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14. marca 2020 sem z avtobusom prispela 
do predmestja Madrida. Avtocesta je bila 
prazna, v mesto nismo smeli, v hotelu 
nismo dobili ne večerje, ne zajtrka, še kave 
iz avtomata ne. Korona. Čakali smo na 
reden let domov. Priznam, strahota tišine 
na cesti in prazno letališče sta grozljiva 
prizora. Bili smo prestrašeni. Še nikoli si 
nisem tako želela domov. Pričakovala 
sem svojo izolacijo, a 16. marca se je 
tudi Slovenija zaprla in smo bili doma, v 
izolaciji, vsi. Nenavadno: ostaneš doma, 
pa nimaš dopusta. Ne upaš na obisk k 
staršem, ne k prijateljem. Nenavaden je 
pogled skozi okno, nikogar na tržnici in 
nikogar na ulicah. Še nebo je bilo modro 
brez oblakov in brez letal. Svet se je 
ustavil. Nenadnost dogodkov nas je ujela 
prestrašene in nepripravljene.
Le sonce je sijalo na vso moč in nam s 
svojimi žarki vlivalo optimizem in zaupanje, 
vse bo še dobro.
Začetek maja smo se začeli vračati v 
službe in kmalu nam je bilo jasno, da v 
tem letu ne bo nič tako, kot smo načrtovali. 
Vedeli smo,

• da moramo prilagoditi delo v knjižnici 
in na busu;

• da bo strokovna ekskurzija v Romunijo 
odpadla, prestavili smo jo na jesen (pa 
je tudi odpadla);

• odpovedali smo festival potujočih 
knjižnic, za katerega smo imeli že vse 
dogovorjeno in pripravljeno.

Kot že zapisano, smo meseca maja 
potujoče knjižnice, sicer z različnimi 
datumi in načini dela, po dvomesečnem 
premoru odprle vrata bibliobusov. Naleteli 
smo na neverjeten odziv uporabnikov, 
ki nas je prepričal o tem, kako so bralci 
pogrešali knjige. Ker nas je ves čas 
spremljal oblak negotovosti zaradi korone, 
so si člani izposojali več, kot bi si sicer, v 
skrbi, da ne bi ostali brez gradiva, če nas 
slučajno ponovno zapro. »Za vsak slučaj,« 
so rekli.
Jesen je prinesla nove izzive. Tokrat smo 
bili pripravljeni in zdi se tudi malo bolj 
samozavestni in odločni. Sprejeli smo vse 
zdravstvene in zaščitne potrebne ukrepe, 
da lahko bralcem ponudimo gradivo. 
Ukrepi so se ostrili, mi pa nismo odnehali. 
Zavedamo se, da bralci knjige potrebujejo 
in to bolj kot kadarkoli doslej. In mi smo tu 
zato, da jim to omogočimo.
Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice 
smo se v jeseni odločili, da spremenimo 
vsebino Potujočih novic, ki je bila 
namenjena tudi srečanju in jo prestavimo 
na naslednji festival. Tema Potujočih novic 
2020 bo aktualna: korona in bibliobusi.

Ko je bilo že vse dogovorjeno pa hladen 
tuš. Denarja, ki ga je vsa leta za izdajo 
Potujočih novic financirala ZBDS, ni. Kaj 
storiti? Člani IO smo bili enakega mnenja: 
z izdajo Potujočih novic ne smemo 
prekiniti. Poiskati moramo pot. Dogovorili 
smo se, da povabimo vse knjižnice, ki 
imajo bibliobuse, k sodelovanju, vsaka 
naj prispeva 100 evrov, pa bomo zbrali 
denar. Predsednica Stepišnikovega 
sklada Ksenija Trs je ponudila pomoč tako 
pri izdaji računov, kakor z denarjem, ki je v 
skladu. Z zadovoljstvom smo se lotili dela. 
Na pomoč so nam priskočili tudi v podjetju 
TENZOR in pred vami so Potujoče novice 
2020.
Dogovorili smo se, da iz vsake potujoče 
knjižnice nekdo napiše članek o delu v 
času korone, kar se nam zdi dragocen 
tekstovni in slikovni zgodovinski material 
o delu potujočih knjižnic v letu 2020. V 
želji, da bi videli, kako so se s tem pojavom 
spopadli drugi, smo zaprosili za opis dela 
v času korone tudi potujočnike iz drugih 
držav, ki so se z veseljem odzvali. Novice 
so postale mednarodne, saj vsebujejo 
članke tudi iz Hrvaške, Srbije, Madžarske 
in Nizozemske (zadnja dva smo prevedli v 
slovenski jezik).
In kaj se je še zgodilo v letu 2020 in ne 
sme manjkati v Potujočih novicah?
Dobili smo nov slovenski bibliobus
22. septembra smo na otvoritvi novega 
bibliobusa, ki so ga kupile štiri knjižnice, 
zaželeli srečo novi veliki pridobitvi v 
Posavju. Bralko je nova potujoča knjižnica 
in prvi bus, ki ima ime. Čestitamo in 
dobrodošli v naši družbi, postali smo še 
večja družina potujočnikov. Marjan Mrgole 
in Matjaž Stibilj, dobrodošla. Po 17 letih 
(Ptuj 2003) smo v Sloveniji dobili novo 
potujočo službo, kar je razlog za slavje. 
Bralko sodi na naslovnico, v Potujočih 
novicah pa vas o tem obvešča članek 
Urške Lobnikar Paunović.
Priznanja, ki jih podeljujejo člani IO 
Sekcije za potujoče knjižnice
S soglasno sprejetim sklepom članov 
IO Sekcije za potujoče knjižnice pri 
ZBDS smo dodelili Priznanje in zahvalo 
za sodelovanje kolegoma, ki sta vrsto 
let delala kot voznika bibliobusa in 
knjižničarja. Priznanje prejmeta Milka 
Podlesnik, (Mariborska knjižnica) tudi prva 
in edina šoferka bibliobusa v Sloveniji, 
,in Igor Lavrenčič  (Lavričeva knjižnica, 
Ajdovščina). Čestitke. Člani IO sekcije smo 
se odločili, da priznanje podelimo na javni 
prireditvi, ko bo to mogoče.  
Prva virtualna mednarodna konferenca
Meseca oktobra je bila predvidena 

mednarodna konferenca potujočih 
knjižnic v Srbiji (v Kladovu), na katero smo 
bili tudi povabljeni. Zaradi covid razmer 
so se  kolegi iz Srbije odločili izvesti prvo 
mednarodno srečanje potujočih knjižnic v 
virtualni obliki. Tudi sama sem sodelovala 
z referatom, predstavila sem slovenske 
potujoče knjižnice.
Prva dva električna bibliobusa v Evropi
Z zanimanjem smo si po internetu 
ogledali zapise otvoritve dveh električnih 
bibliobusov na Švedskem. Bibliobusa sta 
del projekta Mesto, kjer beremo svojim 
otrokom, ki deluje v okviru gibanja za 
enakopravnost v Goteborgu. Prednost 
bibliobusa brez emisij je, da se lahko vozi 
na območja ob šolah, vrtcih in igriščih, 
zapelje lahko tudi v zaprt prostor (trgovska 
središča). Smisel električnega vozila je 
do 80 % nižja poraba dizelskega goriva, 
s tem pa tudi varovanje okolja. Voznik 
Albin Berggern pravi, da se je vozilo, ki 
so ga izdelali v podjetju VOLVO, obnesel 
bolj, kot so pričakovali. Volvo buses tudi 
skrbi za vzdrževalna dela vozil in baterij. 
V volvovem skladišču ponoči avtobusa 
polnijo, čistijo, perejo in servisirajo.
Zavedanje ljudi, da nas potrebujejo 
Težko, nenavadno, drugačno in naporno 
leto 2020 je pri koncu. Preživeli smo ga. 
Spremenili smo se, spoznali in naučili 
smo se veliko novega. Morda pa je tako 
tudi prav. Narava si je opomogla, bolj 
cenimo bližino ljudi, dotik in končno smo 
doumeli, kako krhka bitja smo ljudje. 
Nam, knjižničarjem, pa so prebivalci in 
bralci bolj kot kadar koli doslej povedali 
in s hvaležnostjo pokazali, kako nas 
potrebujejo. To pa godi našim dušicam.
In kakšni so načrti za leto 2021?
Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice 
smo se dogovorili, da se bomo prilagajali. 
Če bo mogoče, bomo izvedli strokovno 
ekskurzijo (ki gre na lastne stroške), 
srečanje pa prestavljamo v leto 2022, ker 
tudi ne vemo, kako bo s financiranjem 
drugo leto. V letu 2021 pa načrtujejo 
srečanje potujočih knjižnic v Republiki 
Hrvaški, ki bo 3. in 4. junija v Vinkovcih.
Potujoče novice vsako leto distribuiramo 
v vse slovenske splošne knjižnice 
in prepričana sem, da jih naši kolegi 
knjižničarji z veseljem prebirajo. Ker 
izdamo Potujoče novice tudi v e-obliki, jih 
brez težav pošljem tudi kolegom v tujino. 
Zagotovo pa jih najraje vzamemo v roke 
mi, ustvarjalci novic – potujočniki.

Dragi kolegi,
zdravja in varno vožnjo vam želim,

vaša Tjaša
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Dragi moji Hilarija Kete, Vojka Sušnik, 
Mojca Kosirnik, Alan Rener, Neja 
Drevenšek, Mojca Gomboc, Jana 
Balažic, Urška Magajne, Luka Mežan, 
Polona Škodič, Maja Jermol, Nejc Perko, 
vem, kako je, ko vsako leto vidite mojo 
e-pošto in naslov Statistika.  
Prepričana sem, da rečete: »Spet ta 
Tjaša ...« Ali veste, da statistiko delamo 
že od leta 2008? Hvala za sodelovanje!
Pa vendar, vem tudi, da ko dobimo 
Potujoče novice v roke, z zanimanjem 
primerjamo izposojo, prirast gradiva in 
druge zanimivosti.
Včasih se mi zgodi, da me po teh podatkih 
vpraša kakšna direktorica ali direktor in 
takrat z olajšanjem odgovorim, da vse 
piše v Potujočih novicah.   
Za lažje spremljanje in vrednotenje 
sprememb je pomembno, da so 
vprašanja enaka, zato je včasih 
izpolnjevanje dolgočasno; ko pa 

primerjamo podatke po letih, ugotovimo 
najprej manjše letne spremembe in 
nato večje večletne, ki so povezane 
s spremembami v družbi: ko nam gre 
dobro in je prirast novih knjig večji, ali ko 
nam gre slabše … 
Letos zadnjič seštevam 12 vozil in 13 
knjižnic, drugo leto bo že drugače, 
saj smo v letu 2020 dobili novega 
družinskega člana BRALKA (to je 
ime bibliobusa), ki prihaja iz Posavja. 
Številke se bodo spremenile in če bomo 
želeli točne primerjave, bomo morali 
upoštevati tudi to spremembo, vplivala 
bo na povečano nabavo gradiva, prav 
tako bomo obiskali več občin, izposodili 
več gradiva. Višje številke ne bodo 
rezultat našega dela, ampak doprinos 
novega člana. Pa pustimo leto 2020, o 
katerem imamo in bomo imeli še veliko 
povedati. Poglejmo raje, kako uspešni 
smo bili leta 2019.

Že od leta 2003 imamo 13 knjižnic 
z 12 vozili. Zanje skrbimo vsi, tako 
knjižnice kakor Ministrstvo za kulturo, 
in ugotovimo lahko, da je najstarejši 
bibliobus iz Murske Sobote (je iz leta 
2000, a so ga leta 2015 obnovili), za njim 
pa je bibliobus iz Tolmina (2001), ki se 
tudi spogleduje z nakupom novega.
Nakupi novih bibliobusov so bili v tem 

vrstnem redu:

2012 Ajdovščina, Domžale - Kamnik
2015 Maribor
2016 Novo mesto
2017 Postojna
2019 Ptuj
(2020 Posavje)
Zaradi novega bibliobusa v letu 2019 
se je spremenilo razmerje med vozili, 
narejenimi na avtobusni osnovi, oziroma 
med vozili, narejenimi na osnovi 
tovornjaka. Po slovenskih cestah je v letu 
2019 vozilo 12 potujočih knjižnic. Štirje so 
narejeni na osnovi tovornjaka, šest pa na 

STATISTIKA POTUJOČIH KNJIŽNIC 
SLOVENIJE ZA LETO 2019 

TJAŠA MRGOLE JUKIČ, 

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ
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osnovi avtobusa in seveda dva kombija 
(en kombi si delita dve knjižnici).
Še vedno imajo najdaljši bibliobus v 
Ljubljani (12,50 m), najkrajša pa sta 
7-metrska kombija iz Domžal in Kamnika 
ter Tržiča. 
Število km se iz leta v leto bistveno ne 
spreminja, večje spremembe nastopijo 
v primerih novih oddaljenih postajališč 
ali kadar se z bibliobusi udeležimo 
izrednih dogodkov v kakšnem drugem 
mestu. Kakorkoli že, slovenske potujoče 
knjižnice so v letu 2019 opravile 107.184 
km, kar je enako kot leto poprej. 
Pri sofinanciranju nakupa novega 
bibliobusa je pogoj Ministrstva za kulturo 
dvigalo, ki omogoča uporabo potujoče 
knjižnice tudi gibalno oviranim osebam, 
in lahko se pohvalimo, da imamo v 
Sloveniji samo še dva bibliobusa (sem 
nisem štela kombijev), ki nimata dvigala.
Zanimivo vprašanje je, ali imajo 
bibliobusi WC. To je pri nakupu odločitev 
delavcev, ki delajo na bibliobusu. V 
Sloveniji imajo WC bibliobusi, ki vozijo 
po mestih Ljubljana, Maribor in Koper. 
Razumljivo, vozijo po urbanem okolju, 
sicer pa vsi kolegi in kolegice vemo, 
kako je to. Uporabljamo stranišča v 
šolah, gostilnah, za grmom …
Prav v letu 2020, v času koronavirusa, pa 
se je izkazalo, kako pomembno je imeti 
WC tudi na busu. V Zagrebu, na primer, 

bibliobus

BIBLIOBUSI
leto 
izdelave

osnova 
vozila

dolžina km
ima vaš bus 
dvigalo za 
invalide

ali ima 
bus WC

nakup 
novega

Ajdovščina 2012 tovornjak 10 5.820 da ne ne

Domžale 2012 kombi 7,012 5.650 ne ne ne

Kamnik 2012 kombi 7,012 ne ne ne

Koper 2018 avtobus 10,2 9.000 da da ne

Ljubljana 2007 avtobus 12,5 10.000 da da da, 2022?

Maribor 2015 avtobus 11,5 15.330 da da ne

Murska Sobota 2000 avtobus 12 11.460 ne ne da, 2022?

Nova Gorica 2005 avtobus 10,6 8.572 da ne da, 2022?

Nvmo mesto 2016 tovornjak 11,3 10.243 da ne ne

Postojna 2017 tovornjak 9,6 10.000 da ne ne

Ptuj 2019 avtobus 10,2 7.960 da ne ne

Tolmin 2001 tovornjak 10,5 10.000 ne ne da, 2022?

Tržič 2005 kombi 7 3.149 ne ne ne

107.184

ga nimajo. Sedaj, ko so gostilne 
in šole zaprte, je vodja zagrebške 
potujoče knjižnice delo organizirala 
tako, da so na terenu le 3 ure. Zaradi 
WC-ja! Tudi Henk iz Middeltona 
na Nizozemskem je napisal, hvala 
bogu, da imamo v busu WC. Prej 
ga nismo uporabljali, raje smo šli 
v gostilno ali v šolo, sedaj, v času 
korone, pa nam »rešuje življenja«. 
Pustimo WC in se posvetimo novim 
bibliobusom v Sloveniji.
Vsako leto, ko je razpis, se glede na 

starost (starejši imajo prednost) vodje 
knjižnic dogovorijo, kdo bo kandidiral. 
Ta praksa se prekine le, če se prijavi 
kakšna služba na novo. To se je zgodilo 
leta 2019, ko so se na razpis za nakup 
novega vozila prijavile štiri knjižnice v 
Posavju. Letos smo ga tudi dobili. Tisti, 
ki si želijo novega (in so v resnici tudi na 
vrsti), so Tolminci, v vrsti pa nestrpno 
čakajo tudi Novogoričani, Ljubljančani in 
Murskosobočani.

Bibliobusi
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ČAS POSTANKAOBČINE

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. 

Glede na število postajališč pričakujemo, da tisti bibliobusi, ki 
imajo več postajališč, stojijo krajši čas. Res je tako, tolminski 
bus, ki ima največ postajališč, ima tudi najkrajši povprečni 
čas postanka, 37 minut. Najdaljše postanke imajo bibliobusi 
iz Maribora, Ljubljane in Novega mesta, v povprečju so na 
postajališču eno uro.
V povprečju pa slovenski bibliobus na enem postajališču stoji 
45 minut. 

V Sloveniji imamo 212 občin, a te so tako različne po velikosti in 
številu prebivalcev, da nam podatek, da obiskujemo 80 občin, 
pravzaprav ne pove nič. Ne smemo pozabiti, da obiskujemo 
tudi kraje preko meje. Kar štirje bibliobusi obiskujejo 
Slovence zunaj matične države. V Kopru so se odločili še za 
novo postajališče v Bujah na Hrvaškem. Sicer pa imamo pet 
postajališč na Madžarskem (Murska Sobota), vozimo pa tudi 
v Italijo (Nova Gorica in Koper) ter na Hrvaško (Koper in Novo 
mesto).

Če občine (ki so zelo velike in tudi zeloooo majhne) pobarvamo, 
vidimo, da imamo še nekaj sivih lis, kamor knjižnice do 
prebivalcev ne sežemo. Leto 2020 smo eno tako sivo liso s 
posavsko potujočo knjižnico zaprli. Bravo. 

Število postajališč je odvisno od velikosti vozila, kombija jih 
imata najmanj (Domžale 21, Kamnik 25 in Tržič 26). Bibliobusa 
z največ postajališči sta tolminski in novogoriški (85), sledita 
murskosoboški (73) in postojnski (72).
Vsi slovenski bibliobusi se skupaj ustavljamo na 741 
postajališčih v štirih državah. Številka je že leta pravzaprav 
enaka, saj se kakšno postajališče ukine, drugo doda, a večjih 
sprememb že leta ni.

V povprečju smo z bibliobusi na terenu štiri dni v tednu. 
Mariborčani so edini, ki vozijo šest dni, res pa je, da imajo dve 
ekipi.

Kombija in postojnski bibliobus vozijo samo popoldan. Te 
potujoče knjižnice ne obiskujejo šol in vrtcev, kar se pozna pri 
razmerju mladi proti odraslim bralcem.  

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 5 116 5 dni x x

Domžale 2 21 - - 35 3,55 56 - x

Kamnik 1 25 - - 45 5,2 81 1 x

Koper
5 plus 1 Italija, 2 

Hrvaška
73 1 - 30 5 10 dni x x

Ljubljana 10 47 - 60 5 232 3 x

Maribor 10 45 - - 60 7 252 10 x

Murska 
Sobota

12 Madžarska 73 - 40 4 194 10 x x

Nova Gorica 6 3 Italija 85 4 2 50 4,2 170 - x

Novo mesto 9 2 Hrvaška 69 3 - 60 4,3 174 x x

Postojna 2 72 - 1 44 5,15 239 - x

Ptuj 16 54 - 42 3,5 170 - x

Tolmin 3 85 - 37 3,25 160 - x

Tržič 1 26 1 33 2,54 99 - x

 80 741 8 3 45,3 4,24 31 9 4

Postajališča

Skoraj vsi bibliobusi krenemo na pot vsako jutro in se vrnemo 
malo pred 15. uro. Toda, koliko časa smo na poti in koliko časa 
smo odprti za uporabnike? 
Odvisno od dolžine poti; včasih se vozimo eno uro in več, da 
dosežemo željen kraj, potem pa še domov … Čas odprtosti 
nikakor ni enak času odsotnosti bibliobusa od doma. Na dan 
vožnje smo v povprečju odprti štiri ure in pol, preostali čas smo 
na poti.  

