Draga Urška. 

Že ves teden izpod mize gaga in gaga. 
Oh, ta naša račka Ajka! Sem ji že večkrat 
rekla, da ne bo šlo, da me moti pri delu, 
pa se ni dala odgnati. Ko sem danes 
zjutraj odprla omaro, je skočila iz nje, me 
prav milo pogledala in ljubko zagagala: 
»Samo nekaj vrstic, ne bom dolga.« Pa 
naj bo, sem se vdala in ji odstopila svoj 
računalnik. Zdaj vneto s kljunčkom in 
perutničkami udarja po tipkovnici in če se 
preveč približam in poskušam pogledati 
na ekran, me postrani pogleda. Pravi, da 
ni treba, da preberem, ker da je za vas 
potujočnike in za človeške mladičke, ki jih 
s knjižnico na kolesih vsak dan obiskujete. 
Je kar sama poslala e-pošto. Sumim, da 
je Ajka mimogrede bila na delavnici o 
medijski pismenosti ... Prejmi torej to njeno 
pisemce, v katerem ne vem, kaj piše. Lep 
pozdrav na teren od mene in od … oh, je že 
odletela! Ker babici nič ni povedala, kam 
gre. Ti, Ajkica, ti! 

Čau, Magda«

In res, vrstico nižje zagledam Ajkino 
pisemce. Kliknem nanj in začnem brati:
»Sem Ajka, radovedna račka iz Borovega 
gozdička. Lunina čarobna pesmica me je 
pripeljala v stavbo, na katero je bila moja 
babica strašno jezna, ker je zaradi nje naše 
jezerce postalo manjše. Kaj sem odkrila 
v tej stavbi? Knjižničarko Klaro, knjižnico 
v obliki odprte knjige, dva lesena polža 
in več knjig, kot je listov na drevesih ob 
mojem jezercu. In Klara me je naučila brati! 
Črko za črko, besedo za besedo. Zdaj tudi 
babica ni več jezna na veliko knjižnico. 
Vesela je, ko berem pravljice vsem živalim 
v jezercu. Srečna sem, ker sem v knjižnici 
doživela svojo pravljico z zakladom in 
srečnim koncem. Tako zelo srečna, da 
sem z veseljem sprejela povabilo Urške 
in Marka iz pisanega bibliobusa naše 
knjižnice, da svojo zgodbo povem tudi 
otrokom iz okoliških krajev, ki obiskujejo 
potujočo knjižnico. Seveda zgodbice ne 
pripovedujem sama – otrokom jo povesta 
Magda, ki je mojo pravljico zapisala, in 
Kristina, ki jo je narisala. In še več! Pravljico o 
meni otrokom pripoveduje tudi čisto prava 
igralka Goriškega Narodnega gledališča 
Nevenka Vrančič. Takrat se Pravljica 
za račko spremeni v kamišibaj in jaz 
postanem prava Ajka kamišibajka! Včasih s 
seboj prinesemo tudi moj največji zaklad, 
ki ga skrbno hranim v leseni skrinjici – čisto 
pravo knjižnično izkaznico! Do zdaj smo 
skupaj z bibliobusom obiskali Števerjan, 
Vrtojbo, Bilje, Čepovan …, zato me veliko 
človeških mladičkov že pozna. Če imaš 
zgodbice tako rad kot jaz, se nič ne obiraj – 
obišči me v atriju Goriške knjižnice. Lahko 
ti kaj preberem! Če pa ravno klepetam z 
babico na jezercu v Borovem gozdičku, 
ti bosta kaj lepega povedala Marko ali 
Urška. Vedno sta prijazna in tvojega obiska 
bosta zelo vesela.«

Oho, to pa je nekaj posebnega! In kako 
resnično lepo, da nam je račka Ajka 
napisala tako prisrčno pisemce. Vse, 
kar je zapisala, drži! V letošnjem letu 
smo jo že večkrat povabili s seboj na 
teren, med otroke, ki jih obiskujemo z 
našim lepim rdečim bibliobusom. Pa ne 
samo njo, ampak tudi njeni ustvarjalki, 
naši sodelavki, Magdo Vremec Ragusi 
in Kristino Hoffmann, ki se jima včasih 
pridruži tudi Nevenka, pripovedovalka 
kamišibajev. Pravljica za račko, ki je prva 
slikanica Goriške knjižnice Franceta Bevka 
in je bila izdana ob njeni 70-letnici, tako 
potuje z nami po okoliških krajih, vrtcih 
in šolah ter s svojo vsebino razveseljuje 
otroke, pa tudi njihove vzgojitelje, učitelje 
in starše. Tako račkica Ajka kar ni več le 
naša, počasi postaja tudi njihova. 