POSTAJALIŠČA DNEVNA ODPRTOST POTUJOČE KNJIŽNICE

KOLIKO DNI V TEDNU VOZIJO SLOVENSKE 
POTUJOČE KNJIŽNICE

Zgodi se tudi, da na teren ne moremo. V letu 2019 smo 
največkrat izostali zaradi okvar vozil, murskosoboški in koprski 
bibliobus kar desetkrat, doma pa so ostali tudi Ajdovci in 
Novomeščani. Kar osemkrat niso peljali Mariborčani, ker so 
imeli inventuro. Sicer pa leta 2019 ni bilo izostankov zaradi 
vremena, česar so vajeni zlasti na Primorskem, ko jih ovira 
burja. 
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V vseh potujočih knjižnicah velja, da ista izkaznica velja tudi za 
matično knjižnico, le Ljubljana ima poseben režim. Povezani 
so z Urbano in s to kartico lahko uporabljajo potujočo knjižnico 
(brez članarine), a z njo v stacionarno knjižnico ne morejo. 
Ko pogledamo število članov, je (mogoče) pomemben 
podatek, ki se navezuje na članstvo in plačilo članarine. Trdim, 
da so podatki tam, kjer se članarina ne plačuje, bolj relevantni. 
Na bibliobusu si lahko izposodiš vse vrste gradiva (za otroke, 
mladino in odrasle), zato se plačilu članarine lahko izogne 
cela družina tako, da si vsi izposojajo gradivo »na otroka«. V 
Sloveniji je brezplačna članarina za vse do 18. leta starosti. Tako 
je najverjetneje število bralcev veliko višje, kot govorijo številke, 
in tudi razmerje odrasli mladina mogoče malo odstopa od 
realnih podatkov.
Vendar, ker drugih nimamo, si poglejmo te, ki smo jih izmerili.
V Sloveniji je v potujoče knjižnice včlanjenih 17.166 bralcev. 
Skoraj 3.000 članov imajo v mariborski potujoči knjižnici, okoli 
2.000 je vpisanih v potujočo knjižnico Murska Sobota in Nova 
Gorica, malo manj jih ima Ptuj, vsi ostali (izjema sta kombija in 
Postojna) pa imajo preko 1.000 članov. Številke se od leta 2018 
niso bistveno spremenile. 
V razmerju odrasli člani in mladina imajo več odraslih v 
Tolminu, Postojni, Ljubljani in v Ajdovščini, ostale knjižnice 
imajo številčnejše mlado članstvo. Največje odstopanje je 
v ptujski potujoči knjižnici, kjer je mladih skoraj trikrat več 
od odraslih. Končni seštevek kaže, da imamo v Sloveniji v 
potujoče knjižnice vključenih več mladih. V letu 2019 smo imeli 
včlanjenih 9.332 mladih in 7.869 odraslih bralcev. 
 Vsi, ki obiskujemo šole in vrtce, vemo, da je pri naših članih 
velika fluktuacija. Mladi bralci pridejo, čez nekaj let pa jih ni več. 
Zato moramo skrbno načrtovati delo, da vsako leto pridobimo 
nove bralce, le tako lahko obdržimo relativno stabilne številke. 
Vsako leto skupaj vpišemo okoli 1.500 novih članov. V letu 2018 
smo jih vpisali 1.688, leta 2019 pa 1.820, kar je lep porast. 
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 različne terene, območja z različnim številom 
prebivalstva: kjer je manj prebivalcev, običajno ni 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 1.344 773 571 82 32 50

Domžale 373 180 193 66 23 43

Kamnik 405 213 192 44 18 26

Koper 1.245 484 761 200 50 150

Ljubljana 1.278 935 343 113 71 42

Maribor 2.922 1.207 1.715 320 44 276

Murska 
Sobota

1.934 791 1.143 195 23 172

Nova Gorica 2.140 911 1.229 277 66 211

Novo mesto 1.339 556 818 119 15 104

Postojna 885 535 320 30 16 14

Ptuj 1.845 481 1.364 284 26 258

Tolmin 1.133 645 488 65 23 42

Tržič 353 158 195 25 6 19

17.196 7.869 9.332 1688 473 1.215

BIBLIOBUSI OBISK IZPOSOJA monografske     neknjižno      serijske

Ajdovščina 12.635 56.674 52.587 3.417 670

Domžale 2.666 4.669 4.570 99 0

Kamnik 4.033 16.719 15.322 1.301 96

Koper 5.346 18.834 17.058 1.776 0

Ljubljana 10.683 43.643 39.078 4.565 0

Maribor 25.620 133.947 129.062 3.762 1.123

Murska 
Sobota

13.900 60.769 56.804 3.180 695

Nova Gorica 18.100 60.996 53.087 7.334 575

Novo mesto 8.705 89.343

Postojna 8.069 36.093 35.284 809 109

Ptuj 15.739 107.777 81.283 4.643 3.483

Tolmin 9.435 49.849 46.072 2.062 1.715

Tržič 5.546 17.624 15.234 799 1.591

139.477 774.080 698.707 33.543 3.081

V letu 2019 nas je po podatkih COBISS-a obiskalo 139.477 
bralcev. Največji obisk so poleg Maribora (ki pa ima dve ekipi) 
zabeležili kolegi iz Nove Gorice – 18.100.
Vedno znova zapišem, da tisti potujoči knjižničarji, ki 
obiskujemo osnovne šole in vrtce (otroci nimajo niti izkaznic), 
dobro vemo, da je dejanski obisk veliko večji kot ta, ki ga 
beležimo s članskimi izkaznicami. Čeprav je v COBISS-u 
mogoče beležiti tudi samo obisk (brez izposoje), v resnici ne 
vem, ali kateri knjižničarji to počno. Res je tudi, da je velikokrat 
taka gneča, da se nimaš časa ukvarjati še s štetjem družinskih 
članov ali vseh vrtčevskih otrok, ki pridejo v skupini.

Že lansko leto sem zapisala, in nič se ni spremenilo, da serijskih 
publikacij še vedno ne izposojajo v potujočih knjižnicah 
Domžale, Koper, Ljubljana in Novo mesto.

V letu 2019 smo vse potujoče knjižnice Slovenije opravile 
774.080 transakcij (leta 2018 696.937), kar pomeni, da smo 
opravili več dela kot leto poprej. 
 
Največ transakcij so opravili v Mariboru, ki ima dve ekipi 
(143.027), tik za njimi smo kolegi iz Ptuja, ki smo opravili 142.550 
transakcij, kar je daleč največ med tistimi, ki imajo eno ekipo. S 
100.000 transakcijam se približujejo tudi v Novem mestu. 

Sicer pa z velikim zadovoljstvom in ponosom lahko zapišem, 
da smo končno dvignili izposojo in ujeli »najboljša« leta 2015 
in 2016 (kasneje je izposoja upadla). Bravo mi. 
 
2014 – 733.480
2015 – 757.641
2016 – 749.364
2018 – 696.937  
2019 – 744.080

ČLANI

OBISK

IZPOSOJA

Člani

Izposoja



Gradivo - zaloga

Prirast novega gradiva
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Po zakonu velja, da so vsi mladi, stari do 18 let, opravičeni 
plačevanja članarine. Na Hrvaškem to velja za mladino do 
15. leta starosti, v severnih državah pa po pravilu članarine na 
bibliobusih ne plačujejo. 

Veliko govora o tem vprašanju je bilo tudi v Sloveniji, zlasti po 
tem, ko smo tudi na potujočih knjižnicah uvedli članarine. 

Na Slovenskem so opravičeni plačevanja članarine na 
potujočih knjižnicah v Ajdovščini, Domžalah in Kamniku, Kopru, 
Ljubljani (posebna izkaznica), v Murski Soboti in Novi Gorici. V 
Tržiču sicer plačajo članarino, so pa opravičeni opominov in 
zamudnin. Zamudnin ne zaračunavajo še v Kopru, Mariboru in 
kot že omenjeno v Tržiču.

Zaključimo lahko, da v slovenskih potujočih knjižnicah 
nimamo enotnega reda glede plačevanja članarin, opominov 
in zamudnin; zakon določa le, da članarine ne plačujejo osebe 
do 18. leta starosti. Vsaka knjižnica to vprašanje rešuje po svoje. 

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 novega gradiva so mimo. Delavci 
potujočih knjižnic smo zaznali močan upad nakupa v letu 
2013, ki se je zaskrbljujoče nadaljeval do leta 2018. Z veseljem 
lahko ugotovimo, da se je prirast gradiva v letu 2019 v Sloveniji 
dvignila (18.395) skoraj na raven iz leta 2013. Želimo si, da bi se 
ta trend nadaljeval in da bomo nekoč ujeli leto 2008, ko smo v 
Sloveniji za potujoče knjižnice kupili 25.672 enot knjižničnega 
gradiva. Večji nakup pomeni večjo izposojo in to lahko prav 
lepo dokažemo s številkami iz te longitudinalne statistike 
slovenskih potujočih knjižnic. 

Da bi ugotovili, ali imajo večja vozila več gradiva, raziskava 
ne bi bila potrebna. Je pa zanimivo razmišljanje o tem, koliko 
gradiva naj vozi bibliobus. Koliko polic naj načrtujemo. Nekateri 
so mnenja, da ne preveč, da naj bo v busu raje računalnik(-i) 
za uporabnike. V Sloveniji smo mnenja, da na bus sodi čim 
več knjig. Najdaljši ljubljanski bibliobus vozi preko 8.000 enot, 
v mariborskega pa zložijo kar 11.000 enot gradiva. Načeloma 
imajo slovenski bibliobusi med 6.000 in 7.000 enot gradiva.

BIBLIOBUSI skupaj mon. nekknj. serijske

Ajdovščina 865 589 8 11

Domžale 175 73 0 0

Kamnik 485 436 64 10

Koper 914 1.068 0 2

Ljubljana 1.325 1.142 205 9

Maribor 3.839 3.639 26 43

Murska Sobota 2.510 1.911 133 72

Nova Gorica 1.947 1.519 276 20

Novo mesto 618

Postojna 809 782 20 4

Ptuj 3.274 2.450 101 45

Tolmin 1.120 1.091 57 25

Tržič 514 348 0 17

14.212

ČLANARINA – OPOMINI – ZAMUDNINE

SKLADIŠČA

PRIRAST NOVEGA GRADIVA

BIBLIOBUSI ČLANARINA OPOMINI ZAMUDNINA

Ajdovščina - da da

Domžale - da da

Kamnik - da da

Koper -  -
Ljubljana - da da

Maribor da da -

Murska Sobota da da da

Nova Gorica - da da

Novo mesto da da da

Postojna da da da

Ptuj da da da

Tolmin da da da

Tržič da da -

BIBLIOBUSI NA BUSU SKLADIŠČE INVENTURA

Ajdovščina 7.000 24.180 2014

Domžale 1.260 1.714 2020

Kamnik 3.000 6.600 2018

Koper 6.000 2017

Ljubljana 8.000 62.041 2015

Maribor 11.000 107.304 2019

Murska Sobota 7.000 54.417 2016

Nova Gorica 6.100 53.213 2020

Novo mesto 7.500 42.000 2016

Postojna 5.000 23.132 2020

Ptuj 6.900 53.975 2018

Tolmin 6.921 42.079 2018

Tržič 1.785 5.885 2015

Plačila

Upad izposoje gre pripisati tudi gospodarski krizi, saj smo imeli 
manjši prirast novega gradiva. To ima velike posledice prav 
v potujočih knjižnicah, ki imamo daljši čas izposoje in s tem 
manjši obrat gradiva. Poleg tega ne vozimo v poletnih mesecih. 

GRADIVO V POTUJOČI KNJIŽNICI



Nakup - izposoja

Zaposleni

Prireditve
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Če kaj, potem se ne spreminja število zaposlenih v potujočih 
knjižnicah. Ker sta na bibliobusu vedno dva, ni težko izračunati, 
koliko potujočih knjižničarjev nas je v Sloveniji. Res je, da se 
nam občasno pridruži hungarist, pravljičar, a delo največkrat 
opravi knjižničar, ki nadomešča potujočega knjižničarja. Težava 
nastane pri zamenjavi šoferja, tukaj se  knjižnice znajdejo na 
različne načine. Včasih pa dobimo pomoč tudi, ko je potrebno 
pripraviti rezervacije ali se nabere kup knjig, ki jih je potrebno 
pospraviti.

Zato še kako drži, da smo potujoči knjižničarji super ljudje, 
sploh v duetu knjižničar šofer in bibliotekar zmoremo vse. Smo 
inovativni, prilagodljivi, odlični šoferji, senzibilni knjižničarji, 
promotorji branja, pravljičarji, smo ljudje, ki imamo čut za 
sočloveka, ki nam ni težko iti lulat za grm, delati pri odprtih 
vratih, ko je pozimi mrzlo in poleti vroče, in ob teh pogojih dela 
še v delu uživati … 

Vse potujoče knjižnice, razen koprske, imamo na bibliobusih 
različne prireditve od bibliopedagoških uric, pravljic, do 
predstavitev 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 ...). 

Inventuro moramo po zakonu po posameznih oddelkih v 
knjižnici opraviti vsakih 5 let. Tega se držimo vse potujoče 
knjižnice v Sloveniji. V tabelo smo vključili že tudi leto 2020, saj 
so mnogi naredili inventuro v času covida-19, a o tem bomo 
pisali naslednje leto.

Naredili smo tudi pregled in primerjavo treh parametrov: 
članstvo, nakup gradiva in izposoja. Ugotovili smo, da je tam, 
kjer je nakup novega gradiva največji, največja tudi izposoja. 
Logično, ne?

BIBLIOBUSI
prirejate 
dogodke

biblioped. pravljice predstavitve projekti s knjiž.

Ajdovščina da da da da da

Domžale da da da da

Kamnik da

Koper da

Ljubljana da da da da

Maribor da da da 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

Tolmin da da da da da

Tržič 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 ne vozi

Postojna 2 sodelavec

Ptuj 2,5 sodelavec

Tolmin 2 najem zunanji

Tržič 1 najem zunanji

34

UPAD NAKUPA, MANJŠA IZPOSOJA 

ZAPOSLENI

INVENTURA

PROMOCIJSKA DEJAVNOST – PRIREDITVE NA 
POTUJOČIH KNJIŽNICAH

BIBLIOBUSI nakup izposoja
št. aktivnih
članov

izposoja na 
člana 

Ajdovščina 865 56.674 1.344 42

Domžale 175 4.669 373 12

Kamnik 485 16.719 405 41

Koper 914 18.834 1.245 15

Ljubljana 1.325 43.643 1.278

Maribor 3.839 133.947 2.922 45

Murska Sobota 2.510 60.769 1.934 31

Nova Gorica 1.947 60.996 2.140 28

Novo Mesto 618 89.343 1.339 66

Postojna 809 36.093 885 40

Ptuj 3.274 107.777 1.845 58

Tolmin 1.120 49.849 1.133 43

Tržič 514 17.624 353 49

Tokrat bi izpostavila delo z mladimi in šolarji ter vrtci. Vsi vemo, 
da si želimo z učitelji imeti dobre odnose, saj tako pridobimo 
mlade bralce; vzgojiteljice in učiteljice jih rade pripeljejo na 
bibliobus. Vabimo jih s pripravljenimi programi: s predstavitvijo 
knjižnice na kolesih in s pravljico ali bibliopedagoško urico. 
Rezultati seveda so. 

Po pravilu sta na busu dva, šofer knjižničar in bibliotekar. 
Mnoge ekipe so organizirane tako, da bibliotekar prevzame 
promocijske aktivnosti, če ne, pa pokličejo zunanjega 
sodelavca. 

Nekateri knjižničarji so se sami odločili pripovedovati pravljice. 
Tako olajšajo delo pravljičarjem iz matične knjižnice. Pravljičarji 
so postali: Urška Magajne iz Nove Gorice, Hilarija Kete iz 
Ajdovščine, Boris Zgonc iz Ljubljane, Tjaša Mrgole Jukič iz 
Ptuja. 



Matjaž in Marjan, naša potujoča knjižničarja.

Bralko, nov posavski bibliobus (tudi naslovnica). 
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Projekt nakupa vozila so finančno in vsebinsko 

podprli Ministrstvo za kulturo, Občina Krško, 

Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, 

Občina Sevnica in Občina Radeče v skupni 

vrednosti 314.516 EUR (od tega Ministrstvo 

za kulturo 180.000, posavske občine so 

prispevale 134.516 EUR). Vse sodelujoče 

občine bodo tudi v nadaljevanju s finančno 

podporo omogočale delovanje Posavske 

potujoče knjižnice. Vsem financerjem se 

zahvaljujemo za podporo.

To je projekt sodelovanja in povezovanja. Prvič 

smo se na področju knjižničarstva v Sloveniji 

v tako velikem obsegu povezale občine in 

posavske knjižnice in s tem omogočile enake 

možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, 

informacij in storitev vsem prebivalcem 

območja. V projekt Posavske potujoče 

knjižnice smo vključene Valvasorjeva knjižnica 

Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in 

Knjižnica Laško z enoto Radeče. Vsi sodelujoči 

POSAVSKA 
POTUJOČA 
KNJIŽNICA GRE 
NA POT

URŠKA LOBNIKAR PAUNOVIĆ, 

VALVAZORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 

FOTO: GORAN ROVAN IN ARHIV PPK

V mesecu oktobru se je na pot prvič odpeljala Posavska potujoča knjižnica, s katero bomo občanom Posavja 
zagotovili kakovostno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva in knjižničnih storitev na oddaljenih območjih 
z manjšim številom prebivalcev. 

smo poskrbeli za enakopravno vključevanje 

na področju izobraževanja in dostopa do 

kulturnih dobrin, za večjo informacijsko 

samostojnost in vsesplošno razgledanost. 

Z uvedbo Posavske potujoče knjižnice se je 

tudi Posavje vpisalo na zemljevid Slovenije 

(kjer je sedaj še ena siva lisa manj), kjer 

poleg stacionarnih knjižnic v urbanih okoljih 

v bolj oddaljene kraje pripelje tudi potujoča 

knjižnica.

V dveh letih, ali še malo dlje, smo vedno 

znova odkrivali čisto nova področja. Skupaj 

smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za 

kulturo, izvedli javno naročilo za izvedbo 

izdelovalca vozila, dogovorili pravila 

sodelovanja, se sestajali z arhitekti, nadzirali 

izdelavo, izbrali poslikavo, se odločili za 

himno, določili pravila uporabe storitev na 

posavski potujoči knjižnici in še in še. Ob 

vsem tem smo spoznali, da sodelovanje dela 

velike reči in da se lahko dogovorimo o skoraj 

vsem. 

Posavski bibliobus, poimenovan Bralko, 

so izdelali v podjetju As Domžale, kjer so 

izdelali res takšen bibliobus, kot smo ga 

želeli, pa čeprav so se naše želje med 

izdelavo spreminjale. Podvozje vozila je iz 

tovarne Renault, poganja ga 280 konjskih 

moči, dolžina vozila je 10, širina 2,55 in višina 

3,6 metra. Vozilo je skupaj z gradivom težko 

14.000 kilogramov. Da bo viden že na daleč, 

so s poslikavo in celostno grafično podobo 

v veliki meri zaslužne arhitektke iz društva 

Prostor vmes, da pa bo ob prihodu v kraj 

tudi slišen, je poskrbela Nuška Drašček, ki je 

napisala in zapela himno Posavske potujoče 

knjižnice. 

Posavski bibliobus se bo ustavljal v 72 krajih. 

V večini krajev bo stal vsaj enkrat na mesec, 

v nekaterih krajih, predvsem tam, kjer so 

šole in vrtci in ni stacionarne knjižnice, se bo 

ustavljal na 14 dni. Skupaj bo v enem mesecu 

stal na 90 postajališčih. Na svojo prvo pot se 

je prvič odpravil 5. oktobra 2020.

S Posavsko potujočo knjižnico bo knjižnična 

dejavnost z brezplačno članarino, izposojo 

knjig, branjem pravljic, s promocijo branja, 

z druženjem, z dostopom do interneta 

in računalnika, z možnostjo tiskanja in 

fotokopiranja, predvsem pa s prijaznima 

in zabavnima knjižničarjema Matjažem in 

Marjanom približana tudi ljudem oddaljenih 

krajevv vseh sodelujočih občinah.

Uradno odprtje Posavske potujoče knjižnice 

je potekalo v vseh petih sodelujočih občinah 

v času Nacionalnega meseca skupnega 

branja in Evropskega tedna mobilnosti. 

Na vseh prireditvah je poleg točk, ki so jih 



Za živahnost notranjost skrbijo raznobarvne police.

Bralko, nov posavski bibliobus (tudi naslovnica). Bibliobus je prijazen tudi gibalno oviranim osebam. Malčki so navdušeni.
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v vsaki občini pripravili domačini, himno 

Posavske potujoče knjižnice zapela Nuška 

Drašček, prvega potujočega knjižničarja 

Lovra Stepišnika smo spoznavali skozi igro 

Matjaža Stibilja, vse skupaj pa je povezoval 

še en posavski rojak Nik Škrlec. V vsaki občini 

so zbrane pozdravili župani in direktorji 

sodelujočih knjižnic: Tomaž Režun in Matej 

Jazbinšek v Radečah, Srečko Ocvirk in Anita 

Šiško v Sevnici, Ivan Molan in Tea Bemkoč 

v Brežicah ter Ladko Petretič v Kostanjevici 

na Krki. Na zaključni prireditvi v Krškem so 

zbrane pozdravili državna sekretarka na 

Ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc, 

župan Občine Krško mag. Miran Stanko in 

direktorica Urška Lobnikar Paunović. 

Ob koncu tega prispevka se zahvaljujem 

vsem, ki sem jih že omenila v članku. Še 

posebej hvala Luku in Vinku iz novomeške 

knjižnice ter vsem ostalim knjižničarjem, 

ki smo jih obiskali in so nam brez zadržkov 

pokazali svoja vozila, nam povedali, kaj 

moramo paziti, kaj je pomembno za delovanje 

in kaj je pomembno za dobro počutje v 

vozilu – seveda niso nikjer pozabili povedati, 

da je njihovo vozilo najboljše. Zahvala tudi 

Tjaši Mrgole Jukič, ki nam je posredovala 

prve informacije o izdelovalcih bibliobusov 

in nas ves čas usmerjala v svet potujočih 

knjižničarjev, na otvoritvi pa nam je za srečno 

vožnjo predala talisman in nas v imenu Sekcije 

za potujoče knjižnice še formalno povabila 

vanjo z besedami: ʺZdaj ste naši!ʺ Najlepša 

hvala sodelavcem Instituta informacijskih 

znanosti, ki so sprejeli našo idejo o skupni 

bazi različnih knjižnic in s skupnimi močmi 

smo našli enostavno rešitev za obiskovalce, ki 

bodo uporabljali storitve Posavske potujoče 

knjižnice. Zahvala še Nataši Filipčič, ki je 

zaslužna za barvne police in igrivo notranjost 

vozila. Hvala tudi podjetju Turizem, prevozi, 

avtošola Prah Sevnica, Zavodu Neviodunum, 

podjetju A1, članom komisije za izbor celostne 

grafične podobe in za izbor himne za Posavsko 

potujočo knjižico ter vsem, ki ste nas podpirali 

in nam pomagali. 

Sedaj je čas za nov projekt, projekt približati 

Posavsko potujočo knjižnico ljudem na način, 

da jo bodo uporabljali in da bodo z veseljem 

rekli: Danes je dan, ko pride Bralko! To pa je že 

nova zgodba, ki smo jo začeli pisati 5. oktobra. 

Srečno Matjaž, Marjan in Bralko.

Nova članica. 



Hilarija v popolni korona opremi. 
Foto: Artur Lipovž 
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Pisala naj bi o potujoči knjižnici, saj so 
to Potujoče novice. Ker nas v Lavričevi 
knjižnici Ajdovščina ni veliko zaposlenih, 
pa je moje in delo sodelavca v času, ko 
nisva na terenu, prepleteno z matično 
knjižnico in tudi z drugimi oddelki in 
sodelavci. Tako je bilo spomladi, ko smo 
zaprli knjižnico. 
V marcu nam ni uspelo obiskati vseh 
postajališč, saj smo izpustili tri dni. Dnevi, 
ki so sledili, so bili namenjeni obveščanju, 
da zapiramo vrata: stopili smo v stik 
z uporabniki, mediji in prostovoljci na 
terenu, ki skrbijo za obveščanje o obisku 
potujoče knjižnice. Ljudje so nas tudi 
sami klicali in se zanimali, ali bo tekla 
zamudnina, kdaj bomo spet prišli, kam 
naj vrnejo gradivo …

Ko je bila Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
zaprta za uporabnike, je vedno dežural 
vsaj eden od zaposlenih. Dvignil in skrbel 
je za pošto, odgovarjal na telefonske 
klice in elektronsko pošto, obenem 
je bilo potrebno pospravljati in urejati 
knjižnično gradivo. Pospravljala sem 
gradivo v potujoči knjižnici in ga hkrati 
tudi izločala, da so ga v obdelavi odpisali. 
V tem času smo naredili obsežen odpis 
v podružnicah Vipava, Podnanos in 
na potujoči knjižnici. Opravili smo tudi 

DELO V POTUJOČI KNJIŽNICI AJDOVŠČINA 
V ČASU KORONE
HILARIJA KETE

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

inventuro v potujoči knjižnici in v ostalih 
enotah Lavričeve knjižnice.  
Proti koncu aprila smo obvestili 
uporabnike, da lahko vračajo gradivo 
matične knjižnice v zunanji knjigomat. 
Ko je vlada 28. aprila 2020 izdala odlok, 
da se knjižnice lahko odprejo, smo v 
matični knjižnici takoj v sredo, 29. aprila, 
že odprli vrata knjižnice, da so si ljudje 
lahko izposodili gradivo, ki so ga naročili. 
Tudi uporabnike potujoče knjižnice 
smo zaprosili, naj nam vrnejo gradivo 
v knjižnico v Ajdovščini, da ga bomo 
dali v karanteno. Za tiste, ki nam 
gradiva niso mogli pripeljati sami, sva 
s sodelavcem Igorjem po predhodnem 
razporedu v štirih dneh z avtom obiskala 
postajališča, kjer sva prevzela gradivo. 
Knjige so šle v karanteno, nato sva jih 
zložila na police v bibliobusu oziroma 
pospravila v skladišče. V bibliobusu smo 
namestili pleksi pregrado pri pultu in ga 
opremili z razkužili. Šele s 1. junijem sva 
z Igorjem šla na teren – veliko ljudi nas je 
z veseljem pričakalo. Ker v bibliobusu ni 
prostora za gradivo v karanteni, sva del 
gradiva sproti razkuževala.
Mislim, da bi se morali ob tedanjih in 
tudi sedanjih razmerah v okviru Sekcije 
za splošne knjižnice in v okviru ostalih 
sekcij poenotiti, kako odreagirati v 
takšnih situacijah. Pogrešala sem 
dogovor na nacionalni ravni oziroma 
priporočila, kako naj knjižnice (in seveda 
tudi potujoče knjižnice) delujejo v 
razmerah, ki se nam dogajajo. Kolikor 
sem spremljala spomladansko delo v 
splošnih knjižnicah, so bile prakse zelo 
različne (nekateri skoraj celo karanteno 
doma na čakanju, nekateri dežurstva, 
nekateri delo od doma ...). 
Naša knjižnica je poleti 2019 dobila 
odločbo inšpekcije, da mora v skladu z 

Uredbo o osnovnih storitvah zagotoviti 
obisk potujoče knjižnice v strnjenih 
naseljih dvakrat mesečno. Naša potujoča 
ekipa ima le enega strokovnega delavca 
in voznika, omenjena uredba pa narekuje 
še vsaj polovico (0,5) dodatnega 
strokovnega delavca. Vendar je najprej 
potrebno za to zagotoviti finančna 
sredstva, da bi jo lahko izvajali. Lahko se 
vprašamo, ali je to res potrebno ali pa 
moramo le zadostiti neživljenjski uredbi. 
Tisti, ki delamo na terenu, najbolje 
vemo, kakšne so dejanske potrebe 
uporabnikov. Ali bomo na račun, da 
bomo nekatera naselja obiskovali po 
dvakrat, ukinili manjša postajališča? 
Upravičeno se tudi vprašamo, ali bo 
knjižnica kaznovana ob dejstvu, da se 
bo uredba po vsebini kmalu prelila v nov 
pravilnik o knjižničarski javni službi, ki 
naj bi bil sprejet še letos in prinaša velike 
novosti. 
Pa še eno novico imam: 1. oktobra je po 
25 letih požrtvovalnega dela v potujoči 
knjižnici odšel v pokoj sodelavec Igor 
Lavrenčič, ki bi se mu tudi tukaj rada 
zahvalila za ves njegov trud, dobro voljo 
in delo, ki ga je z veseljem opravljal. Naj 
uživa v »penziji«! Seveda pa imamo tudi 
novega zaposlenega – pridružil se nam 
je sodelavec, knjižničar voznik Branko 
Milič, ki mu želim srečno vožnjo, pa tudi, 
da mu bo novo delovno okolje všeč in 
bo rad prihajal z bibliobusom med ljudi. 
Čestitke in srečno vožnjo novi ekipi 
potujočnikov posavskih občin, katere 
del je naš donedavni sodelavec Matjaž 
Stibilj. Pozdrave »szi Wajdušne« tudi 
vsem kolegicam in kolegom po Sloveniji!
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KAMNIK – BIBLIOBUS V ČASU EPIDEMIJE 
MOJCA KOSIRNIK

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Tudi v Kamniku nas je razglasitev 
epidemije nalezljive bolezni covid-19 na 
območju Republike Slovenije v marcu 
2020 prisilila v začasno prenehanje 
obratovanja bibliobusa. Obstali smo 13. 
marca in ponovno šli na pot šele 1. junija. 
V tem času smo bili tudi sodelavci iz 
potujoče knjižnice prisilno na čakanju 
na delo doma, ko so se razmere malo 
izboljšale pa nekaj časa v naši centralni 
enoti, ki je najprej delno odprla svoja 
vrata. Prvega junija so bile razmere že 
toliko normalne, da smo šli lahko spet na 
pot z bibliobusom.
Izposoja v bibliobusu je ponovno potekala 
po ustaljenem načinu in urniku. Seveda 
pa smo upoštevali vse predpisane ukrepe 
za preprečevanje širjenja okužb z novim 
koronavirusom: vstopanje v bibliobus 
posamično, obvezno razkuževanje 
rok in maska. Vrnjeno gradivo smo po 
navodilih dajali za 3 dni v karanteno, 
kar je v praksi pomenilo naslednje: vse 
vrnjeno gradivo smo sproti zlagali v za 
to namenjene vreče in škatle (z njimi je 
bil zapolnjen prav vsak prosti kotiček 
v kombiju); zvečer, ko smo se vrnili s 
terena, smo vse to znosili v skladišče. 
Tam je bilo potrebno še ločiti kamniško 
in domžalsko gradivo na ločene police 
v karanteni, da ni prihajalo do napak in 
ni bilo potem težav v naslednjem tednu, 
ko je bila na terenu domžalska knjižnica. 
Po preteku karantenskega časa v 
skladišču smo gradivo odnesli nazaj v 
kombi (obvezno vse domžalsko gradivo, 
kakšno naše manj izposojeno smo 
izločili in pustili v skladišču) in pospravili 
na police, da je bilo ponovno na voljo za 
izposojo. Dodatno delo nam je seveda 

večkrat podaljšalo naše delavnike, pa 
smo to vzeli v zakup in z dobro voljo 
postorili vse potrebno. V času po prvem 
valu epidemije smo imeli zelo veliko 
obiska. Veliko je bilo tudi naročanja 
gradiva, ki smo jim ga potem dostavili 
ob naslednjem obisku njihovega kraja. 
Uporabniki so si delali še večje zaloge 
za poletno branje, kot je bilo to v navadi 
v preteklih letih. 
Statistični podatki nam kažejo, da smo 
v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
zaradi obstoječih razmer skupno imeli 
precej manjša obisk in izposojo (obisk 
1.398 članov, lani v tem obdobju 2.305 
članov; izposoja 7.076 enot, lani v tem 
obdobju 11.966 enot).  
Za konec pa še poseben utrinek iz tega 
časa, ki pove, kako so nas ljudje v času 
zaprtosti pogrešali. Veliko uporabnikov 
je v tem času klicalo, kdaj spet pridemo, 
kam s prebranimi knjigami in zlasti, kako 
priti do novih knjig, da bodo lahko spet 
brali. 
Tako me je nekega dne klicala ena od 
zvestih uporabnic bibliobusa in strastna 
bralka z besedami: »Jaz brez knjig ne 
morem biti. Lepo prosim, povejte, kako 
do njih.« 
V tistem času smo v centrali že obratovali 
po brezstičnem sistemu in ker imamo 
tudi tam skladišče gradiva za potujočo 
knjižnico, sem ji ponudila, da ji izberem 
želeno gradivo, ji ga izposodim in ga 
pride iskat v centralo. Pa se je pojavila 
težava, ker sama ni mogla priti ponj in 
tudi ni imela nikogar, ki bi to opravil zanjo. 
Zato sva se dogovorili, da ji ga bom po 
službi jaz pripeljala na dom. Izračunali 
sva, koliko časa približno potrebujem do 

nje, da me bo pričakovala. Čakala me je 
na balkonu, no, čakala je knjige, če smo 
natančni. Ko bi videli njeno veselje in 
hvaležnost za knjige! 
Takrat me je zadel »virus spoznanja«, 
kako pomembno poslanstvo imamo 
potujoče knjižnice. Delamo nekaj 
velikega, kar se sicer ne da izmeriti, niti 
izračunati, se pa čuti v srcu in tam pušča 
globoke sledi.
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Mi, ki živimo v bližini italijanske meje, 
smo s strahom opazovali, kaj se dogaja 
pri sosedih. Že takoj smo ukinili vožnjo v 
Italijo, kmalu nato pa tudi na Hrvaško in 
nismo obiskovali postajališč preko meje. 
A kmalu, meseca marca, je »prišel« 
covid-19 tudi k nam. V trenutku so bile 
sprejete spremembe, ki so vplivale 
na vsakdanje življenje ljudi, zaprli so 
trgovine, frizerske salone, lokale, pa tudi 
knjižnice in seveda potujoče knjižnice. 
Bibliobus je ostal v garaži.
V knjižnici Koper pa smo razmišljali, kako 
bi kljub vsemu bralcem lahko ponudili 
knjige, saj smo imeli občutek, da jih v 
časih, ko smo vsi doma, potrebujejo 
še bolj kot sicer. Omogočili smo tudi 
brezplačen dostop do leposlovnih 
e-knjig.
Toda, šolarji, dijaki in študentje so imeli 
pouk in predavanja na daljavo. To pa 
pomeni, da so potrebovali gradivo za 
šolo, študij, delo … Porodila se je ideja, 
da bi knjige vozili k uporabnikom domov. 
Prejel sem klic direktorja, vprašal me je, 
ali bi bil pripravljen s službenim vozilom 
voziti gradivo na domove uporabnikov. 
»Seveda,« sem pritrdil. Doma mi je bilo 
dolgčas.
Opisal bom, kako je potekala izposoja z 
dostavo.
Prvi dan – totalna zmeda.
Alan Rener in Terens Perčić sta doma 
izmenično sprejemala klice članov za 
rezervacije in informacije. 
Sam sem v knjižnici izpisoval naročila za 
gradiva, ki je bilo v dislociranem oddelku 
za mlade bralce, v študijskem oddelku 
pa tudi v oddaljenem skladišču potujoče 
knjižnice ter v bibliobusu.
Prvi dan smo improvizirali, nismo imeli 
jasnih navodil, kako se bo vozilo, po 

IZ KNJIŽNICE VAM PRIPELJEMO KNJIGE 
NA DOM
RENE MIŠAK

OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER

kateri poti … skratka, zmeda. A smo se 
kmalu organizirali.   
Dostavo na dom smo opravljali le v 
občinah Koper in Ankaran. 
Na knjige sem nalepil imena in priimke 
ter naslove in telefonske številke 
naročnikov. Na google maps sem si 
ogledal naslove in jih približno razvrstil 
po območjih in naslovih naročnikov, da 
sem ubral »pametno« pot.  
Ko sem startal, sem poklical člana in 
sporočil, kdaj približno se bom pripeljal 
pred njihov dom. Prosil sem, da me 
nekdo počaka na ulici oz. pred hišo, tako 
smo lahko zagotovili varno predajo, pa 
tudi delo je hitreje steklo. Ko sem paket 
predal, sem poklical naslednjega člana 
…
Da bi si olajšal delo, sem si v google 
maps vstavil več naslovov (hkrati sem jih 
lahko vpisal do 10) in si aplikacijo poslal 
na telefon. Medtem mi je nekako tudi 
uspelo povezati telefon s službenim 
vozilom tako (hevreka!), da mi je preko 
telefona navigacija v vozilu kazala pot, 
kam se moram peljati.
V naslednjih dneh smo sprejemali vedno 
več naročil in sam nisem več uspel na 
štirih koncih gradiva pripravljati, ga 
označiti in dostaviti. 
Direktor je poklical še Matjaža Mariniča 
in rad mi je priskočil na pomoč. Delo sva 
si razdelila: jaz sem pripravljal gradivo 
iz skladišča in bibliobusa, kolega pa 
je pripravljal knjige iz študijskega in 
pionirskega oddelka. Pripravil mi je 
tudi poti voženj in mi jih posredoval na 
mobilno napravo.   
Toda že nekaj dni za tem sva oba 
potrebovala še več pomoči. Priključila 
se nama je Tanja Prelovšek, ki je 
sprejemala rezervacije in pripravljala 
gradivo iz ankaranskega oddelka, nato 

so se počasi začeli vračati še ostali 
sodelavci.
Že meseca aprila sem ponovno šel na 
teren in kraje obiskoval po ustaljenem 
urniku, razen postajališč v Italiji in na 
Hrvaškem. Zaradi varnosti sem delo 
opravljal sam. V potujočo knjižnico, 
torej v bibliobus je smela vstopiti le ena 
oseba in tako je ostalo do konca junija. 
O našem delu so poročali tudi na RTV 
SLO, z mano so potovali in nastal je 
prispevek, ki je bil objavljen v Dnevniku:
https://www.rtvslo.si/4d/
arhiv/174686184?s=tv&t=0 
V mesecu septembru smo ponovno 
začeli voziti, toda ne v Italijo in ne na 
Hrvaško. Še zmeraj vozim in izposojam 
le jaz (ena oseba).



Maček v žaklju: gradivo 
za odrasle – št. paketov Maček v žaklju: gradivo 

za otroke – št. paketov

Vrečke »maček v žaklju«.

Knjige v karanteni.
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DELOVANJE POTUJOČE KNJIŽNICE 
LJUBLJANA V ČASU IZBRUHA NALEZLJIVE 

BOLEZNI COVID-19
NEJA DREVENŠEK, MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

V začetku marca 2020 nas je vse skupaj 
presenetilo množično širjenje nalezljive 
bolezni novega koronavirusa. Nihče od 
nas si nikoli ni predstavljal, da bomo od 
12. marca do 11. maja morali prenehati z 
obratovanjem ter tako odpovedati obisk 
vseh naših postajališč. Z veseljem pa smo 
le dočakali ta ponedeljek, 11. maja, ko smo 
tako kot šest največjih knjižnic v mreži 
Mestne knjižnice Ljubljana ter nekaterih 
ostalih v državi ponovno lahko pričeli 
z izposojo, seveda pod prilagojenimi 
pogoji. Stanje po umiritvi prvega vala 
epidemije je bilo res nepredvidljivo, zato 
smo knjižnice odpirali postopoma. Pri 
svojem delu in storitvah smo upoštevali 
vsa stroga priporočila NIJZ, uporabljali 
smo zaščitne maske ter jih delili tudi 
tistim uporabnikom, ki so prišli brez 
njih, razkuževali smo roke in skrbeli za 
medsebojno varnostno razdaljo. 
Vse vrnjeno gradivo so v času 
ponovnega odprtja knjižnice uporabniki 
sami položili v posebej pripravljene 
zabojčke v bibliobusu. Te smo dopoldne 
naslednji dan prenesli v naše skladišče, 

PAKETI PO 3 KNJIGE 
Paketi po 3 knjige:

Družbeni 
romani

10

Kriminalni 
romani

14

Pustolovski 
romani

8

Zgodovinski 
romani

8

Kratke zgodbe 7

Kulinarični 
romani

3

Ljubezenski 
romani

12

Danska 
književnost

1

Japonska 
književnost

1

Filmske 
zgodbe

1

Erotični romani 7

Spomini in 
biografije

8

Humor 9

Slovenske 
domače 
povesti

5

PAKETI PO 4 KNJIGE 
Paketi po 3 knjige:

Slikopisi 3

Kartonke 3

Velike tiskane 
črke

11

Živalske 
zgodbice

4

Slikanice – 
živali

1

Živalske 
zgodbice 
z velikimi 
tiskanimi 
črkami

2

9–14 let – 
mešano

7

Ekološke 
pravljice

2

Pravljice o 
družini

1

PAKETI PO 3 KNJIGE

9–14 let–fantje 3

9–14 let–
dekleta

1

9–14 let–
mešano

1

Slikopisi 1

kjer je vse vrnjeno gradivo počakalo 
v karanteni, najprej 7 dni, nato pa 3 dni 
po novih priporočilih NIJZ. Nato smo to 
gradivo dokončno razdolžili bralcem 
v našem skladišču v dopoldanskem 
času, ko imamo predvideno interno 
delo ter pripravo bibliobusa za teren. 
Povprečno se je dnevno nabralo od 5 do 
7 velikih zabojev vrnjenih knjig in dvd-
jev, ki jih v normalnih okoliščinah sproti 
pospravljamo na police ali pa izločamo 
iz zaloge v bibliobusu.



V biboliobus sme stopiti le ena oseba (druga oseba, Boris Zgonc je knjižničar). 

Maček v žaklju: gradivo za mlade (14 +) – št. paketov

Z maskami, pa ni pust.
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PAKETI PO 3 KNJIGE

Najst (splošno) 11

Živalske zgodbe 3

Zgodbe za fante 2

PAKETI PO 3 KNJIGE

Zgodbe za dekleta 1

PAKETI PO 3 KNJIGE

Najst (splošno) 3

Sistem vračanja izposojenega gradiva 
smo junija, septembra in oktobra 
nadgradili z vračanjem z “zadržkom”. 
Vse gradivo, ki so ga uporabniki vrnili, je 
dobilo poseben status “B”, kar je bilo na 
uporabnikovem listku posebej označeno 
kot “vrnjeno z zadržkom”. Tako so naši 
uporabniki takoj dobili informacijo, 
katere knjige so vrnili in bodo počakale 
v karanteni, katere pa so morda še ostale 
doma. Po preteku obdobja karantene 
smo knjige dokončno razdolžili ter jih 
umestili v bibliobus, med rezervirano 
gradivo ali pa pospravili v skladišče. 
Platnice knjig smo razkuževali po 
potrebi, če so bile vidno umazane, 
razkužili pa smo tudi vse rezervacije 
posebnih skupin naših uporabnikov 
v domovih starejših občanov in na 
postajališču rehabilitacijskega instituta 
Soča, seveda potem, ko smo jih lahko 
ponovno obiskali. 
V bibliobus smo lahko naenkrat 
omogočili vstop samo eni zdravi osebi 
ali družini. Ker imamo v naši mreži 
postajališč veliko ogroženih skupin iz 
domov starejših občanov, kjer stojimo 
neposredno pred centrom starejših, 
posebnost pa so tudi varovanci v 
zaporih na Igu ter zaposleni in pacienti 
v rehabilitacijskem institutu Soča, smo 
se morali vsak teden ali pa celo vsak 
dan sproti dogovarjati z vodstvom teh 
zavodov, ali trenutna situacija dopušča 
naš obisk ali ne. Mnogo naših obiskov 
je tako v času epidemije žal odpadlo, 
ko pa so se razmere umirile, pa smo 
po dogovoru z zavodi ponovno prišli in 
prilagodili naše delovanje tako, da smo 
gradivo vnaprej pripravili za izposojo, 
prevzeli pa so ga zaposleni iz domov 

starejših. V času posebnih razmer smo 
vse bralce opravičili morebitnih stroškov 
zamude ter opominov, gradivo so lahko 
v miru vrnili v času, ko je bila epidemija 
preklicana.
Naše bralce smo predhodno obvestili, 
da trenutno izbiranje knjig na policah 
bibliobusa žal ni mogoče, lahko pa 
jih naročijo vnaprej. V prvih tednih po 
ponovnem odprtju smo izposojali 
samo vnaprej rezervirano gradivo, zato 
se je v tem času zelo povečalo število 
rezervacij preko e-pošte in telefona. 
Za vse tiste, ki pa so želeli še kakšen 
dodatni kupček knjig, pa smo pripravili 

vrečke presenečenja “Maček v žaklju”, ki 
smo jih pripravili po različnih zanimivih 
tematikah in žanrih tako za odrasle kot 
tudi za otroke. Maja in junija smo v pakete 
treh ali štirih knjig pripravili skupaj kar 
500 knjig, od tega 282 knjig za odrasle, 
154 knjig za otroke ter 63 knjig za mlade 
(starejše od 14 let). Pripravljali smo jih 
vsak dan sproti glede na povpraševanje 
in prav vse do zadnjega smo tudi 
izposodili.



Aleš razkužuje knjige v skladišču. 
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POTUJOČI KNJIŽNIČARJI SMO. 
NE PREDAMO SE. PIKA. 