Pravljico za račko v Števerjanu, marec 2019

Foto: Urška Magajne

Slikanica Pravljica za račko

Foto: Miran Treplak

Ustvarjalki račke Ajke, Magda Vremec Ragusi in 

Kristina Hoffmann

Foto: Urška Magajne

»Ajka Kamišibajka« 

za otroke iz Čepovana, junij 2019

Foto: Urška Magajne
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SEKCIJA ZA POTUJOČE KNJIŽNICE 
ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE ZA POTUJOČE KNJIŽNICE SMO ZA MANDATNO OBDOBJE NA IZREDNI 
SEJI 11. OKTOBRA 2019 SPREJELI NASLEDNJI

PROGRAM DELA SEKCIJE ZA POTUJOČE KNJIŽNICE PRI ZBDS ZA LETO 2020

UVOD

Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS 
združuje 12 slovenskih potujočih knjižnic 
iz Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, 
Ajdovščine, Ptuja, Murske Sobote, 
Kopra, Novega mesta, Postojne, Tolmina, 
Tržiča in Domžal - Kamnika ter matične 
knjižnice, ki uporabnike oskrbujejo s 
premičnimi zbirkami. 

Predsednica Sekcije za splošne knjižnice 
pri ZBDS je bila izvoljena 28. septembra 
2017 na volilnem občnem zboru ZBDS za 
mandatno obdobje 2018–2022. Člani IO 
za isto mandatno obdobje so bili potrjeni 
na prvi seji Strokovnega odbora ZBDS, 2. 
februarja 2018. 

Predsednica: Tjaša Mrgole Jukič, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

Člani IO:
• Mojca Gomboc, Mariborska knjižnica
• mag. Breda Podbrežnik Vukmir, 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
• Neja Drevenšek, Mestna knjižnica 

Ljubljana
• Uroš Mlinar, Knjižnica Bena 

Zupančiča Postojna 
• Jana Balažic, Pokrajinska in študijska 

knjižnica Murska Sobota 
• Rene Mišak, Knjižnica Srečka Vilharja, 

Koper 

V sekciji za potujoče knjižnice deluje tudi 
Stepišnikov sklad, ki ga v tem mandatu 
vodi Barbara Cesar. 

V letu 2020 bomo člani Sekcije opravili 
naslednje (v srednjeročnem planu) že 
načrtovano delo:

1. REDNO DELO
• ─Dva sestanka članov IO Sekcije  
• ─Izdelava statističnega pregleda 

delovanja potujočih knjižnic, ki bo 
objavljen v Potujočih novicah 

• ─Srečanje potujočih knjižnic Slovenije
• ─Strokovna ekskurzija
• ─Aktivno sodelovanje s člani sekcije
• ─Aktivno sodelovanje z vsemi 

potujočimi knjižnicami v Sloveniji in 
tujini

• ─Sodelovanje z ZBDS in drugimi 
sekcijami

• ─Sprejem letnega poročila o delu

2. IZOBRAŽEVANJE
• ─Srečanje potujočih knjižnic Slovenije: 

Festival bibliobusov in strokovno 
srečanje: POTUJOČE KNJIŽNICE – 
DELO S SKUPINAMI, Murska Sobota, 
29. in 30 maj

• ─Priprava in izvedba strokovne 
ekskurzije v Romunijo (16.–20 
april 2020), ogled in organizirano 
srečanje v transilvanskih knjižnicah 
(obrazložitev: v tej točki uresničujemo 
program iz leta 2019)

• ─Aktivna udeležba na Posvetovanju 
sekcij ZBDS 2020 od 25. do 27. 
septembra, IZUM, z naslovom 
»UPORABNIKI V KONTEKSTU 
SPREMEMB«, kjer načrtujemo 
aktivno sodelovanje. 

3. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
• ─Tisk številke »POTUJOČE NOVICE« 

(uredniški odbor Tjaša Mrgole Jukič, 
Nejka Drevenšek, Mojca Gomboc, 
vsebino potrdi IO Sekcije) in 
distribucija v vse slovenske splošne 
knjižnice.

• ─Facebook Potujoče knjižnice 
Slovenije Sekcije za splošne 
knjižnice; še naprej bomo intenzivno 
skrbeli za oglaševanje na FB strani 
Sekcije in redno pošiljali obvestila 
vsem članom po elektronski pošti. 