VEDNO SE VRAČAMO. PIKA.
KSENIJA TRS, MARIBORSKA KNJIŽNICA

FOTO: KSENIJA TRS

V nekem čudovito mehkem trenutku sem 
premagala korono. »Knockautirana« je 
obležala pred mojimi nogami. Grenčina, 
ki se je pretakala po moji notranjosti, ki 
je puščala v mojih ustih grenak priokus 
in v mojih očeh senco žalosti, je začela 
izginjati. Dva meseca in pol. Prekleta kot 
stoletje dolga meseca, ki sta spreminjala 
svet. Predvsem pa ljudi. Dva prekleta 
dolga meseca, ki sta nekatere ljudi 
čisto poneumila, nekatere razčlovečila, 
predvsem pa razdvojila, ločila.
Življenje. Kako zna biti lepo, koliko zna 
dajati. In koliko vzeti. Življenje. Ki zna imeti 
lice zverziranega pokeraša, ki na koncu 
pobere in obere do zadnje drobtinice. 
Ki iz bogataša naredi pomilovanja 
vrednega reveža in iz reveža največjega 
bogataša. Življenje, ki nas zna prefinjeno 
crkljati, v naslednjem trenutku pa nas 
ima za keglje, ki jih z lahkoto premetava 
in podira. Hotelo mi je vzeti srce. Ni mu 
uspelo, ker sem ga začela razdajati 
sama. Košček za koščkom, ki so se 
vračali. Več kot sem ga podarila, večje je 
postajalo.
Ravno to življenje ljubim, saj me je 
pred leti začelo imeti rado. Podarilo mi 
je knjižnico in čudovite sodelavce. In 
naklonilo mi je, da zadenem življenjski 
loto tisti trenutek, ko sem kot potujoča 
knjižničarka prvič stopila na bibliobus. 
Med polne police s knjigami. Ko sem 
prvič prišla po ovinkih med bralce, ki 
so postali moji prijatelji. Obdarilo me 
je z vedoželjnimi mulci in mulami in 
petkami in kepicami, z nasmehom in 
zvenečim smehom med brskanjem po 
knjižnih policah, med iskanjem njihovih 
pravljičnih junakov.
Korona, prijateljica pekla, nam je dala 
moko za kruh in potice. Dala nam je na 
tone makaronov in straniščnega papirja, 
pločevink in konzerv. Dala nam je kruha 

in iger od Človek ne jezi se naprej do 
Monopolija, ki so ga eni dodelali do 
potankosti, drugi pa ga sploh nismo 
dobili.
Vse to nam je dala, da nas je lahko 
pahnila v osamo. Izolacijo! In zaslišal se 
je glas, ki je zapovedal razdalje, maske in 
prepovedal druženje. Prepovedal knjige. 
Vzel mi je objem. Poljub. Dotik. Za kako 
dolgo? Začelo je boleti. Tu notri. V prsih. 
Globoko. Srce se je krčilo. Hlepelo. Ni 
moglo razumeti, da mu jemljejo to, 
kar mu daje energijo. Roka se je želela 
dotikati, božati. Dajati. Telo je želelo 
sprejemati.
Ne! Ne smeš! Nič več ni tako, kot je bilo. 
Izogibati. Ne dotikati. Od daleč opazovati. 
Ne imeti rad.

Ne. To ni res. To se ne dogaja. Mi boste 
vzeli še sonce, zvezde, luno, oblake?
Pa saj ste mi vzeli že objem. Petke in 
kepice, zveneči smeh in brskanje po 
knjižnih policah. 
Bibliobus je dva dolga meseca stal 
osamljen na parkirišču. Knjige so tiho, 
brez šelestenja listov ter raziskovanja 
strani samotno ždele na policah. Mi pa 
doma. Na čakanju. Kako dolgo?
Čakali smo! 
Kako željno smo čakali na tisti, lahko 
greste, lahko izposojate tako kot prej. 
Pred korono. Ker sedaj imamo čas pred 
korono in po. Za vedno.
Šla bi. S polnimi škatlami izbranih knjig 
Ne! Ne smeš. V tej črvini je to 
prepovedano. Sprejmi. Ostani. Ali pojdi. 



 »Korona vračilo«.

Izposoja knjig pred bibliobusom. 
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Ostala bom. Ker so tu ljudje, ki jih imam 
rada. Ostala bom in čakala, da mine. 
Znam objeti z očmi. Znam se smejati 
glasno. Čakala bom. Da mine. Da pride 
tisto pravo zdravilo.
Tisti jutri pa lahko, je dal neke vrste zeleno 
luč z velikimi omejitvami stacionarnim 
knjižnicam. Za bibliobuse žal to ni veljalo. 
Premajhen, preveč utesnjen prostor, v 
katerem se virusi križajo, zaletavajo drug 
v drugega in se lepijo na vse in vsakogar. 
Hm. 
11. maj, dan D, ko smo se po dveh 
mesecih z mešanimi občutki ponovno 
odpravili na pot, je bil za nas potujočnike 
neprecenljiv, težko pričakovan, hkrati pa 
zaradi vseh varnostnih ukrepov prepleten 
s pridihom žalosti ter otožnosti. 
Ko smo na postajališču odprli vrata in 
z rdečim trakom bralcem prepovedali 
vstop, je zabolelo, zapikalo tam nekje 
pri srcu. Sovražim ta trak. Sovražim 
maske na obrazu, ki zakrivajo nasmeh 
dobrodošlice.
Potujoči knjižničarji smo. Pika. Ki se ne 
predamo. Pika. 
Še vedno imamo srce na istem mestu. 
Tudi oči se znajo nasmehniti. Tega ne 
smemo pozabiti. Ko razširimo roke, 
pokažemo objem. Ko se z dlanjo 
dotaknemo prsi, pokažemo, da imamo 
radi. 
Pa vendar se je v nas ugnezdil kanček 
grenkobe, ko smo opazovali, kako 
previdno so prihajali pred vrata s polnimi 
vrečkami knjig. Kako so jih polagali na 
stopnice kot svetinjo na oltar, kako se 
jim je v pogled prikradel velik vprašaj in 
na tihe ustnice zadrgnjen zakaj, ko jim 
povemo, da bodo knjige sedem dni v 
karanteni, da si jih trenutno ne morejo 
izposoditi. 
V očeh je prošnja, lahko dobimo knjige? 

Pogrešamo jih. Manjkajo nam. Rečeno je 
bilo, da ne. Od koga že?
O, kako me je zabolelo, ko je prišla 
mamica s petletnikom, oddala knjige, 
se zahvalila in hotela oditi. »Mami, jaz bi 
knjigico! Prosim!« »Danes ne! Drugič!« 
Žalosten pogled je zataval najprej k 
nam, potem navzgor k mamici: »Prosiiim. 
Samo eno. Prosiiiim!«
Izbrala sem slikanice. Več. Srečen otroški 
vrisk je še dolgo odmeval. Ne samo v 
ušesih. V srcih.
Potujoči knjižničarji smo preveč povezani 
z ljudmi. Preveč nam pomenijo, da bi se 
šli to. Še posebej starejši, ki že itak težko 
pridejo. Nimam srca, da bi jim odrekla 
knjigo, tudi moji sodelavci ne.
Srečni so odhajali s tem, kar smo jim 
izbrali, ko so čakali pred vrati in zrli na 
bibliobus, na police polne knjig. Še 
posebej so se razveselili, ko smo začeli 
sprejemati njihova naročila za naslednjič. 
Na bibliobusu, po telefonu in elektronski 
pošti, fb strani. Čutimo se.
Prišlo je. Tisto zdravilo. Imenuje se 
Zoja. Desetletna deklica, ki je prišla 
na bibliobus. Ko je odhajala, se me je 
nenadoma samoiniciativno oklenila 
okrog pasu, se stisnila k meni in me 
objela z vso močjo. Dolgo. Neprekinjeno. 
Po dveh mesecih in pol pristno topli 
spontani objem, v katerem je bila vsa 
njena ljubezen. Kakšen občutek. Kako 
dober občutek. Ta objem se je dotaknil 
moje biti. Življenje je steklo skozme kot 
poživljajoča studenčnica skozi usihajoče 
drevo.
Srce v prsih je postajalo večje in večje, 
solze so poiskale svojo pot in tekle in 
tekle ter izpiralne mojo bolečino, ki sem 
jo čutila ves tisti čas, ko sem gledala, 
kako radi bi bralci prišli k nam, a niso 
smeli. Ko smo se izogibali drug drugega. 

Ko smo se bali drug drugega. Jokala 
sem. In čutila neznansko olajšanje.
Kako je postal svet lep, moja draga Zoja.
Dnevi minevajo, odhajajo v preteklost, 
s seboj odnašajo manj lepe stvari in 
prinašajo nove, lepše ukrepe.   
Na bibliobus prihajata lahko le dva 
uporabnika. Če pridejo v družinskem 
paketu, so lahko vsi. Obvezno maske in 
razkužilo. 
Izposojamo knjige. Kolikor kdo hoče, 
dokler čas dopušča. Vse knjige iz 
karantene smo očistili. Sedaj jih 
razkužujemo sproti, če nam le čas 
dopušča. Da se le obračajo. Izposojajo. 
Pri gasilcih smo si izposodili klop, ki 
jo postavimo zunaj na svežem zraku. 
Na njej so škatle s knjigami, ki si jih 
uporabniki lahko izbirajo, medtem ko 
zunaj čakajo. Veseli so. Pohvalijo nas za 
iznajdljivost. 
Pred nami sta meseca, ki sta ponavadi 
namenjena dopustu. Kar se tiče 
dopustovanja je to letošnje prestopno 
leto z nesrečno korono marsikomu 
prekrižalo načrte in bo ostal doma. 
Marsikdo je tudi še na čakanju, ali je 
izgubil službo in si na žalost dopusta ne 
more privoščiti. Zaradi vseh teh razmer, 
pa tudi zaradi tega, ker je tudi naš korona 
v začetku leta za dva meseca prisilno 
sparkiral, smo se potujoči knjižničarji 
odločili, da bomo z vožnjami bibliobusa 
nadaljevali do 28. julija. 
Upamo, da bo tako tudi ostalo in da 
septembra nadaljujemo po ustaljenem 
urniku, čeprav ne kaže najbolje …
P. s.: September je bil naš in vaš. Skupaj 
smo bili na bibliobusu. Se šalili, izbirali 
knjige, ki so »dišale« po razkužilu. Tako 
kot naše roke, in upali, da bo trajalo. 
Oktober! Trak, ki prepoveduje vstop, je 
spet nameščen! Kako dolgo?
Bomo preživeli. Bomo. Potujočniki 
z DNK v obliki pnevmatike, s krvno 
skupino nafta ter srca v obliki knjige …



Priprava gradiva za teren
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BIBLIOBUS DOMA, MI PA NA POT Z 
OSEBNIM SLUŽBENIM VOZILOM 

JANA BALAŽIC

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA

FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

V letošnjem, res posebnem letu, kar se 
tiče dogajanja v družbenem življenju 
po celem svetu, smo se tudi delavci 
potujočih knjižnic bili primorani soočiti 
z novimi situacijami. Koronavirus, ki je 
v začetku pomladi tako nepričakovano 
zaprl ljudi med domače zidove, nam je 
povzročil nemalo izzivov.
Knjižnica Murska Sobota je bila na 
vrsti za gostovanje Potujočih knjižnic 
Slovenije. Mednarodni festival potujočih 
knjižnic, ki smo se ga tako zelo veselili, 
smo bili primorani prestaviti. Na kdaj, še 
ne vemo, saj se zdravstvene razmere v 
državi do jeseni niso umirile. Srečanje bi 
bilo za nas še toliko pomembnejše, saj 
potujoča knjižnica PiŠK Murska Sobota 
v letu 2020 obeležuje častitljivih 25 let 
delovanja. To ne pomeni zgolj 25 let 
voženj po pomurskih občinah, temveč 
tudi toliko let sodelovanja in druženja 
z bralci, skupnega napredovanja, 
dodajanja novih vsebin na bibliobusu, 
radostnih trenutkov, preživetih z bralci 
in obiskovalci bibliobusa in nenazadnje 
tudi kakšne vmesne nevšečnosti. A z 
dobro voljo in hvaležnimi uporabniki 
gredo slednje v hitro pozabo.
Razna navodila državnih organov 
in nenazadnje naša lastna skrb za 
zdravje vseh zaposlenih in seveda tudi 
uporabnikov so nas prisilila k razmisleku, 
kako delovati v dani situaciji.
Glavno vodilo vseskozi je bilo, da naše 
knjige morajo najti pot do zvestih 
uporabnikov bibliobusa. Vendar s 
čim manj tveganja za vse sodelujoče. 
Na koncu smo se odločili za varno 
pot. Knjige smo razvažali z osebnim 
službenim vozilom.
Kako je potekal postopek? Preko različnih 
medijev in telefonskih kontaktov smo 
vse uporabnike bibliobusa obvestili, da 
bo delo potujoče knjižnice potekalo z 
uporabo osebnega vozila.
Bralci so si knjige lahko naročili po 
telefonu ali s pomočjo spletne aplikacije 

COBISS. Naročila smo sprejemali tudi po 
e-pošti. Naročene knjige smo evidentirali 
v matični ustanovi, saj v avtomobilu 
nismo imeli računalnika. Ko je šofer 
pripeljal na določeno postajališče, je 
knjige uporabnikom samo razdelil. Je 
pa imel v avtu še nekaj škatel najbolj 
iskanih in branih knjig, izmed katerih so 
si bralci lahko le-te izbrali tudi po lastni 
izbiri. Inventarne številke na terenu 
izposojenih knjig si je šofer zapisal in 
smo jih evidentirali ob njegovi vrnitvi v 
matično ustanovo.
Za knjige, ki so jih uporabniki ob svojem 
obisku vračali, smo imeli pripravljene 
posebne škatle, v katere smo odlagali 
vrnjeno gradivo. Ob vrnitvi smo to 
gradivo odložili v poseben, za karanteno 
namenjen prostor in jih tam pustili 
odležati za to določen čas (tri dni). Po 
preteku karantenskega obdobja smo 
knjige razknjižili in pripravili za nadaljnjo 
uporabo.
Koronavirusu smo prilagodili tudi 
urnik voženj potujočega vozila. Ker se 
učenci osnovnih šol v celoti niso vrnili v 
šolske klopi, smo jih preko osnovnih šol 
zaprosili, da so knjige še pred koncem 
šolskega leta vrnili na svoje šole. Pri 
tem so nam bili učitelji in knjižničarji na 
osnovnih šolah v veliko pomoč. Ravno 
tako vzgojitelji v vrtcih. Nato je šofer v 
dveh junijskih terminih zbrano vrnjeno 
gradivo pobral in ga vrnil v centralno 
skladišče. Seveda po postopku vračanja 
kot sem ga že navedla.
Zaradi omejitev, ki so veljale v državi od 
sredine marca do sredine junija 2020, 
smo se na potujoči knjižnici PiŠK Murska 
Sobota odločili za izjemo podaljšanja 
voženj potujoče knjižnice. Tako smo 
vožnje z osebnim službenim vozilom 
opravljali še julija in v zadnjem tednu 
avgusta 2020. V teh dveh mesecih smo, 
kot že rečeno, prilagodili postajališča 
tako, da smo izpustili osnovne šole, 
obiskovali pa smo vse ostale uporabnike; 

obiskovalce, ki prihajajo na posameznih 
postajališčih, v vrtcih in v domovih za 
starejše.
Tako smo v mesecu juniju stali na vseh 
72 postajališčih, v mesecu juliju smo stali 
na 49 postajališčih in v mesecu avgustu 
na 43 postajališčih.
V obdobju od junija do avgusta smo 
imeli na potujoči knjižnici PiŠK Murska 
Sobota 3.142 enot vrnjenega gradiva in 
1.254 enot izposojenega gradiva.

Uporabniki so svoja naročila oz. 
rezervacije knjig največkrat oddali preko 
elektronske pošte, sledijo telefonska 
naročila, na zadnjem mest.u pa so 
rezervacije, oddane preko aplikacije 
COBISS. Tako opažamo, da imajo naši 
uporabniki bibliobusa, tudi kar se tiče 
vnaprejšnjih naročil, raje osebni kontakt 
kot uporabo spleta.
Tudi zato je naš bibliobus z začetkom 
septembra znova krenil na pot. 
Upoštevajoč vse pogoje, določene 
za zdravje vseh nas. Na veselje nas 
zaposlenih in vseh uporabnikov 
bibliobusa PiŠK Murska Sobota.



SLIKA 1: Ekipa potujočnikov je pripravljena na 
prevzemanje gradiva, 8. maj 2020.

Foto: Irena Tul

SLIKA 2: Na poti tudi s službenim vozilom.
Foto: Urška Magajne
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Kmalu po tem, ko smo vstopili v leto 
2020, je svet preplavila informacija o 
novem virusu. V naše kraje je covid-19 
»pripotoval« v zgodnjih pomladnih 
dneh, še vsem zelo neznan in strah 
zbujajoč. Ker nihče ni vedel, kako hitro 
in »uspešno« se bo širil, smo se bili 
primorani novi situaciji prilagoditi vsi, 
tudi kulturne ustanove. Tako smo v 
skladu z navodili Ministrstva za kulturo 
s petkom, 13. marca 2020, knjižnico za 
uporabnike zaprli. Prav tako ni delovala 
potujoča knjižnica, ki ni šla na pot že dan 
prej, ko naj bi obiskali otroke v zamejskih 
šolah. Z zaprtjem knjižnic in s tem tudi 
potujoče knjižnice se je začelo neznano 
in negotovo obdobje. 
Po obdobju čakanja na domu, šole 
na daljavo, dela na vrtovih in poljih, 
sprehodih v naravo oziroma koriščenja 
dopusta in ur tako ali drugače smo 
se sredi aprila tudi knjižničarji GKFB 
postopoma vrnili na delo. Knjižnica je 
bila še vedno zaprta, zato smo ta čas 
izkoristili za inventuro, ki smo jo v vseh 
enotah izvedli konec aprila in v prvih 
dneh maja. S postopnim odpiranjem 
knjižnic v začetku maja smo najprej 
delno odprli osrednjo knjižnico v Novi 
Gorici, kasneje tudi krajevne knjižnice in 
nazadnje potujočo knjižnico. 
Po pogovoru z direktorico Goriške 
knjižnice Ireno Škvarč smo se odločili, 

NOVOGORIŠKA POTUJOČA KNJIŽNICA V ČASU KORONE
URŠKA MAGAJNE

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

da bo naš bibliobus ponovno obiskoval 
uporabnike od 1. junija dalje, že prej pa 
bomo omogočili vračanje gradiva.
Naši uporabniki so gradivo lahko sami 
prinesli v osrednjo knjižnico v Novi Gorici. 
Ker pa večina te možnosti ni imela in ker 
je bila količina izposojenega gradiva 
tako velika, smo se odpravili na teren 
s službenim vozilom in ga prevzemali 
na postajališčih. Določili smo poseben 
razpored prevzemanja, pri čemer dnevi 
in ure niso sovpadali z običajnim letnim 
razporedom. Pripravili smo seznam 
članov (po občinah) z izposojenim 
gradivom, ki smo ga uredili po krajih 
in dnevih prevzemanja. Poklicali smo 
uporabnike in jih obvestili o tem 
posebnem načinu vračanja. Opozorili 
smo jih, naj ne pričakujejo našega lepega 

rdečega bibliobusa, ampak osebni avto. 
Potekalo je izključno vračanje, izposoja 
ni bila možna (fotografiji 1 in 2).
Tako smo se 11. maja odpravili na pot s 
službenim vozilom in gradivo prevzemali 
na postajališčih, tam, kjer je običajno 
parkiran bibliobus. V dobrem tednu smo 
ga prevzeli že velik del. S postopnim 
odpiranjem izobraževalnih ustanov v 
drugi polovici maja smo nadaljevali z 
obiski vrtcev in šol, učitelji so od učencev 
pridobili gradivo že pred našim obiskom, 
ʺter podjetij in drugih ustanov.
 

Prevzeto gradivo smo po zaključku 
terena naložili v škatle, jih zaprli in 
označili z datumom. V karanteni je bilo 
en teden. Hranili smo ga v garaži in okoli 
bibliobusa so se škatle vsakodnevno 



SLIKA 3: Karantena vrnjenega gradiva.
Foto: Urška Magajne

SLIKA 5: Pripravljen na vračanje gradiva pred 
bibliobusom, september 2020.

Foto: Urška Magajne, 2020.

SLIKA 4: »Knjiga na dom«.
Foto: Urška Magajne
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množile. Šele po enotedenski karanteni 
smo jih lahko odprli in gradivo razdolžili 
(fotografija 3).
Pri obveščanju v maju smo uporabnike 
prosili, da oddajo svoja naročila za 
junijski teren oziroma »poletno branje«. 
Ob oddajanju gradiva so tako oddali še 
lističe s seznami želja, pisali po e-pošti, 
klicali po telefonu. Vklopili smo tudi 
naročanje preko Moje knjižnice (do 5 
enot). Naročil je bilo resnično veliko.
Naša knjižnica omogoča storitev Knjiga 
na dom. Namenjena je vsem, ki bi 
radi brali, a s težavo obiščejo knjižnico 
zaradi starosti, invalidnosti, bolezni. Ta 
način izposoje smo maja izvajali tudi v 
potujoči knjižnici. Ker nas uporabniki niso 
mogli obiskati že dva do tri mesece, so 
knjige že močno pogrešali. Potujočniki 
smo tako na dom odpeljali 273 knjig, s 
katerimi smo oskrbeli 46 uporabnikov 
(fotografija 4).
Končno je prišel junij, ko smo lahko 
zveste uporabnike na postajališču 
pričakali z našim potujočim knjižnim 
hramom. Izvajali smo le izposojo 
gradiva, nekaj malega je bilo vračanja. 
Pri tem smo morali paziti na čisto in 
nečisto pot (vrnjene knjige smo zlagali 
v za to pripravljene zaboje v prtljažnikih 
avtobusa). Vstopanje na bibliobus je bilo 
omejeno na enega uporabnika oziroma 
družino po priporočilih NIJZ-ja (obvezno 
nošenje maske in razkuževanje rok). 
Obisk v Italijo ni bil izvedljiv, saj so bile 

šole tam še zaprte. So pa gradivo, ki so 
ga imeli učenci izposojenega, učitelji 
zbrali kasneje. Prevzeli smo ga v poletnih 
mesecih.  

Še nekaj statistike za prvo polletje 2020: 
• 1.939 aktivnih članov,
• obisk: 8.404,
• izposoja: 27.186,
• novovpisani člani: 31, 
• ure pravljic, izvedene pred  

13. marcem: 7 (okoli 190 otrok).

Bibliobus v drugi polovici 
leta 2020

Na delovanje potujoče knjižnice v 
jesenskem času smo bili s pomladnimi 
izkušnjami dobro pripravljeni. Na 
teren smo se odpravili po letnem 
razporedu, vstopanje na bibliobus je 
bilo omejeno na enega oziroma dva 
bralca (pogoj, da sta iz iste družine ali 
razreda), upoštevajoč priporočila NIJZ-
ja. Vrnjeno gradivo smo prevzemali pred 
bibliobusom, ga vračali z zadržkom 
in odlagali v zaboje, na teren z veliko 
izposojenega gradiva pa smo odhajali 
tudi s službenim avtom. Karantena 
je tokrat trajala tri dni (fotografija 5).
Epidemiološkim razmeram smo 
prilagodili tudi obiske v vrtcih. Ker 
izbiranje gradiva na bibliobusu za 
vrtčevske skupine po priporočilih NIJZ-ja 
ni bilo izvedljivo, smo za otroke pripravili 
izbor slikanic na mizici pred bibliobusom. 
Z vzgojiteljicami iz Vrtca Deskle in vrtca v 
Čepovanu pa smo se dogovorili tudi za 
uro pravljic. Jesensko vreme nam je bilo 
naklonjeno, zato smo v lepih in s soncem 
obsijanih dopoldnevih izvedli pravljico 
zunaj, pred vrtcem (in po priporočilih 
NIJZ-ja skupine razdelili na manjše z 
največ deset otroki). Vzgojiteljice in 
otroci so »pravljico pod krošnjami« 
sprejeli z navdušenjem, pravljični 
zabojček, napolnjen z zgodbicami in 
ugankami, pa je še dodatno vzbudil 
otroško radovednost (fotografiji 6 in 7).
Obiski šolarjev so bili lažje izvedljivi, saj so 
otroci nosili maske. Vstopali so po dva ali 
po trije iz posameznega razreda. Pojavila 
se je težava, kako časovno izpeljati obisk 
zamejskih šolarjev. Razredov je veliko, v 
enem dnevu bibliobus obišče tudi več kot 
300 učencev. Zato smo se v dogovoru s 
šolama odločili, da nas obišče le polovica 
vseh šolarjev. Kot zelo dobra praksa se 

je pokazala tudi predhodna priprava 
knjig. Učitelji so nam nekaj dni pred 
našim obiskom poslali sezname želja 
za vsakega učenca posebej. Gradivo 
smo tako lahko predhodno izposodili 
in ga na terenu le izročili učiteljem.  

Kaj nas čaka v prihodnje?

Ker se je epidemiološka slika med 
jesenskimi počitnicami poslabšala, 
je bibliobus novembra primoran 
ostati parkiran v garaži. Kljub temu 
potujoča knjižnica svojim uporabnikom 
zagotavlja del storitev. Uporabniki lahko 
knjižnično gradivo vrnejo v krajevnih 
knjižnicah v občini svojega bivanja 
ter obenem prevzamejo predhodno 
naročeno gradivo. Reden obisk z 
bibliobusom je le v Goriških brdih, saj 
tam nimajo krajevne knjižnice. Prav 
tako izvajamo storitev Knjiga na dom. 
Leto 2020 je za vse nas in za vsa 
področja našega življenja drugačno, 
posebno. Gre za čas, ko delujemo pod 
posebnimi in izrednimi pogoji, čas, ki 
je zelo pester in nevsakdanji, čas, ko 
iščemo boljše in lažje poti, čas, ko se 
odtujujemo in obenem povezujemo, 
ʺ čeprav na druge načine in po drugih 
poteh. Veliko je sprememb in novosti, a 
le s skupnimi močmi in sodelovanjem 
bomo uspešno izvajali svoje poslanstvo 
– knjigo približati bralcem in spodbuditi 
k branju čim večji krog uporabnikov, 
predvsem tistih iz odmaknjenih krajev.
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Knjižnice smo v spremenjenih razmerah, 
ko smo morale čez noč zapreti svoja 
vrata za obiskovalce, iskale nove poti do 
bralcev. Tudi knjižnice na kolesih smo se 
prilagodile novi situaciji, v kateri smo se 
znašle. 

Še preden smo bibliobus novomeške 
knjižnice v petek, 13. marca 2020, za 
nekaj časa parkirali v garaži, je svoj 
obisk odpovedalo nekaj napovedanih 
šol in skupina varovancev novomeškega 
varstveno-delovnega centra. V času, ko 
je bila knjižnica zaprta, nama je bilo tudi 
vozniku in knjižničarju na bibliobusu tako 
kot večini sodelavcev odrejeno delo na 
domu. 

DELOVANJE NOVOMEŠKE 
POTUJOČE KNJIŽNICE V 
SPREMENJENIH RAZMERAH
LUKA MEŽAN

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

Novomeška knjižnica je bila ena prvih, 
ki je obiskovalcem spet odprla svoja 
vrata. Že v naslednjem tednu, 11. maja, 
pa je na pot po ustaljenem urniku krenil 
tudi bibliobus. Delovali smo po principu 
brezstične izposoje na prostem pred 

bibliobusom. Uporabniki so povedali, 
katero gradivo želijo, knjižničar pa 
jim ga je izposodil in prinesel iz 
bibliobusa. Knjige so vračali v zaboj 
pred bibliobusom, vrnjene knjige pa 
so šle najprej v karanteno in bile šele 
nato vrnjene v obtok. Vrnjene knjige, 
ki so že bile rezervirane, smo razkužili 
in jih takoj vrnili v obtok. V prvih tednih 
so uporabniki imeli omejen dostop 
do knjižnih polic in gradiva niso mogli 
samostojno pregledovati po knjižnih 
policah bibliobusa. Z rahljanjem 
ukrepov pa smo jim posamično 
omogočali vstop v bibliobus, pri čemer 

so morali nositi zaščitno masko ter 
upoštevati predpisano število hkratnih 
obiskovalcev in medsebojno varnostno 
razdaljo najmanj 1,5 m.
Obisk potujoče knjižnice je nekoliko 
upadel. Sploh na začetku so bili 
obiskovalci še bolj previdni, sedaj 
pa opažamo, da so se razmeram 
prilagojenega načina izposoje knjig že 
navadili. Običajno imamo še posebej 
v spomladanskem in jesenskem času 
veliko obiskov skupin iz bližnjih vrtcev, 
ki jih sedaj ni. So se pa s septembrom 
vrnili osnovnošolski otroci, ki bibliobus 
obiščejo po zaključenem pouku.
Mesec april, ko naš bibliobus ni vozil, 
smo nadomestili v mesecu juliju. 

Na bibliobus smeta le dve osebi. Foto: Luka Mežan 



Po korona pravilih imamo vsi maske, tudi Martin Krpan. 
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BIBLIOBUS IN KORONA
SENJA POSEGA, ROK ULAGA, 

KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA

FOTO: POLONA ŠKODIČ

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna je 
lani zaokrožila spoštljivo 40-letnico 
delovanja svoje potujoče knjižnice. Le-ta 
je na svojo prvo pot po naših krajih krenila 
8. februarja leta 1979, na Prešernov dan. 
V Sloveniji je dvanajst potujočih knjižnic 
in Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 
je med tistimi, ki se lahko pohvali z 
dolgoletno in srečno tradicijo. 

Priprava knjig. 

Kultura potujočih knjižnic ima pri nas 
zavidljivo tradicijo. Mogoče jo nekateri 
že jemljemo kot samoumevno, resnici 
na ljubo pa jo marsikatera lokalna 
skupnost v Sloveniji še vedno pogreša. 
Poleg tega se lahko vse enote Knjižnice 
Bena Zupančiča Postojna pohvalijo tudi 
z enim od najvišjih odstotkov včlanjenih 
občanov, kar priča o razviti bralni kulturi 
v naših krajih. 
Zelo razvejana mreža s kar 72 postajališči 
potrjuje, da praktično ni kraja ob reki 
Pivki, vasi in zaselka v obeh občinah, kjer 
se bibliobus ne bi ustavil. Številni zvesti 
bralci ga imajo za nepogrešljivega in to 
že več generacij. Zaradi oddaljenosti od 
matične knjižnice nekaterim predstavlja 
prvi neposredni dostop do knjig in 
ostalega informativnega gradiva. 
Letošnje leto pa je že sredi marca 
močno zaznamoval prvi val epidemije 
zaradi koronavirusa, ki je zaprl vrata 
slovenskim knjižnicam, tudi v vseh 
naših enotah. Tako smo se knjižničarji 
to pomlad navajali na nov način dela 
z bralci, saj smo morali nositi maske in 
vsled ukrepov poskrbeti za vsesplošno 
varnost. Zaprtje naše knjižnice smo sicer 
zaposleni izkoristili za izvedbo inventure 
v vseh naših enotah. 

Ko je življenje spet steklo po ustaljenih 
tirih, so nas naši zvesti bralci še vedno 
obiskovali in si izposojali knjige. Vendar 
pa smo imeli zaradi epidemije v prvi 
polovici leta za 20 odstotkov manjši obisk, 
saj so bili ljudje še vedno prestrašeni ob 
novicah, ki so jih spremljali na televiziji. 
Danes, konec oktobra, ko piševa ta 
prispevek, smo v drugem valu epidemije, 
ko so se žal ponovno zaprla vrata knjižnic 
in tako je na mestu obstal tudi naš 
bibliobus. Zgodilo se je tisto, česar smo 
se pred tednom dni bali – ponovnega 
zaprtja. Upamo, da se bodo vsesplošne 
razmere kmalu izboljšale, da bomo spet 
krenili na pot in odprli vrata. Na police 
našega bibliobusa je namreč ravno v 
tem času prišlo veliko novih knjig za vse 
okuse in generacije. Želimo si, da naši  
bralci ostanejo zdravi in še naprej zvesti. 
Knjiga nas je vselej povezovala in tako 
bo tudi v prihodnje, vsakih 14 dni v istem 
kraju ob isti uri k bralcem prihaja naš 
bibliobus. 

Delo v rokavicah. 
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RAČUNAJTE NA NAS, 
PRIDEMO PO URNIKU 
BOJAN PETEK, KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ 

FOTO: BOJAN PETEK IN TJAŠA MRGOLE JUKIČ 

Že meseca decembra 2019 smo slišali, da 
na Kitajskem obstaja neki virus, pa nas ni 
preveč skrbelo vse dotlej, ko se je pojavil 
v Evropi. Najprej se nam je zdelo zanimivo, 
ko pa smo ugotovili, kako hitro se širi in 
kako nevaren je, smo tudi mi zastrigli z 
ušesi. S strahom smo opazovali, kaj se 
dogaja v Italiji in Španiji, nazadnje smo se 
srečali z njim tudi v Sloveniji.
Iz zgodovine vemo, da so zaradi epidemij 
zapirali šole (ošpice), spomnimo se bojazni 
staršev zaradi črnih koz, spomnimo se 
tudi govora o španski gripi, a za našo 
generacijo je bilo to nekaj novega. Prej 
bi pričakoval terorističen napad, naravno 
katastrofo kot pa dejstvo, da bo en majhen, 
očem neviden virus ustavil cel svet in nas 
priklenil na domove. 
Slovenija se je »ustavila« 13. marca 2020, 
zaprli smo vsa vrata javnega življenja in 
tudi vrata knjižnic. 
Priznamo, bili smo prestrašeni, ni bilo 
mask, razkužil, ne dovolj bolniških 
kapacitet in vse dogajanje v državi se je 
podredilo temu. 
Kakor v drugih, smo tudi v Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj (KIPP) nemudoma ustavili vse 
opomine in zamudnine ter o tem obvestili 
naše uporabnike. Hkrati smo jim svetovali, 
naj uporabljajo e-knjige in uporaba jim je 
bila omogočena tudi v primeru, če niso 
poravnali svojih obveznosti, npr. članarine 
(v normalnih pogojih bi jim bila izposoja 
e-knjig onemogočena).
Ko smo se v začetku maja vrnili na 
delo, smo bili malo bolj samozavestni 
in pripravljeni, kako se obnašati in kako 
opravljati svoje delo. Čeprav so se razmere 
glede na rezultate testiranj pričele 
izboljševati, smo se v Potujoči knjižnici (PK) 
resno in odgovorno pripravili na delo. 
V knjižnici so nam kupili maske, razkužila, 
dobili smo navodila za delo, ki so bila 
v skladu s predpisi NIJZ. Hkrati smo se 
morali prilagoditi tudi pogojem dela, ki so 
seveda v vsaki knjižnici in tudi PK drugačni. 
Opisal bom, kako smo se pripravili na delo 
v PK na Ptuju.

4. maja 2020 smo za uporabnike odprli 
matično knjižnico, v oddelku Potujoče 
knjižnice pa smo na pot prvič krenili 11. 
maja. Pred tem smo ustvarili pogoje za 
varno delo: 
1. Opozorilne table 

Na vrata smo nalepili navodila za 
obnašanje na bibliobusu (obvezna maska, 
obisk dveh oseb, primerna razdalja) in 
kako ravnati s knjigami. 
2. Razkužilo

Pri vhodu smo namestili razkužilo, ki je 
brezstično in razkuži roke brez dotika. Od 
vsakega uporabnika smo to tudi zahtevali. 
Resnici na ljubo to razkužilo uporabljava 
tudi knjižničarja na bibliobusu, velikokrat 
pa sva si razkužila tudi delovno površino 
in tipkovnico, še posebej takrat, ko sva 
rokovala z denarjem. 

 3. Novo skladišče

V prtljažniku smo izpraznili prostor in 
namestili prazne plastične škatle, kamor 
so uporabniki položili vrnjene knjige. 
Tako smo zagotovili, da se vrnjene knjige 
niso mešale s tistimi, ki so na bibliobusu. 
Ustvarili smo dve ločeni poti. 
4. Karantena 

V matični knjižnici so vrnjenim knjigam, 
ki so romale v karanteno, dali poseben 
status – zadržano, mi pa smo gradivo 
pustili kar zadolženo na uporabnika 
zato, da se ga nismo dotikali. V knjižnici 
so deljeni tisti, ki gradivo sprejemajo in 
mu dajejo status z zadržkom, in drugi, ki 
se dotikajo le novo izposojenih knjig. Na 
bibliobusu to ni mogoče, zato vrnjenemu 
gradivu ne dajemo posebnega statusa. 
Smo pa vsakega člana opozorili na to, da 

bo vrnjeno gradivo še v karanteni in naj jih 
ne moti, da imajo na izpisku še zadolženo 
in podaljšano gradivo.   
Gradivo so (še posebej pa sedaj v jeseni) 
vračali ne glede na oddelek, v katerem so 
si ga izposodili. Gradivo je v škatlah romalo 
v skladišče, kjer je v karanteni stalo najprej 
sedem, kasneje pa tri dni. Zatem smo ga 
razdolžili in po potrebi spravili na željeno 
mesto, v bibliobus ali v skladišče ali na 
polico za rezervirano gradivo.

Uporabniki so bili zelo razumevajoči, ko 
smo jim razložili potek dela, so vse sprejeli 
brez pripomb ali negodovanja.
5. Rezervacije 

Teden dni prej, preden smo krenili na 
pot, smo vse naše člane povabili, naj nas 
obvestijo (po telefonu, SMS sporočilu ali 
e-pošti), katere knjige želijo, in tako smo 
jih v skladišču že pripravili in rezervirali. 
Bralce so ob prihodu na postajališče že 
čakale v vrečke zložene željene knjige. 
Tistim, ki tega niso storili, pa smo jim na 
njihovo željo izbrali gradivo z bibliobusa. 
Akcija rezervacij knjig se je obnesla bolje, 
ko smo pričakovali, saj smo bili kmalu 
zasuti z vrečkami – paketi gradiva. Veliko 
dela je imel tudi kolega Luka Gajšek, ki je v 
skladišču knjižnice pripravljal gradivo.
Čeprav sva sprva šla na teren malce 
zaskrbljena, kako bo, sva takoj spoznala, 
da so nas bralci pogrešali še bolj kot po 
navadi, saj so ostajali doma in imeli več 
časa za branje. Knjige so bile prebrane, 
novih pa ni bilo.
Čez čas, ko ukrepi niso bili več tako strogi, 
sva na bibliobus sprejela po dva bralca. 
Ampak najprej je bralec vrnil knjige v 

 Opozorilne table, kako se obnašamo. 

Rezervacije
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nedrje busa, nato pa je z masko na obrazu 
in razkuženimi rokami stopil na bibliobus. 
Konec šolskega leta imamo po navadi 
veliko pravljičnih uric, ki so tokrat odpadle. 
Vzgojiteljice iz vrtcev pa so za svoje 
malčke poskrbele tako, da so si izposodile 
veliko otroških knjig.
Mnogi učitelji so se organizirali in 
izposojene knjige z bibliobusa zbrali ter jih 
skupaj vrnili. Tako smo v resnici imeli veliko 
manjši obisk šolskih otrok, ki nam sicer 
predstavljajo 70 % uporabnikov. 
Z odraslimi bralci pa je bila čisto druga 
zgodba. Po času, ki so ga preživeli doma, 
so se zbali, da bodo morda ponovno veljali 
strogi ukrepi in so si želeli narediti zalogo 
knjig. Šli smo jim nasproti in smo vse knjige 
že konec meseca maja in v juniju izposojali 
do 22. septembra 2020. Rezultat? Izredno 
velika izposoja. 
Slovenski bibliobusi julija in avgusta ne 
vozimo. Preverili smo rezultate dela. 
Presenečeni smo ugotovili, da smo 
»mrtve« mesece kasneje nadoknadili in 
končne številke so enake kot leto poprej. 

TRANSAKCIJE POTUJOČE KNJIŽNICE 

PTUJ

Za to delo smo za naše uporabnike morali 
opraviti veliko rezervacij, si »izposoditi« iz 
Študijskega oddelka skoraj 400 knjig in 
tako smo imeli preko poletja izposojenih 
več kot 7.000 enot gradiva. 

Številke kažejo potrebo po knjigah. 
Resnici na ljubo pa je potrebno povedati, 
da smo s takim načinom dela veliko bolj 
obremenjeni.
Septembra smo se vrnili na delo. Uvedli 
smo novost, sedaj si lahko bralci preko 
COBISS-a gradivo rezervirajo sami. 
Presenečeni smo ugotovili, da so hitro 
dojeli sistem, pa tudi da se nam je povečal 
obseg dela. 

Sicer smo se držali pravil, a delo je teklo 
tekoče in vsi smo se navadili tako, da je 
že kmalu postalo rutina. Kot po navadi so 
nas obiskovali učenci razredov, skupine 
vrtcev in skupine, ki so bile »mehurček«; 
smeli so stopiti na bibliobus, sicer še 
vedno dve osebi (če niso bili družina, torej 
zopet mehurček). Kot po navadi smo tudi 
letos septembra vabili prvošolčke in ti so 
se odzvali. Sprva smo bibliopedagoške 
urice opravljali na bibliobusu, kasneje, ko 
so se povečale okužbe in uveljavljale nova 
priporočila, pa smo (hvala za lepo vreme) 
postavili stolčke pred bibliobus in zunaj 
na prostem izpeljali delo. Mladi bralci v 
skupinah (razred) so gradivo odložili v 
prtljažnik, pobrali smo jim izkaznice in 
knjižničarja sva sama izbrala primerno 
gradivo in ga izposodila. 

Povedali smo jim, kako zanimivo bo, 
ko bodo dobili »mačka v žaklju«. Tako 
smo uspeli do srede oktobra izpeljati 
vse bibliopedagoške urice, kot so bile 
dogovorjene.
Ker se je zdravstvena slika še poslabšala, 
smo tudi na bibliobusu poostrili pogoje 
dela. Odločili smo se, da uporabnikov 
ne bomo pustili na cedilu, saj lahko 
zagotovimo varno izposojo. So časi, ko 
je knjiga bolj kot kdaj koli prej potrebna 
prijateljica in sopotnica. 
Sedaj velja:
 1. Na bibliobus uporabnik ne sme.
2. Brezstična izposoja pomeni, da izkaznice 
ne primemo v roko, člana poiščemo po 
priimku, gradivo podaljšamo (ne glede na 
to, katero gradivo je vrnil, saj ga razdolžimo 
šele čez tri dni).
3. Bralcu, obiskovalcu na posebni polici 
damo željeno rezervirano gradivo ali pa ga 
po njegovih željah poiščemo na policah 
bibliobusa. 
Ob delu smo ugotovili, da moramo 
poskrbeti za dodatno razsvetljavo 
prtljažnika, da bi bralci videli, kam morajo 
odložiti knjige. To  moramo še opraviti.  
Že začetek oktobra smo opazili povečan 
obisk, saj so bralci v skrbi, da knjižnica ne 
bi bila dostopna, začeli kopičiti gradivo. 
Ne glede na situacijo smo neprestano na 
terenu, tudi ko nekateri bibliobusi stojijo. 
Zakaj taka odločitev?
KIPP pokriva 16 občin. Knjižnico obiskujejo 
le člani s Ptuja, ostalim je sicer prehod 
izjemoma dovoljen, a opazili smo, da 
bralci tega ne izkoriščajo. Tako je obisk 
bibliobusa edina možnost, kako priti do 
knjige. To smo opazili, saj nam vračajo 
knjige iz matične knjižnice, mi pa jim 
na njihovo željo pripeljemo rezervirano 
gradivo iz drugih oddelkov. Le tako se 
lahko oddolžimo bralcem iz drugih občin. 
Da o hvaležnosti in veselju niti ne govorim, 
ker te občutke poznate vsi, ki delate v PK. 
Navdajajo me pozitivni občutki, ko 
opažam, kako se ves naš trud poplača 
s hvaležnostjo naših obiskovalcev. Bolj 
kot kadar koli doslej spoznavam, koliko 
ljudem pomeni branje, s katerim se lahko 
umaknejo od trenutne krizne družbene 
situacije. Zato tistim, ki nas potrebujete 
za »dostavo knjig« bližje varnemu zavetju 
vašega doma, sporočamo, nismo vas 
zapustili, 
RAČUNAJTE NA NAS, PRIDEMO PO 
URNIKU! 

Vhodna vrata in razkužilo.

Bibliopedagoška ura in pravljica na prostem. 

Tjaša ima na glavi vezir, ki omogoča, da 

poslušalci vidijo mimiko. 