4. DRUGO DELO
• ─Promocija naše dejavnosti
• ─Mreženje delavcev v potujočih 

knjižnicah 
• ─Skrb za ažurno adremo
• ─Obveščanje članov o aktivnostih
• ─Sprejem letnega delovnega načrta
• ─Delo za Stepišnikov sklad 

(predsednica Ksenija Trs in člana) 

Tjaša Mrgole Jukič, 
predsednica Sekcije za 

potujoče knjižnice
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Ljubljana - domovi starejših 

občanov

POTUJOČE NOVICE | 29

Ljubljana - domovi starejših 

Kristina in Magda s pripovedovalko 

kamišibaja Nevenko Vrančič.

POTUJOČE NOVICE

8. festival bibliobusov

8. festival bibliobusov

Kladovo - Prvi Festival potujočih 
knjižnic Srbije

POTUJOČE NOVICE

Zunanja podoba novega bibliobusa 

2019
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ROMUNIJA 16. – 20.4.2020

1.  dan: LJUBLJANA – CELJE – MARIBOR 
– PTUJ – MURSKA SOBOTA  
Odhod avtobusa – čas odvisen od kraja 
prijav. Nočna vožnja skozi Madžarsko. 

2. dan: ORADEA – CLUJ NAPOCA – 
TIRGU MURES
do Oradeae. Ogled mestnih 
znamenitosti: citadela, palača s 365 
okni, pravoslavna cerkev … Nadaljevanje 
poti do Cluj Napoca, ogled LUCIA 
BLAGA CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY  
(največja knjižnica v jugovzhodni Evropi. 
Ustanovljena je bila 1872, istočasno 
kot znamenita univerza Babes – Bolyai 
v Cluju. Prvotno je vsebovala 18.000 
del, ki so jih dobili iz Pravne akademije 
v Sibiu, Medicinske šole in vladnih 
arhivov v Cluju ter iz bogate zasebne 
zbirke Benignijev. Do leta 1909 je bila 
knjižnica v univerzitetni stavbi, 1909 pa 
so jih preselili v novo zgrajeno zgradbo, 
ki so jo razširili 1934 ter ponovno 1961, 
ko je bilo dodanih več kot 2,000.000 
del). Nadaljevanje vožnje do kraja 
Tirgu – Mures. Ogled Palače kulture, 
pravoslavne in katoliške cerkev,… Še 
obisk stare TELEKI – BOLYAI LIBRARYZ 
(ena najbogatejših transilvanskih zbirk 
kulturnih primerkov. Ustanovil jo je 1802 
madžarski grof Samuel Teleki in je bila 
od začetka namenjena javnosti. Ima več 
kot 200.000 del, od tega jih je velik del 
redkih knjig, ki predstavljajo pomembno 
znanstveno osnovo. Danes je v knjižnici 
največ del, ki se nanašajo na romunsko 
in lokalno zgodovino ter znanstvene 
vede). 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 zapisano 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 BATTHYANEUM 
LIBRARY (knjižnice iz konca 18. stol. 
v zgradbi bivše baročne cerkve, ki je 
bila najprej namenjena vojni bolnišnici, 
nato pa, na željo transilvanskega 
škofa Ignaca Batthyanyja, v kulturno 
ustanovo. Knjižnica je svetovno znana 
zaradi  rokopisov, redkih knjig in 
zbirke cerkvenih umetnin. Prav tako 
vsebuje dragocene  srednjeveške 
dokumente, ki prestavljajo pomemben 

del zgodovinskih arhivov Transilvanije, 
redke zbirke zlatnikov, mineralov,… ki 
jih je doniral škof Batthyany. Zraven 
bogate zbirke knjig ima knjižnica tudi 
tiskarno, kjer so tiskali znanstvene 
in verske knjige ter prvi astronomski 
observatorij v Transilvaniji, ki je deloval 
do revolucije 1848, ko je bil uničen in 
kasneje preoblikovan v muzej. Najbolj 
fascinanten je pa Codex Aureus, 
je znan zaradi izredno kvalitetnih 
ilustracij in, ker je bil napisan med leti 
778 in 820 z zlatim črnilom.  Povratek 
domov. 
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Program je bil izdelan po veljavnih cenah z dne 05.11.2019. 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. 

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
• hotelsko – 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:   10.1.2020!

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



Foto : Sandi Kelenc / Foto Langerholc