2016 2017 2018 2019 2020

januar 8.074 9.135 11.050 14.060 17.377

februar 6.819 5.873 6.659 10.138 15.099

marec 8.550 9.164 10.155 12.764 7.793

april 8.063 7.939 10.056 12.790 1.886

maj 8.863 9.035 10.793 14.971 15.730

junij 7.175 6.488 7.309 9.519 16.974

47.544 47.634 56.022 74.242 74.859
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TRŽIŠKI MINI BIBLIOBUS V ČASU KORONE
NEJC PERKO

KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA, TRŽIČ

Z letošnjimi spomladanskimi proti-
koronskimi ukrepi se je ustavil tudi naš 
bibliobus. V aprilu, deloma že v marcu 
in v prvi polovici maja se nismo odpeljali 
do naših bralcev. Razmišljali smo, kako 
bi lahko nadoknadili izgubljen čas. Na 
misel nam je prišlo, da bi šli letos na pot 
v poletnem času, ko bibliobus sicer ne 
vozi. V maju in juniju smo med obiskovalci 
bibliobusa opravili anketo, s katero smo 
preverili interes bralcev za morebiten obisk 
v tem času. Ob zelo pozitivnem odzivu 
smo šli na pot dvakrat v juliju in enkrat v 
avgustu. 
Bibliobus je v poletnem času vozil po 
običajnem voznem redu, o čemer so bili 
bralci predhodno seznanjeni. V sklopu 
(prilagojene) izposoje smo nemoteno 
izvajali tudi projekta Družinsko branje in 
Bralna značka za odrasle. Tudi storitev 
Knjiga na dom se je v tem času izvajala 
standardno.  
Bralci so si izposojali v glavnem leposlovje, 
predvsem romane in kriminalke, nekaj pa 
tudi strokovnega gradiva z zgodovinsko 
tematiko in biografije. Tovrstno gradivo se 
na bibliobusu tudi sicer največ izposoja. 
Podobno velja za najmlajše bralce, kjer 
je treba poudariti priljubljenost gradiva v 
sklopu projekta Družinsko branje.  
Če primerjamo obisk in izposojo z 
večmesečnim povprečjem, sta bila oba 
poletna meseca nadpovprečna. Seveda je 
pri tem treba imeti v mislih, da gre za čas 
po sprostitvi ukrepov, kar seveda sproži 
določen efekt. Posledično si bralci niso 
naredili bralne zaloge za čez poletje že v 
mesecu juniju, ampak so to delali sproti. 
Vsekakor pa bi bilo vredno premisliti, da 
bi storitve bibliobusa v poletnih mesecih 
izvajali tudi v bodoče. 
Tudi sicer se je izposoja gradiva v bibliobusu 
morala prilagoditi novim razmeram. 
Vstopal je lahko samo posamezen 
obiskovalec, seveda z zaščitno masko. 
Nujno je bilo razkuževanje rok. Nekaj mask 

Zaščitne maske, razkužilo za roke in v vrečkah pripravljeno gradivo. 
Tržiški bibliobus lahko gre na pot.

(Arhiv Knjižnice dr. Toneta Pretnarja)

za obiskovalce smo imeli v rezervi tudi 
sami. Preko različnih kanalov obveščanja 
smo pozvali bralce, naj gradivo vnaprej 
rezervirajo, kar je naletelo na dober odziv. 
Rezervacija je potekala preko e-pošte ali 
po telefonu. Pripravljeno gradivo smo 
izposojali v papirnatih vrečkah. Pri takšnem 
načinu izposoje je stik minimalen, kar je v 
tem času najpomembnejše. Bralcem, ki 
niso naredili rezervacij, pa je bilo še vedno 
na razpolago gradivo v bibliobusu. Vrnjeno 
gradivo, tudi serijske publikacije, ni smelo 
priti v stik z ostalim gradivom, zanj je bilo 
pripravljeno ločeno mesto. Ob zaključku 
izposoje mu je bilo potrebno dodeliti 
poseben status, nato pa ga odstraniti v 
ločen prostor v skladišču na mirovanje. 
Posledično je bilo treba bibliobus založiti 
z novim gradivom. Notranjost vozila je bilo 
potrebno večkrat razkužiti, kljuko, držala, 
police in izposojevalni pult, dodatno 
prezračevanje pa ni bilo potrebno, saj je 
bibliobus na postajališčih odprt. Obseg 
dela potujočega knjižničarja se v teh 
razmerah potencira, še bolj pride do izraza 
tudi prostorska stiska. Delo na terenu 
je obenem specifično in posamezno 

situacijo težje predvidiš, nimaš na voljo 
vseh stvari kot v matični knjižnici. Zato sem 
na pot odšel rahlo zaskrbljen, a se je hitro 
izkazalo, da bo izposoja v zadovoljstvo 
vseh potekala gladko.  
Naj za konec dodam še svoj občutek 
potujočnika v času posebnih razmer. Prav 
poseben je pogled na obiskovalce, ki 
našemu bibliobusu ostajajo zvesti tudi v 
drugačnih, težjih okoliščinah. Ob pogovoru 
z njimi se zaveš, da marsikomu naš 
obisk predstavlja tudi občutek varnosti, 
normalizacijo razmer ali vsaj približek 
temu. V tem oziru ima obhod potujoče 
knjižnice tudi pomemben pozitiven 
psihološki učinek.



POTUJOČE NOVICE | 27

Djelovanje, značaj, obilježja 
Bibliobusna služba Knjižnica  grada 
Zagreba od 1976. godine djeluje na 
području Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije. Osnovana je s ciljem širenja 
knjige i kulture čitanja u tzv. bijela područja, 
odnosno gradska i prigradska naselja 
u kojima nisu postojale stacionirane 
knjižnice. Kroz 44 godine djelovanja od 
jednog vozila i 20 stajališta, služba je 
narasla na dva suvremeno opremljena 
bibliobusa koja posjećuju 77 stajališta i 13 
zaposlenika, osiguravajući svim građanima 
dostupnost građi i informacijama, 
razvijajući čitalačke navike, pismenost i 
književnu kulturu, pružajući mogućnosti 
za stalno samoobrazovanje, cjeloživotno 
učenje i zadovoljavanje potreba svih 
korisnika. 
Ukupni fond Bibliobusne službe iznosi oko 
65.000 svezaka knjižne i oko 800 jedinica 
neknjižne građe. Na stajališta Bibliobusna 
služba dolazi svaka dva tjedna u isto 
vrijeme. 
Najvažnije dobne korisničke skupine čine 
djeca i mladi od najranije do tinejdžerske 
dobi te stariji, šezdeset pet plus. Prema 
potrebama i interesima korisnika 
Bibliobusna služba kreira aktivnosti i 
nabavu građe. Dugi niz godina ostvaruje 
se izvrsna suradnja sa školama i dječjim 
vrtićima te domovima za starije i nemoćne. 
Prema Pravilima Knjižnica grada Zagreba  
Bibliobusna služba omogućuje i besplatan 

Dinka, Ana i Josip, osmijesi ispod maske. Foto: Dinka Markulin 

RAD NA KOTAČIMA U DOBA EPIDEMIJE
NIKA ČABRIĆ

KNJIŽNICA MESTA ZAGREB

Utjecaj epidemije koronavirusa na rad Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba

upis djece do 15 godine s prebivalištem u 
Gradu Zagrebu i gradu Zaprešiću. 
Od 2017. Bibliobusna služba uključila 
se u promicanje projekata, aktivnosti i 
manifestacija kao što su Mjesec hrvatske 
knjige, Projekt 65 plus, Nacionalna 
kampanja Čitaj mi!, Noć muzeja, Noć 
knjige, Dani medijske pismenosti, a po prvi 
puta organizacijom vlastitih programa.         
U lipnju svake godine, radi se evaluacija 
postojećih bibliobusnih stajališta, a potom 
priprema i reorganizacija stajališta koja 
se počinju obilaziti početkom sljedeće 
školske godine. Reorganizacija se radi 

s ciljem promicanja jednakopravnosti u 
pružanju knjižničnih usluga i povećavanjem 
mogućnosti pristupa istima. 
Pružanjem bibliobusne usluge knjižničari 
nastoje smanjiti posljedice društvene 
isključenosti te podići kvalitetu i standard 
života u zajednici svih građana te tako 
pridonose ostvarivanju prava svakog 
pojedinca na pristup informacijama, 
znanju i kulturi.

Korak unazad, korak unaprijed – novo 
normalno
Krajem ožujka 2020. dolazi do značajnih 
promjena u načinu rada Bibliobusne 
službe uzrokovanih, kao i u cijelom svijetu 
– epidemijom koronavirusa. Temeljem 
odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske, a sukladno preporukama 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 
19. ožujka do 26. travnja obustavljen je rad 
svih knjižnica u RH, pa tako i pokretnih. 
Usred svih zbivanja, 22. ožujka Grad 
Zagreb pogođen je i potresom jačine 5,5 
stupnjeva po Richteru. 
U periodu u kojem je onemogućen 
neposredan rad s korisnicima, Knjižnice 

Neven, Vesna, Tamara, Ivan, Sara. Dvije ekipe pred odlazak na terene 
Foto: Nika Čabrić
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grada Zagreba organiziraju on-line upise, 
povećavaju nabavu e-knjige kako bi 
putem ZaKi Book aplikacije bile dostupne 
što većem broju korisnika.
Od 27. travnja knjižnice ponovno otvaraju 
svoja vrata, a članovi posade Bibliobusne 
službe vraćaju se na terene. 
Sukladno odluci Stožera civilne zaštite 
RH te preporukama Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo te u skladu sa 
Smjernicama za rad narodnih knjižnica u 
uvjetima bolesti COVID-19 Bibliobusna 
služba radi sukladno sljedećim uputama:
• Do otvaranja ugostiteljskih objekata, rad 
na terenu skraćen je na tri sata po svakoj 
smjeni zbog nemogućnosti korištenja 
sanitarnih čvorova.
• Zaposlenici u rizičnim skupinama – po 
potrebi mogu raditi od kuće ili im mora biti 
osiguran rad bez kontakta s korisnicima.
• Nošenje maskica, rukavica i 
dezinfekcijskih sredstava na teren je 
obavezno. 
• Prije terena, prije izmjene smjena te 
nakon terena potrebno je dezinificirati sve 
radne površine te prijenosna računala.
• Korisnici ne mogu ući prostor bibliobusa..
• Povrat knjiga: korisnici odlažu knjige u 
kutiju za povrat ispred bibliobusa. Sve 
vraćene knjige moraju biti 72 sata u 
karanteni nakon čega se mogu vratiti na 
police. Kutije s knjigama u karanteni mogu 
se držati u spremištu bibliobusnog vozila 
ili u nekoj prostoriji u bazi bibliobusne 
službe.
Dana 11. svibnja otvaraju se ugostiteljski 
objekti, a sukladno tome, terenski rad 
produžuje se prema redovnom rasporedu. 
Početkom lipnja dolazi do popuštanja 
mjera od strane Stožera civilne zaštite 
RH sukladno čemu se posuđena knjižna 
građa pri povratu ne stavlja u karantenu, 
već dezinficirana vraća na police.
Sukladno promjenama u načinu rada u 
prvom polugodištu 2020., bilježili smo pad 
aktivnog članstva od 12,1% i pad posudbe 
knjižne i neknjižne građe od 19,4% u 
odnosu na isto razdoblje 2019. 
Zbog proljetnog perioda obustave 
rada knjižnica Bibliobusna služba po 
izvanrednim rasporedima vozi kroz 
srpanj i kolovoz nastojeći pokriti većinu 
bibliobusnih stajališta u Gradu Zagrebu i 
Zagrebačkoj županiji.

Uspoređujući trenutni broj aktivnog 
članstva, u razdoblju od 1. srpnja do 31. 
listopada 2020., bilježimo pad od 2,5% u 
odnosu na isto razdoblje u 2019. Ta brojka 
znači da smo uspjeli u glavnom cilju ove 
nepredvidive godine - zadržati postojeće 
korisnike. Krajnje rezultate u broju aktivnog 
članstva u drugom polugodištu 2020. 
moći ćemo utvrditi 31. prosinca kada ćemo 
ujedno znati je li i misija pridobivanja novih 
korisnika ispunjena, a iste podatke moći 
ćemo usporediti s prethodnom godinom.
S obzirom na nemogućnost održavanja 
događanja u samim bibliobusima zbog 
nedostatka prostora za održavanje 
socijalne distance, Bibliobusna služba 
priključila se mreži Knjižnica grada Zagreba 
u virtualnom promicanju manifestacija 
Noć knjige i Mjesec hrvatske knjige putem 
mrežne stranice i društvenih mreža kao što 
su Instagram i Facebook. Nastali su tako 
video uradci s pričanjem priča i čitanjem 
poezije te je održano nekoliko virtualnih 
kvizova za djecu i odrasle. 
Zbog novog načina rada Bibliobusne 
službe koji se i dalje primjenjuje kao što je 
nošenje maskica, stalna dezinfekcija radnih 
površina i knjižne građe te nemogućnost 
ulaska korisnika u bibliobuse -  svi članovi 
posade ostali su zdravi. Doista se nadamo 

BANG! BANG! Ana dezinficira! 
Foto: Dinka Markulin

da će tako i ostati. 
Promjene koje obilježavaju novo normalno 
utjecale su na svakoga pojedinačno, no 
unatoč strahovima za vlastito zdravlje 
te zdravlje naših najbližih, uspjeli smo 
zadržati timski duh kako bi naša služba 
opstala i kako bismo bili na usluzi našim 
korisnicima. U nadi da će nam bliska 
budućnost donijeti ono poznato normalno, 
ostanimo svi i dalje s osmjehom na licu 
pozitivno negativni.

(op. urednice: Nika Čabrić je vodja 
Bibliobusne službe Knjižnice mesta Zagreb 
in predsednica Komisije za pokretne 
knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva) 
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KAKO MED PANDEMIJO DO 
UPORABNIKOV, KI ŽIVIJO V MAJHNIH 

VASEH ŽUPANIJE BARANJE
TAMÁS MISZLER

KNJIŽNICA CSORBE GYŐZA (CSORBA GYŐZŐ LIBRARY)

PREVEDEL: ČRTOMIR ČELAN (KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ)

12. marca je madžarska vlada sprejela 
odločitev, da ni več mogoče organizirati 
prireditev za več kot 200 ljudi. Tega dne 
so zaprli tudi Center za učenje v Pecsu 
(okrožje županije Baranje), podružnice 
knjižnice pa so ostale odprte še nekaj 
dni, vse do 16. marca, ko so se zaradi 
pandemije dokončno zaprle vse 
knjižnice na Madžarskem. 

Na spletni strani knjižnice in preko 
družbenih omrežij smo našim 
uporabnikom poskušali dajati čim več 
informacij. Bibliobusa nista vozila, zato 
smo čez nekaj časa v Pecsu začeli s 
pošiljanjem knjig na dom. Knjižnične 

storitve pa smo preselili na splet.
Knjižnica Csorbe Győze se je, tako kot 
druge madžarske knjižnice, prilagodila 
na izvajanje spletnih storitev (npr.: redno 
branje pravljic preko spleta). Zaposleni v 
knjižnici in na bibliobusu so knjige pošiljali 
po pošti, predvsem v manjše, odročnejše 
vasi. Ena oseba si je lahko izposodila 
največ pet knjig. Prebivalci vasi, ki jih 
običajno na dva tedna obiščemo z 
bibliobusoma, so bili zelo veseli knjig, 
ki so jih želeli prebrati v času zaprtja. V 
nekaterih primerih smo poslali tudi več 
kot pet izvodov, saj smo jim želeli ustreči. 
Zaradi velikega povpraševanja in interesa 
po knjižničnem gradivu so bili zadovoljni 
tudi naši zaposleni. Lepo je bilo videti, da 
so se ljudje, s katerimi smo imeli redne 
osebne stike, tudi sedaj pogumno obrnili 
na nas. Povratne infomacije so bile, da 
so naše spletne vsebine spremljali v 67 
vaseh, torej povsod tam, kjer imamo 
postajališča bibliobusa. 
Zaradi varnosti smo za naše zaposlene, 
ki so sicer uporabljali javni prevoz, 
organizirali prevoze na delovno mesto in 

V bibliobusu upoštevamo pravila, uporabniki in zaposleni nosimo maske. Foto: arhiv knjižnice

z njega z osebnimi avtomobili. 
Bibliobusi so se na ustaljeno pot vrnili 
julija. Na žalost bo zaradi poslabšanja 
razmer jesen prinesela nove omejitve.
Danes (9. novembra) so ministri 
napovedali nadaljnje omejitve, kar je 
slaba novica za knjižnice. Ne vemo 
natančno, kaj to danes pomeni za nas, 
vendar bomo verjetno knjižnice spet 
zaprli. V tem primeru se bomo preselili 
na splet in znova zagnali dostavo poštnih 
paketov v tiste vasi, kamor bibliobusa 
običajno vozita. Naših uporabnikov 
nočemo razočarati, želimo jim pomagati, 
želimo jim omogočiti branje tudi v dneh 
jesenske megle in korona omejitev. 

(op. urednice: Tamás Miszler je direktor 
Knjižnice Csorbe Győze v Pecsu, ki ima 
tudi dva bibliobusa.)   

Bibliobus. Foto: arhiv knjižnice

Zaposleni na bibliobusih so knjige pošiljali po 
pošti. Foto: arhiv knjižnice 

Razvažanje knjig z osebnim avtomobilom. Foto: 
arhiv knjižnice
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STORITVE NIZOZEMSKIH POTUJOČIH 
KNJIŽNIC V ČASU KORONE
HENK KOSTERS

SPLOŠNA KNJIŽNICA HOWARDA MILLERJA (HOWARD MILLER PUBLIC LIBRARY), ZEELAND, MIDDELBURG, NIZOZEMSKA

FOTO: ARHIV KNJIŽNICE 

Za potujoče knjižnice nizozemske 
province Zeeland je bil ponedeljek, 16. 
marca, žalosten dan. Zaradi vladnih 
ukrepov za zmanjšanje števila okužb 
s covidom-19 so se zaprle knjižnice. 
Našima potujočima knjižnicama 
ColumBus in Service mobile library je 
bilo onemogočeno potovanje.
Uporabnikom naših bibliobusov je bilo 
onemogočeno medsebojno druženje, 
obisk potujočih knjižnic, bankomatov 
in prodajaln. Ljudi smo na izposojo e- 
in avdio knjig napotili na nacionalno 
spletno knjižnico. Uslužbenci knjižnice 
smo ustanovili spletno službo za pomoč 
uporabnikom, ki so imeli vprašanja o 
spletni knjižnici, vračanju gradiva in 
opominih ter zamudninah. Ponudili 
smo še telefonske storitve za pomoč 
strankam, ki se udeležujejo naših spletnih 
tečajev. Nacionalna knjižnica in druge 
organizacije so organizirale spletne 
tečaje, delavnice in druge programe za 
knjižničarsko osebje in člane knjižnic. V 
tem obdobju se je rodilo veliko kreativnih 
idej.

Brezstična knjižnica

Zvočne knjige in e-knjige iz spletne 
knjižnice niso prava rešitev za vse, 
številni naši uporabniki imajo raje tiskane 
knjige. Za to skupino uporabnikov smo 
odprli zelo priročno brezstično knjižnico. 
Uporabniki so gradivo lahko rezervirali 

v spletnem katalogu in ga prevzeli v 
potujočih knjižnicah. Vrnjene knjige so 
morale nekaj dni ostati v karanteni.
Junij, ko so potujoče knjižnice spet na 

poti

Mesec maj smo izkoristili za pripravo 
potujočih knjižnic na sprejem 
obiskovalcev. Zaposleni na ColumBusu 
in Service Mobile Library so poskrbeli, 
da je bila uporabnikom zagotovljena 
varnostna razdalja 1,5 metra. Za zaščito 
uporabnikov in osebja smo kupili 
razkužila, rokavice in zaščitne maske. 
2. junija, v torek po binkoštih, so se 
bibliobusi vrnili na cesto. 

Obiskovalci ColumBusa in Service 
Mobile Library so ju z velikim veseljem 
ponovno pozdravili po vaseh. Po več kot 
dveh mesecih so lahko poiskali knjige 
in drugo knjižnično gradivo. Ukrepi so 
tu in tam povzročali nekaj nevšečnosti, 
vendar so bili naši uporabniki glede tega 
zelo razumevajoči. Knjižnično gradivo je 
moralo nekaj dni ostati v karanteni, ljudje 
pa so na gradivo čakali pred bibliobusom, 
včasih tudi v slabem vremenu. Občasno 
je zato pri izbiranju gradiva prihajalo do 
rahlo stresnih situacij, ker so uporabniki 
bili prisiljeni čakati zunaj. Obiskovalce 
smo odvračali od plačevanja dolgov 
in terjatev z gotovino in na bibliobusu 
vedno poslovali brezgotovinsko.
Storitve za osnovne šole

Na dva tedna ColumBus obišče šole 
in vrtce. Otroci si izposojajo knjige, 

uporabljajo knjižnični računalnik, osebje 
pa organizira izobraževalne programe 
v bibliobusu ali v učilnicah. Ko se je 
ColumBus vrnil na pot, teh storitev ni bilo 
mogoče izvajati. Šole so oklevale, ali bi 
knjižničarskemu osebju dovolile vstopiti 
v njihove stavbe ali poslati otroke na 
bibliobus. Skupaj s šolo smo organizirali 
druge storitve, na primer dostavo knjig.
Oktober – novi ukrepi

V poletnem obdobju so bile potujoče 
knjižnice prilagojene tako, da so 
zagotavljale varen prostor za osebje 
in uporabnike. Delovne postaje imajo 
zaslone, v potujočih knjižnici, kjer 
se izvaja prevzem gradiva, semafor 
prikazuje, ali lahko uporabnik vstopi, 
prav tako jih prosimo, da nosijo zaščitne 
maske. Oktobra je vlada napovedala 
nove ukrepe. Zaprli so se bari in 
restavracije in prišla so priporočila za 
nošenje obraznih mask. Za zaposlene 
v knjižnici je to pomenilo, da ne morejo 
uporabljati stranišč v kavarnah in 
restavracijah ter da lahko med odmori 
za malico jedo samo obroke, ki si jih 
prinesejo s seboj. Na srečo imamo v 
potujočih knjižnicah stranišča. Kljub 
vsem nevšečnostim smo veseli, da lahko 
uporabnikom omogočamo dostop do 
knjig. 3. novembra se pričakujejo novi 
ukrepi. Upamo, da bomo še naprej lahko 
varno sprejemali svoje obiskovalce.

Navodila, kako se obnašamo v knjižnici.  

Semafor dovoli vstop.

Vstop prost, a le z masko.

Zaščitena delovna postaja.  
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BIBLIOBUSNE SLUŽBE U SRBIJI U DOBA KORONE
ŽAKLINA NIKOLIĆ, 

BIBLIOTEKA „CENTAR ZA KULTURU“ KLADOVO, SRBIJA

FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Bibliobusne službe u Republici Srbiji su 
još uvek u začetku formiranja i razvijanja. 
Samo četiri grada i biblioteke imaju u 
svom sastavu pokretne biblioteke i to 
su Prijepolje (2003), Aleksinac (2008), 
Kladovo (2010) i Kruševac (2017).
Svaka od navednih ima svoje 
specifičnosti rada i sve su opravdale 
svoje postojanje. 
Najveći staž, vredno beleži Prijepolje, 
grad koji se nalazi na tromeđi između 
Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, 
u jugozapadnom delu Srbije i opslužuje 
14 sela i 1000 korisnika.
Aleksinac se nalazi u srcu Srbije i sa 
bibliobusom obilazi 40 sela i beleži 600 
korisnika. Kladovo se nalazi na krajnjem 
severoistoku Srbije, u Đerdapu, graniči 
se sa Rumunijom i u neposrednoj je 
blizini Bugarske. Bibliobus obilazi 12 sela 
gde ih čeka oko 500 korisnika. Kruševac 
je takođe u srcu Srbije i najmlađa je 
bibliobusna služba, obilazi 22 stajališta i 
broji 600 korisnika.
Svi bibliobusi besplatno pružaju usluge 
svojim korisnicima. Njih čini u 95% 
slučajeva deca od predškolskog do 
osnovnoškolskog uzrasta i po koji učitelj. 
Starije stanovništvo nije zainteresovano 
mnogo za čitanje a nažalost ima dosta 
nepismenih.
Veći problem od toga je što su najveći 
broj sela u Republici Srbiji u velikom 

demografskom problemu, pošto beleže 
rapidno smanjenje broja stanovništva. U 
najvećem broju opština (sela), veći je broj 
umrlih i odseljenih nego novorođenih.
2020. godine pojavio se novi izazov 
za rad bibliobusa, a to je pandemija 
kovid-19 korona virusa koji nije zaobišla 
ni Srbiju.
Odmah nakon uvođenja vanrednog 
stanja na prostoru cele Republike, 
biblioteke su bile zatvorene za rad 
sa korisnicima mesec dana tako da 
i bibliobusi nisu odlazili na teren. To 
je bio period meseca marta i aprila, 
period iščekivanja a i straha jer niko nije 
znao kako će se razvijati pandemija. 
Biblioteke se jesu zatvorile, ali su ubrzo 
otvorile neke nove digitalne riznice i 
ponudile plasiranje kulturnih sadržaja 
u digitalnom obliku na društvenim 
mrežama i internet kanalima radi što 
bezbolnijeg prevazilaženja trenutne 
društvene situacije.
Škole su takođe bile zatovrene za rad 
sa učenicima ali su uveliko primenjivali 
on-line nastavu a bibliobusi su ostali 
u svojim garažama sve do početka 
školske godine.
Biblioteka u Kladovu je tada raspisala 
elektronski konkurs “Čitam, pišem i 
crtam u vreme korone” i pozvala sve 
zainteresovane, bez obzira na godine, 
gradove, države da se jave i kreativno 

angažuju i pokažu svoj svoj stvaralački 
potencijal.  Iznenadilo je veliko 
interesovanje ovakvog vida konkursa. 
Prijave su pristigle iz pet država; najveći 
broj iz Republike Severne Makedonija, 
zatim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Literarni i likovni radovi, od pesama, 
eseja, proznih tekstova pa do karikatura 
stiglo je iz 40 gradova i naselja od 130 
autora. Iz tekstova i crteža autora videli 
smo da im nedostaju usluge bibliobusa, 
što je bio odličan signal za sve nas da je 
pokretna biblioteka veoma potrebna na 
terenu.
Tokom letnjeg raspusta, deca iz sela su 
dolazila u gradsku biblioteku i vraćala 
knjige zadužene u bibliobusu u zimskom 
periodu. Svi su pitali kad će bibliobus 
ponovo da im dođe. Neki su donosili 
i crteže sa nostalgičnim pozdravima. 
Shvatili smo da se kulturni duh neguje 
kulturom ali da su optimizam i volja važni 
i da je neophodno da našim korisnima 
što pre ponudimo mogućnost čitanja, 
pridražavajući se svih epidemioloških 
mera u cilju zaštite korisnika ali i 
zaposlenih.

Potujoči bibliotekari iz Srbije.  
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Od 1. septembra, sve škole su počele 
da rade u Srbiji a nedelju dana kasnije, 
krenule su i bibliobusne službe iz 
Prijepolja, Aleksnica, Kladova i Kruševca 
da obilaze svoje korisnike, radujući 
se novim susretima, programimam i 
akcijama.
Krenuo je organizovan besplatan upis 
đaka prvaka i predškolaca, zaduživanje 
novih knjiga i programa poput druženja 
sa piscima, maskenbala, radionice 
čitanja i crtanja, obeležavanje Dečije 
nedelje, ali sa novim pravilima ponašanja 
i korišćenja usluga. 
Naime, i deca kao korisnici bibliobusa i 
bibliotekar  morali su da nose zaštitne 
maske za lice,  knjige su morale nakon 
povratka u bibliobus da budu izvodjene 
sa strane na 48 sati i da se dezinfikuju 
nakon ponovnog puštanja u opticaj, u 
bibliobus je ulazilo samo po dva deteta, 
razdaljina između bibliotekara i deteta u 
bibliobusu je morala da bude metar i po i 
deca su mogla da zaduže veći broj knjiga 
nego obično.
Bibliobusi iz Srbije su u vreme korone 
uspeli da se okupe u Kladovu na 
Drugom festivalu bibliobusa, čiji je 
organizator bila Biblioteka „Centar za 
kulturu“, sa pratećom međunarodnom 
konferencijom na temu „Pokretne 
biblioteke do udaljenih korisnika“. Od 
14. do 16.10.2020. godine razgovaralo 
se ne samo o redovnim programskim 
aktivnostima pokretnih bibliotekama i 
razmeni iskusava sa kolegama iz šireg 
Regiona, već i o tome kako se prevazilaze 
trenutna ograničenja u radu i kontaktima 
sa udaljenim korisnicima uslovljeni 
pandemijom.
Sa namerom da sačuvamo korisnike i 
damo do znanja da poketne biblioteke 
mogu imati jaču i veću ulogu na terenu u 
vreme pandemije, čuli smo prevashodno 
da svi imaju iste probleme, nevezano iz 
koje su države, regiona, okruga, grada ili 
sela.
Očigledno je da smo se svi  suočili sa istim 
problemima ograničenja i neizvesnosti 
uslovljene sve lošijom epidemiološkom 
situacijom. 

Krizna 2020. godine uslovljena 
pandemijom kovid-19 korona virusa, 
je možda pravo vreme da široj javnosti 
predočimo mogućnosti i prednosti 
koje pruža bibliobus. Ukazati na značaj 
pokretne biblioteke, koja će najlakše 
stići do udaljenog korisnika koji ima 
ograničeno kretanje zbog mera 
bezbednosti i nema mogućnost da 
često ode ili putuje do centralne gradske 
biblioteke.
Potrebno je samo prilagoditi se situaciji 
i forsirati naručivanje knjiga putem 
elektronskog kataloga, dostaviti knjige 
na samom kućnom pragu ili više 
punktova u istom naselju,  virtuelne 
animacije (konkursi, fotografije, tekstovi) 
sa motivacijama u vidu simboličnih 
nagrada (knjige, zahvalnice, besplatna 
članarina ...).
Zaključak je da u ovo vreme nevremena 
svi imamo isti problem ali i odlična 
rešenja da zahvaljujući pokretnoj 
biblioteci, stignemo svuda i pružimo 
usluge koje su možda i preko potrobne 
u ovo vreme.
Sada nije potrebna samo knjiga 
i informacija, sada je neophodna 
solidarnost i ljudski čin, kontakt sa 
drugom osobom, makar udaljen i dva 
metra, ali blizak po spoznaji da želimo 
da olakšamo jedni drugima vreme 
ograničenja.
Naše pokretne biblioteke sa svojim 
aktivnostima su lekovite jer čitanje stvara 
neograničen broj svetova i to bez izlaska 
iz kuće i zato bibliobusi u Srbiji, u vreme 

Srbski bibliobusi 

pisanja ovog teksta, uveliko su na terenu 
i rade.
Zato dragi putujući bibliotekari, kolege 
i koleginice, nastavimo našu akciju 
dostavljanja knjiga do udaljenih korisnika 
i borimo se knjigama i osmehom protiv 
virusa! 
Srećno nam bilo na tom putu i vidimo 
se na sledećom festivalu putujućih 
biblioteka! 

kulturakld@gmail.com
www.kulturakladovo.rs

(op. urednice: Žaklina Nikolič je direktorica 
kulturnega centra v katerem deluje tudi 
knjižnica. Leta 2012 se udeležila srečanja 
potujočih knjižnic Slovenije in od takrat 
naprej sodelujemo.)
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POTUJOČE KNJIŽNICE NA POTI DO ODDALJENIH 
UPORABNIKOV

TJAŠA MRGOLE JUKIČ

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ 

(FOTO: INTERNET)

Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika

Leta 1990 so v knjižnici Kladovo, ki deluje 
v okviru kulturnega centra, bibliobus 
dobili kot donacijo. Poklonil jim ga je 
departma Vendeja iz Francije preko 
francoskega kulturnega inštituta v Srbiji. 
Tako letos, leta 2020, praznujejo 10 let 
delovanja. Potujoča knjižnica obiskuje 
12 vasi in ima 500 članov. 
Srbija ima štiri knjižnice na kolesih, 
in sicer v krajih: Kruševac, Prijepolje, 
Aleksinac in Kladovo. 
Direktorico Centra za kulturo Žaklino 
Nikolič smo povabili na Srečanje 
potujočih knjižnic v Maribor, kjer 
nam je predstavila delovanje srbskih 
bibliobusov, in takrat se je začelo 
naše sodelovanje. Žaklina si je več 

let prizadevala organizirati srečanje 
potujočih knjižnic in festival v Srbiji. Lani 
ji je uspelo, v Kladovu so gostili domače 
in tuje bibliobuse ter predavatelje. 
Letos ji je uspelo znova in Kladovo je 
bilo gostitelj 2. Mednarodne konference 
potujočih knjižnic. Denar je zagotovilo 
Ministrstvo za kulturo Republike Srbije. 
Razlog za ponovno srečanje družine 
potujočih knjižničarjev je bila prav 
10. obletnica delovanja bibliobusa v 
Kladovu, naslov pa Potujoče knjižnice na 
poti do oddaljenih uporabnikov.
Žaklina Nikolič je zapisala, da je festival 
priložnost, da se ponovno srečajo vse štiri 
srbske potujoče knjižnice in izmenjajo 
izkušnje s kolegi iz Španije, Nizozemske, 
Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Bosne 
in Hercegovine, Črne gore, Severne 
Makedonije, Romunije in Bolgarije. Cilj 
festivala je tudi širši javnosti predstaviti 
pomembnost in prednosti potujočih 
knjižnic, ki lahko zadovoljujejo potrebe 
uporabnikov tudi v krajih, ki so oddaljeni 
od matične knjižnice. Hkrati pa bi radi 
spodbudili razvoj obstoječih in nakup 
novih bibliobusov v Srbiji. 

Srečanja in festivale načrtujemo 
veliko prej, kot se zgodijo, in tako ni 
nihče pomislil na to, da se bo zgodila 
epidemija, ki bo ohromila življenje in 
delo v Evropi. Žaklina Nikolič se je s svojo 
ekipo odločila, da bodo mednarodno 
konferenco kljub temu izpeljali, pač 
ob upoštevanju vseh zdravstvenih in 
varnostnih zahtev za prisotne.   Festival 
je bil za obiskovalce zaprt, tudi potovanja 
gostov v Kladovo so odpadla, pač pa je 
organizatorjem uspelo pridobiti vse tuje 
povabljene goste na virtualno srečanje, 
kjer smo na ta način predstavili svoje 
referate. Na konferenci je bilo fizično Vabilo na drugo mednarodno konferenco v 

Kladovo.

Pozdravni nagovor Žakline Nikolić, 
organizatorke 2. Mednarodne konference 

potujočih knjižničarjev. 
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prisotnih 40 udeležencev iz Srbije, 
vsi ostali pa smo se vključevali preko 
videokonferenčnega sistema Zoom.
Kongres smo virtualno pričeli 15. 
oktobra ob 10. uri. Uvodoma je pozdravil 
svetovalec za sodelovanje in kulturo 
francoske ambasade v Srbiji Manuel 
Buar, nato je spregovorila Žaklina Nikolič, 
direktorica, Mitar Jokić pa je predstavil 
10 let dela bibliobusa v Kladovu. 
Sama sem sodelovala virtualno in z 
veseljem prisluhnila predstavitvam 
kolegov iz Severne Makedonije (imajo 
dva bibliobusa, v Štipu in Sarajevu), 
Črne gore (en bibliobus), Srbije (štirje 
bibliobusi) in Bosne in Hercegovine (dva 
kombija). Kolegi iz Hrvaške (13 vozil) so 
naši stari prijatelji, saj s hrvaško sekcijo za 
potujoče knjižnice odlično sodelujemo 
že vrsto let. O delovanju drugih potujočih 
knjižnic (razen Bosne in Hercegovine) 
nismo vedeli pravzaprav nič, prav 
tako smo bili tudi mi zanje neznanka. 
Čeprav smo se spoznali virtualno, 
bomo s sodelovanjem nadaljevali, kar 
mi je posebej ljubo, tudi zato ker nas 
povezuje skupna zgodovina. Res pa je, 
da se tovrstna knjižnična dejavnost v teh 
državah bivše Jugoslavije šele razvija. 

Iskreno sem vesela, da smo se povezali.  
Predstavila sem slovenske bibliobuse, 
omenila novega v Posavju in predstavila 
njegove značilnosti. V referatu sem 
poudarila, kako pomembne so potujoče 
knjižnice v času covida-19, saj uporabniki 
bolj kot kdaj koli prej želijo knjige. Prav 
epidemija je dokazala pomembnost in 
nujnost našega dela. 
Posebno doživetje je bilo, ko se je 
Vladimir Vranješević (iz Vinkovcev) javil 
neposredno s terena, z bibliobusom je 
bil na hrvaško-srbski meji. 
Na koncu so zavrteli še filme iz Španije, 
Nizozemske, Madžarske, Romunije in 
Severne Makedonije, ki so jih poslali 
virtualni udeleženci. 
Vsem nam je bilo žal, da nismo 
bili osebno prisotni, takšni stiki so 
nenadomestljivi, a vendar je bilo v danih 
pogojih opravljeno veliko delo. Posebna 
čestitka tebi, Žaklina, in tvoji ekipi, saj 
ste opravili neverjetno delo; povezali ste 
toliko potujočih knjižničarjev iz našega 
balkanskega in evropskega prostora.  
Za zaključek pa citiram zahvalno misel, ki 
jo je napisala Ljiljana Vugrinec (Vinkovci) 
po koncu konference: 

»Z velikim zadovoljstvom sem sodelovala 
na kongresu, počutila sem se sijajno, 
domače, kot svoja med svojimi, ker smo, 
kot ti, Žaklina, pogosto rečeš, potujoči 
knjižničarji ena velika družina, ne glede 
na to, kje smo in od kod prihajamo. 
Prav to je lepota našega dela in velik 
blagoslov, ki ga imamo, da lahko 
opravljamo delo, ki nikoli ni samo »delo«, 
ampak poslanstvo in način življenja, ki je 
del nas.
Veliko truda in pozitivne energije 
potrebuje delo, ki ga potujoči knjižničarji 
po vsem svetu opravljajo za vse tiste 
manj srečne prebivalce, ki jim je marsikaj 
nedostopno, predaleč ali predrago.
Pozitivne energije in podarjene ljubezni 
se ne more zatajiti in ne skriti, vidi se ju 
in čuti ter obojestransko greje: z naše 
strani uporabnike in z njihove strani nas. 
Zato je delo potujočega knjižničarja 
tako posebno in tako blagoslovljeno. 
Humanost, solidarnost, razumevanje, 
bližina, toleranca in pomoč so vrednote, 
s katerimi potujoči knjižničarji dnevno 
živijo in zato spoštovanje vsem, ki z 
bibliobusom ves dan prinašajo nasmehe 
na lica mladih in starih, obiskovalcev in 
članov, do vseh uporabnikov potujočih 
knjižnic.«       

NA BIBLIOBUSIH BREZ TAHOGRAFOV
MARKO JERAM

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA

Pozdravljena, družba potujočnikov! 
Ime mi je Marko Jeram in sem zaposlen 
kot voznik bibliobusa v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka Nova Gorica. Zdi se mi 
smiselno, da napišem nekaj o tahografih 
in njihovi uporabi. 
Oktobra 2019 smo bili v Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj na odprtju njihovega novega 
lepotca – bibliobusa. Zelo sem bil 
presenečen, ko sem med pogovorom 
z drugimi potujočniki izvedel, da lahko 
vozim bibliobus tudi brez uporabe 
tahografa, kar nekateri že prakticirajo. 
Ta informacija mi je bila zanimiva in 
uporabna, zato sem se odločil, da skupaj 
s sodelavcem Miranom Treplakom 
stopiva v akcijo in se o vsem podučiva ter 
stvar proučiva do potankosti. Razjasniti 

sva si želela predvsem, kako obrazložiti 
in utemeljiti neuporabo tahografa, če 
nas ustavi policija v Sloveniji ali v Italiji, 
in katera dokazila potrebujemo za to. 
Najprej sva se povezala s Primožem 
Bandljem z Javne agencije RS za varnost 
prometa in z Viljemom Urbančičem 
z Inšpektorata RS za infrastrukturo, ki 
je zadolžen za našo regijo. Navezal 
sem stik tudi z Zdravkom Igličarjem 
na Ministrstvu za infrastrukturo, na 
Direktoratu za kopenski promet, 
Sektorju za cestni promet in logistiko. 
Dal mi je vse potrebne informacije, 
ampak kot nepoznavalec te stroke sem 
se z njimi ponovno obrnil na gospoda 
Bandlja in gospoda Urbančiča, da smo 
vse razčlenili in vsako razlago podkrepili 

z dokumentacijo. Vse skupaj pa izgleda 
takole, kot navajam v nadaljevanju.
Na osnovi Uredbe (ES) št. 561/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. marca 2006 o usklajevanju določene 
socialne zakonodaje v zvezi s cestnim 
prometom (Ta uredba določa pravila o 
času vožnje, odmorih in času počitka 
za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in 
potnikov po cesti.) je v členu 13 določeno, 
da lahko države članice za prevoze, ki 
so navedeni v posameznih točkah, na 
svojem ozemlju izvzamejo voznike od 
spoštovanja določil, kar posledično 
pomeni, da tudi ni treba uporabljati 
tahografa. Velja za prevoze:
ʺ (k) s posebno opremljenimi vozili za 
mobilne projekte, ki se uporabljajo 



POTUJOČE NOVICE | 35

predvsem za izobraževanje v mirujočem 
stanju.
Med prevoze »za mobilne projekte« 
uvrščamo tudi potujoče knjižnice (Vir 
št.1). V Sloveniji je na osnovi četrtega 
odstavka 2. a člena Zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v 
cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 
– uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – 
popr. in 92/20 – ZPrCP-E) uveljavljena 
izjema tudi za zgoraj navedeno točko (k) 
13. člena Uredbe (EU) št. 561/2006. 
Iz vsega tega izhaja, da vozniku pri 
opravljanju tovrstnih prevozov ni treba 
uporabljati tahografa oziroma da ga vozilo 
ne potrebuje (http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO4112#).
Na spletni strani Komisije EU (https://
ec.europa.eu/transport/modes/road/
social_provisions/driving_time_en) 
najdemo tabelo izjem po državah 
članicah. V Italiji ti prevozi niso izjema, 
zato moramo pri prevozih v Italiji 
uporabljati tahograf (v tabeli glejte 
vrstico 13.1 k) 
(https://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/national_exceptions_
regulation_2006_561.pdf).

Zgoraj sem navedel povezave, na katerih 
dobite dokumentacijo. Vse to sem si 
natisnil in si člene, ki so pomembni, 
podčrtal in označil. Če bi moral 
komurkoli kaj pojasnjevati, hitro najdem 
in pokažem želeno. Kot sem že omenil, 
z bibliobusom vozimo tudi v Italijo, zato 
sem vso dokumentacijo natisnil tudi 
v italijanskem jeziku. Vsak dokument 
imamo v obeh jezikih.
Predragi potujočniki, večina od vas ima 
vse to že urejeno, za tiste, ki pa nimate, 
vam bo moj zapis lahko prišel prav. Če 
so kakšne nejasnosti, se lahko kadarkoli 
obrnete na nas, kakorkoli, nas boste že 
našli. Tako se bomo malce bolje spoznali 
in povezali med seboj. 
Bom pa izkoristil to priložnost, da še 
nekaj napišem na temo sodelovanja med 
nami ̋ potujočniki. Že na začetku bi moral 
povedati, da se s sodelavcem Miranom 
zelo dobro razumeva. Name prenaša vse 
svoje znanje z 39-letnimi izkušnjami dela 
v knjižnici. To je »stara garda«, pri kateri 
je veljalo, da sta stisk roke in beseda 
nekaj vredni. Ko se srečajo, so vedno 
vsi navdušeni in nasmejani, besed jim 
nikoli ne zmanjka. Imam občutek, da mi 

ʺ mlajša generacija ʺ pa kar ne najdemo 
stika in premalo sodelujemo. Zdi se 
mi pomembno, da to poudarim, da bi 
kot potujočniki lahko med seboj bolje 
sodelovali in ohranjali vezi, katere so 
spletli prav oni ʺ »stara garda«.

Viri:
EUR-Lex: Access to European Union law: 
1.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&from=ENV (Dostopno 20. 10. 2020.)
2.) European Commission – Mobility and Transport: https://ec.europa.eu/transport/
modes/road/social_provisions/driving_time_en (Dostopno 21. 10. 2020.)
3.) European Commission – Mobility and Transport: https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/national_exceptions_regulation_2006_561.pdf (Dostopno 21. 
10. 2020.)
4.) PIS – Pravno-informacijski sistem: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO4112# (Dostopno 20. 10. 2020.)



36 | POTUJOČE NOVICE

PIKTOGRAFSKI ZNAKI IN DRUGE OZNAKE NA 
GRADIVU PTUJSKE POTUJOČE KNJIŽNICE
LUKA GAJŠEK

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

FOTO: LUKA GAJŠEK IN TJAŠA MRGOLE JUKIČ 

UVOD

Najstarejša oblika pisave je bila 
logografija, tj. izražanje s podobami, ki 
so pomenile besede. Sprva so bile te 
besede omejene na predmete. To je 
piktografija, pisava, ki ni vezana na jezik, 
kot ga govori avtor podobe. Pisavo/
podobo je vsakdo bral v svojem jeziku. Na 
ta način so se na primer sporazumevali 
Indijanci. Čeprav je vsako pleme imelo 
svoj jezik, so se v znakovnem jeziku 
lahko sporazumevali vsi.  
V razvoju jezika se je iz piktografije, ki je 
sprva upodabljala le predmete, razvila 
ideografija, ki je začela predstavljati tudi 
pojme. Risba očesa ni več predstavljala 
le oko, temveč je lahko pomenila tudi 
»gledati«. Tako so nastali sumerski 
klinopisi, egipčanski hieroglifi in seveda 
kitajska pisava. 
Piktografske znake kljub tisočletnemu 
razvoju pisave uporabljamo tudi 
danes. Med sodobne piktografske – 
obveščevalne znake sodijo npr.: telefon, 
skodelica kave, prečrtana cigareta … 
in jih razumemo ne glede na jezik ali 
poznavanje pisave po vsem svetu. 
Piktografske znake uporabljamo tudi 
v knjižnicah, tako splošne znake, kakor 
posebne, torej tiste, ki smo si jih kot 
simbole izmislili sami, da bi uporabnikom 
olajšali iskanje gradiva.

Pojdimo po vrsti.

Že na vratih knjižnic (tudi bibliobusih) 
po vsem svetu najdemo splošne znake, 
različne po različnih državah. S temi 
znaki dajemo navodila, sporočamo, 
kako se je potrebno obnašati v knjižnici, 
kaj je dovoljeno in kaj prepovedano. 
Letos so se ob običajnih pojavili tudi novi 
»korona« znaki, ki smo jih polepili prav 
na vse slovenske knjižnice in bibliobuse. 

ZNAKI, KI JIH UPORABLJAMO V 

KNJIŽNICAH

Posebne znake pa uporabljamo v 
knjižnicah in bibliobusih. V želji, da bi 
uporabniki znali sami poiskati gradivo, 
ki ga potrebujejo, so vse knjižnice 
opremljene z oznakami, ki nas vodijo 
k točno določenemu gradivu za 
mladino, odrasle, k strokovni literaturi 
… Samo gradivo pa je v vseh slovenskih 
knjižnicah označeno tudi z UDK-jem. 
Na tem mestu ne bom pisal o UDK 
klasifikaciji,  ki nam, knjižničarjem, knjigo  
vsebinsko klasificira, za uporabnika pa 
včasih ni najboljša oznaka. Posvetil se 
bom drugim oznakam, ki so na mnogih 
busih enake, nekaj pa je takih, ki smo si 
jih zaradi našega lažjega dela, ali da si 
gradivo lažje izbirajo uporabniki, izmislili 
knjižničarji ptujskega bibliobusa in te so 

predmet tega članka.  
Na bibliobusu je pogosto velika gneča 
in uporabniki v vrsti čakajo na vračilo ali 
izposojo, mi sedimo za pultom in delamo. 
Tisti, ki iščejo točno določeno knjigo, se 
morajo znajti sami, ali pa počakati, da 
bomo prosti.  
Kot si v trgovini radi sami izberemo, 
katero vrsto nekega artikla bomo kupili, 
si tudi naši uporabniki najraje izbirajo 
knjige sami. Ko gre za strokovno gradivo, 
nam številka UDK pomaga zlasti zato, 
ker na busu ni veliko tovrstnega gradiva.
Če vam rečem, to je na 551.5, boste takoj 
vedeli, da me zanima vreme. Uporabnik, 
ki ga zanimajo vremenski pojavi, pa ne 
ve, kje naj išče gradivo. Takega iskalca 
kar med drugim delom napotim: »Išči na 
številki 551.5«. In uporabnik se po navadi 
znajde, sicer mu pomagamo. Tako je pri 
strokovni literaturi. 
Težave pa nastanejo pri leposlovnem 
gradivu, ki ga imamo v busu največ. 
Seveda so tudi taki/-e uporabniki/-
ce, ki nas prosijo: »Izberite mi, prosim, 
tri romane, enega slovenskega avtorja, 
ne pretežkega; enega romantičnega, 
pa naj se ne dogaja v preteklosti – ker 
grofov in markiz imam že dovolj – in naj 
bo, prosim, srečen konec. No, pa še eno 
kriminalko, a naj ne bo preveč krvava, 
takšna kot zadnjič, ker potem ne morem 
spati; ampak mora pa biti zanimiva.«
Takšni opisi naših uporabnikov so še 
super, veliko slabše se znajdemo, ko 
nas prosijo: »Dajte mi eno dobro knjigo!« 
ali še bolje: »Imate kakšno pametno 
knjigo?«    
Uporabniku res ne moremo reči: »Kar 
poglejte pod 82-311.2 in 82-312.4.« Takšen 
uporabnik zahteva oseben pristop. 
Resnici na ljubo pa je največ uporabnikov 
takih, ki uživajo v lastni izbiri. Toda tudi ti 
imajo včasih posebne zahteve. Eni ne 
marajo debelih knjig, ker so pretežke in 
jih težko držijo v postelji, ko berejo. Drugi 

Splošni znaki ob vstopu v splošno knjižnico v 
ZDA (Columbus).

V času korone smo za uporabnike nalepili 
posebna »koronska« navodila v znakovnem, 

vsemu svetu razumljivem jeziku. 
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slabo vidijo in želijo velike črke. Tretji 
iščejo samo jesenske ali zimske otroške 
pravljice … 
Da bi jim olajšali iskanje, smo se odločili, 
da gradivo še dodatno označimo. Ko 
označbe razložimo uporabnikom, se ti 
hitreje znajdejo in povedali so, da so jim 
dodatne oznake v veliko pomoč.
Kako imamo označeno gradivo na 
našem bibliobusu?

1. GRADIVO ZA MLADINO

Na steni bibliobusa, kjer je postavljeno 
gradivo za mladino, je gradivo zloženo 
tako, da je za najmlajše (beri najmanjše) 
spodaj, za starejše (beri višje) je na 
zgornjih policah. Na policah tudi piše 
cicibani, pionirji in mladina, a ker so 
police ozke, je tudi pisava majhna, zato 
je ločevanje starostnih skupin po barvah 
veliko bolj pregledno. Mi smo izbrali 
različne barve črk. 
C        knjige za otroke do 9. leta RUMENA
P         knjige za otroke nad 10 let BELA
M        knjige za otroke nad 13 let MODRA

Tako mladi bralci takoj vedo, na kateri 
polici je gradivo, primerno za njihova 
leta. Kartonke, namenjene najmlajšim, 
so zložene skupaj in ni potrebe, da bi jih 
posebej označili.

Opazili smo, da so v zagati najmlajši 
bralci, sploh tisti, ki se šele začenjajo 
učiti brati in so kartonke prerasli. Odločili 
smo se, da na hrbte knjig, ki imajo velike 
tiskane črke, prilepimo poseben znak in 
s tem opozorimo na velikost pisave. Tako 
učenci nižjih razredov že po hrbtu knjige 
vedo, da so v knjigi velike tiskane črke. 
Pri tem naj opomnim, da morajo 
uporabniki naše znake poznati, sicer 
jim nič ne pomenijo. V potujoči knjižnici 
imamo delo organizirano tako, da se 
z učiteljicami 1. razredov osnovnih 
šol dogovorimo za vpis in obisk, ko 
pripravimo biblio-pedagoško urico s 
pravljico. Ob predstavitvi pokažemo, 
kje je gradivo za njih in kaj pomeni znak 
velikih črk na hrbtu knjige. 

2. GRADIVO ZA ODRASLE – 

LEPOSLOVNO GRADIVO 

Omenil sem že, da nekateri starejši 
bralci/-ke iščejo gradivo z velikimi 
črkami, ker so slabovidni ali pa imajo 
druge težave z očmi. Spomnim se, da 
so bile v knjižnicah že dane pobude, da 
bi založniki nekatere romane izdajali z 
večjimi črkami. Vem, da to podraži izdajo 
knjige (več papirja, več strani, dražji tisk), 

ampak nekateri romani imajo resnično 
večje črke in veljajo za starejšim prijazne 
tiske. Odločili smo se, da takšne romane 
označimo s sliko očesa. Bralke in bralci 
ta znak poznajo in ga tudi s pridom 
izkoriščajo.  
Vodja potujoče knjižnice in knjižničar sta 
že pred mojim prihodom označevala ti 
dve vrsti gradiva. Sam pa sem opazil, da 
odrasli bralci, kljub temu da na policah 
piše, za kakšno vrsto gradiva gre, napisa 
»ne vidijo« (res so majhni napisi, a večjih 
pač širina police ne dovoli). V stacionarni 
knjižnici so napisi nad policami ali 
vmes večji in preglednejši, za kar pa v 
bibliobusu ni prostora.
Predlagal sem, da bi s piktografskimi 
znaki označili še več gradiva. Ideja je bila 
takoj sprejeta in s pomočjo kolega Bojana 
Dominca sva izdelala piktografske 
oznake za kriminalke, ljubezenske 
romane in zgodovinske romane. 
V bibliobusu so bralci piktografske 
znake takoj ocenili zelo pozitivno in 
zdi se, da tako opremljene knjige še 
bolj nagovarjajo bralce, saj jim že od 
daleč dajejo dodatne informacije. Take 
označbe terjajo dodatno delo, a so v 
pomoč uporabnikom in zato vredne tega 
truda. 

Stena bibliobusa, kjer so knjige za mladino. 
Starostne stopnje ločijo barve črk. . 

Hrbte knjig z velikimi tiskanimi črkami označimo 
zato, da jih najmlajši bralci lahko takoj najdejo.  

Romani, ki so prijazni starejšim, slabovidnim, 
so v bibliobusu označeni s piktografskim 
znakom – oko. 

 Kriminalke so na policah bibliobusa posebej 
označene. 

 Ljubezenski romani vabijo s srčki, ki po vsem 
svetu pomenijo ljubezen. 
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3. INTERNE OZNAKE GRADIVA 

Vsi, ki delate v potujočih knjižnicah, 
veste, da je tudi gradivo potujoče 
knjižnice »potujoče«, vendar ne zato, 
ker potuje iz kraja v kraj, ampak ker 
neprestano kroži po poti: skladišče bus 
in bus skladišče. Kolekcije menjavamo 
glede na letni čas in druge aktivnosti 
(Cankarjevo tekmovanje, bralna značka, 
domače branje, obravnavane teme v 
vrtcih ali šolah, kot so družina, promet, 
prazniki …). Vsemu temu se prilagajamo 
in neprestano (seveda poleg novih knjig) 
menjavamo zbirko. 
V bibliobusu imamo posebne police 
za bralno značko, domače branje in 
Cankarjevo tekmovanje. Predpisane 
knjige se menjavajo, zato jih pripravimo 
po letnih seznamih. 
Vsako leto pa se prilagajamo tudi letnim 
časom. Poleti imamo na policah več 
lahkotnih romanov (s srčki), ampak večja 
težava je gradivo za mlade bralce in 
vzgojiteljice iz vrtcev. 
Tako v jeseni začnemo pripravljati 
gradivo na temo jeseni, gozdov, 
ježkov, buč …, že v začetku decembra 
so bibliobusi polni Miklavžev, Dedkov 
Mrazov in Božičkov, januarja in februarja 
pa »tete« Zime, zimskega spanja in tako 
naprej do pomladi, pusta, velike noči, 
poletja in znova jeseni.
Naj omenim, da obiskujemo 18 
osnovnih šol in 9 vrtcev, mladina pa v 
ptujski potujoči knjižnici pomeni kar 70 
odstotkov uporabnikov. V vrtcih si za 
skupine gradivo izposojajo vzgojiteljice, 
na nižji stopnji razredov osnovnih šol 
pa učenci prihajajo v skupinah skupaj z 
učiteljico. Tudi učiteljice na nižji stopnji 
si pogosto izposojajo gradivo, ki ga 
uporabljajo pri delu z učenci. 
Da bi sebi olajšali delo, smo se odločili, 
da bomo gradivo označili. Zimsko 
gradivo, ki ga je daleč največ, smo 
zložili na posebne police, prav tako 
knjige na temo pusta (smo pač iz Ptuja), 
ostalo najbolj frekventno gradivo pa 
smo označili. Ne gre za piktografske 
znake, oznake tudi niso namenjene 
uporabnikom. Označitev gradiva je 
namenjena nam knjižničarjem, da 
ga lažje najdemo. Gre za gradivo na 
isto tematiko (npr. jesen), ki smo ga v 
skladišču poiskali med vsem gradivom. 
To gradivo smo označili tako, da smo 

na hrbte knjig nalepili trakove različnih 
barv, in sicer: knjige o pomladi zeleni 
trak, poletju rumeni trak, jeseni rjavi trak. 
Ker je gradivo na temo zime že zloženo 
na posebnih policah, ločeno od drugega 
gradiva, teh knjig nismo označili. 
Ko smo opazili, da vrtci zelo pogosto 
potrebujejo knjige na temo družine, smo 
tudi take knjige označili z rdečo barvo. Po 
potrebi bomo barvno označili še druge 
teme, če bi se to izkazalo potrebno.
Kaj imamo od tega dela? Kako preprosto 
se je sprehoditi po skladišču in izvleči le 
knjige z npr. zeleno nalepko in že imamo 
pripravljeno gradivo za v bus. Delo smo 
si poenostavili, smo hitrejši, poleg tega 
pa najdemo knjige, ki bi jih sicer lahko 
prezrli. Seveda smo sprva imeli več dela, 
da smo primerne knjige poiskali, sedaj 
pa vsako novo knjigo sproti označimo. 

Tako se na bibliobusu v posebej 
namenjenem prostoru vedno najde 
aktualno gradivo glede na letni čas in 
tega se najbolj razveselijo vzgojiteljice in 
mladi bralci. Mi pa smo si z označbami 
olajšali delo.
Menim, da jasni znaki ob ali na gradivu 
olajšajo delo tako bralcem kot tudi nam 
knjižničarjem. Ni dovolj, da mi vemo, kje 
je knjiga. Postavitev gradiva je dobra, 
kadar želeno knjigo bralec zlahka najde 
sam. Nobena skrivnost pa ni, da si bralec, 
ki sam brska po gradivu, izposodi več. Ker 
je bibliobus prostorsko majhna knjižnica, 
ki pa ima vse, kar imajo velike, je za 
mlade bralce tudi odlična priložnost, da 
se naučijo iskanja gradiva. Tudi z dobro 
organizirano postavitvijo in s premišljeno 
označenim gradivom vzgajamo 
svobodnega in samozavestnega bralca, 
ki si zna samostojno poiskati knjige, ki 
ga zanimajo. Tak bralec se brez težav 
znajde v vsaki knjižnici. 

V skladišču imajo nekatere knjige barvne 
trakove.

Še vedno ostajata najpomembnejša 
osebni stik s knjižničarjem in zadovoljstvo 
uporabnikov, ko bomo prav posebej 
za njih poiskali kakšno »pametno« ali 
»dobro« knjigo, ki bo imela »srečen 
konec« in v njej ne bodo nastopali »grofi 
in markize«, ker jih ima bralka že dovolj.  
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DODATEK ZA TEŽJE POGOJE DELA
KSENIJA TRS

MARIBORSKA KNJIŽNICA

Na sestanku IO Sekcije za potujoče 
knjižnice je Tjaša Mrgole Jukič, 
predsednica Sekcije za potujoče 
knjižnice pri ZBDS, odprla tematiko, da 
bi bilo pošteno in prav, da bi potujoči 
knjižničarji, ki delamo na terenu (bus 
ali kombi), bili deležni dodatka za težje 
pogoje dela ali vsaj terenskega dodatka, 
saj delamo v drugačnih, predvsem 
pa v težjih pogojih kot pa knjižničarji v 
stacionarnih knjižnicah. Kot veste, smo 
pred leti imeli dodatek za težje pogoje, 
a nam je bil na žalost odvzet. Iz tega je 
razvidno, koliko poznajo naše delo tisti, 
ki imajo v rokah škarje in platno.
Izkazalo se je, da zadeve okrog plač in 
dodatkov le-tem lahko urejamo samo 
preko sindikatov. Na žalost pa ni bilo 
nobenega potujočega knjižničarja, ki 
bi bil včlanjen v sindikat. Ker mi je mar, 
sem se odločila, da se včlanim in s tem 
pripomorem k rešitvi teh naših želja, ki 
so bolj potrebe.
Povezala sem se z Andrejo Kos, članico 
glavnega odbora sindikata kulture 
GLOSA, ki je zaposlena v Mariborski 
knjižnici v kadrovski službi. Zaprosila 
sem jo, ali bi bila predstavnica potujočih 
knjižničarjev Slovenije v tej zadevi. 
Podajam vam njeno poročilo:

Dodatke za različne pogoje dela 
vseh javnih uslužbencev ureja 
Kolektivna pogodba za javni sektor 
(https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradn i- l i s t- rs/vsebina/2008-01-
2429?sop=2008-01-2429) z vsemi svojimi 
aneksi in spremembami.
Vse spremembe, v tem primeru 
sprememba, ki se nanaša na možnost 
upravičenosti do dodatka za težje 
delovne pogoje za potujoče knjižničarje, 
se lahko zgodi samo, ko se ponovno 
odprejo pogajanja za sprejem aneksa h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor. Vseh 
podpisnikov Kolektivne pogodbe za javni 
sektor je 42 različnih reprezentativnih 
sindikatov in da se sprememba lahko 
zgodi, jo mora podpreti najmanj 22 
različnih reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja; vsak od njih pa ima svoj 
pogled, svoje potrebe in razumevanje 
ter svoje želje. Trenutno imamo podporo 
predstavnika sindikatov gasilcev. 
Sindikat zaposlenih v kulturi, na žalost, 
številčno ni velik.
Zahteva po spremembi/uvedbi 
dodatka za težje pogoje dela za 
potujoče knjižničarje je bila podana na 
seji Glavnega odbora Glose 3. junija 
2020 in bo predmet pogajanj, ki se 

bodo zgodila, ko bo prva možnost 
za spremembo Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (za začetek pogajanj 
potrebujemo na eni strani Vlado in na 
drugi vse reprezentativne sindikate 
javnega sektorja). 
Osebno mnenje: to se ne bo zgodilo niti 
letos niti hitro.
Toliko zaenkrat z upanjem v boljši jutri za 
potujoče knjižničarje.



40 | POTUJOČE NOVICE

MILKA, 
PRVA VOZNICA BIBLIOBUSA SE POSLAVLJA
KSENIJA TRS

MARIBORSKA KNJIŽNICA

FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Kakor blisk je minilo 14 let, odkar je na 
mariborskem bibliobusu sedla za volan 
in krenila po štajerskih cestah do naših 
bralcev, ki so kar zazijali od začudenja, 
ko jih je pozdravila s svojim večnim, 
dobrovoljnim nasmehom.

V mladosti je vozila kamion z lesom, 
kasneje je postala prva voznica avtobusa 
na Certusu, bila je tudi med prvimi 
voznicami v Sloveniji, svojo delovno pot 
pa je končala na bibliobusu. 

Delo je opravljala s srcem, saj ima 
neskončno rada knjige in kje drugje kot 
v knjižnici jih je na pretek. Zaradi njene 
srčnosti so jo bralci v trenutku vzljubili, 
saj je znala najti pot do srca, predvsem 
pa prisluhniti.

Z Mojco sta tako bili »babji dreamtime«. 
Marsikakšno sta »naumili«, pa tudi 
ušpičili. 

Draga Milka, vsi potujočniki se ti 
zahvaljujemo za tvoje dolgoletno 
druženje z nami. Penzionistični čas uživaj 
na polno, kot ti znaš. Če že ne bo velika 
penzija, pa naj se v tvojem življenjskem 
»cekru« vsak dan nabere veliko dobrega 
in lepega.
SREČNO.

In kako Milka doživlja današnji zadnji dan 
v službi?

»Vam povem, da me prav stiska. Zelo 
mi je žal za temi otroci. Najlepše mi je, 
ko vidim, kako brskajo in iščejo knjige. 
To se tako navežeš, da niti ne veš. Na 
busu se stkejo posebne vezi, posebna 
doživetja.«
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15. OKRUGLI STOL O POKRETNIM KNJIŽNICAMA 
U REPUBLICI HRVATSKOJ I 

9. FESTIVAL HRVATSKIH BIBLIOBUSA
VINKOVCI, 

03. I 04. LIPNJA 2021. GODINE (DVODNEVNI STRUČNI SKUP)

Poštovane kolegice i kolege, 

U planu za 3. i 4. lipnja 2021. godine je održavanje 15. okruglog stola o pokretnim knjižnicama 
u Republici Hrvatskoj i 9. festivala hrvatskih bibliobusa pod nazivom „Pokretne knjižnice – 
prije i poslije epidemije koronavirusa“.

Kao mjesto održavanja 15. okruglog stola o pokretnim knjižnicama izabran je grad Vinkovci, 
a domaćin i suorganizator skupa bit će Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Razlog za 
odabir Vinkovaca i Vukovarsko - srijemske županije kao domaćina 15. okruglog stola je 15. 
rođendan Bibliobusne službe Vukovarsko – srijemske županije.

Program organizira Komisija za pokretne knjižnice u suradnji s Komisijom za narodne 
knjižnice HKD-a. Program se provodi u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom 
Vinkovci koja će biti domaćin stručnog skupa te uz podršku grada Vinkovci i Vukovarsko – 
srijemske županije.

Nika Čabrić, prof.
predsjednica Komisije za pokretne knjižnice HKD-a

voditeljica Bibliobusne službe KGZ-a
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24 urna izposoja rezerviranega gradiva LibBox 

24/7delovanje, najvišja stopnja uporabniške 
neodvisnosti
brezkontaktni prevzem gradiva 
izboljšanje uporabniške izkušnje – 
digitalizacija
uporabnik je obveščen o čakajočem gradivu 
preko e-maila
vgrajen čitalec za identifikacijo uporabnika 
(RFID, NFC ali na črtno kodo)
izposoja prične teči s trenutkom odprtja 
predalnika, integracija s Cobiss3
predalniki po meri naročnika 
(velikost, barve, material)
možnost oglaševanja – interaktivna vsebina
lastna razvojna rešitev

24 urno vračanje gradiva 

24/7delovanje, najvišja stopnja uporabniške 
neodvisnosti
zunanja naprava za vračanje in sortiranje 
gradiva 
enostavna uporaba
ni potrebna identifikacija uporabnika
vgrajen RFID čitalec za identifikacijo gradiva
samodejna aktivacija gradiva pred krajo
zanesljivo delovanje
proti-vandalsko ohišje 
zelena knjižnica – obveščanje o vračilu 
gradiva na e-naslov člana 

Strategija razvoja podjetja Tenzor v segmentu knjižnic ni le razvoj tehnoloških 

rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje, temveč implementacija tehnoloških 

rešitev za popolno prilagojenost knjižnice njenim udeležencem in procesom 

knjižnice. 

POVEZANA KNJIŽNICA JE KNJIŽNICA PRIHODNOSTI. 
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NAGRAJENA FOTOGRAFIJA

FOTO: POLONA ŠKODIČ, 2020

PO IZBORU KOMISIJE


