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Ljudje smo posebna bitja: razmišljamo, 
govorimo, beremo in pišemo. 
Beseda sodi med najmočnejše, 
najkoristnejše in najpopolnejše izume 
govorečega človeka. Imamo domišljijo, 
imamo sposobnost ustvarjanja, 
izumljanja (letala, računalnike …), 
odkrivamo in spoznavamo mikro svet, 
ki ga s prostim očesom ne vidimo, 
proučujemo zvezde, ki so velikanske in 
nepredstavljivo daleč … 
Ljudje smo na tem planetu že dolgo, 
človeštvo je napisalo različne zgodbe. 
Zanimivo pa je, da se od drugih živih 
bitij razlikujemo v tem, da smo sami sebi 
največji sovražniki. Zgodovina človeštva 
je prepredena z vojnami, spopadi in 
nasiljem.
Res pa je tudi, da so zgodovino 
človeštva v veliki meri oblikovali nevidni 
spremljevalci, mikroorganizmi, ki vedno 
delujejo z okoljskimi spremembami in 
lahko povzročijo nalezljive bolezni in 
posledično epidemijo. 
Tudi sedaj, ko smo mislili, da 
obvladujemo svet, nas je vse prebivalce 
planeta Zemlja ustavila majhna, nevidna 
stvar – virus, koronavirus. 
Že v Svetem pismu Stara zaveza opisuje 
gobavce, bolnike, ki so jih izolirali. 
Spomnimo se, da smo se v šoli učili o 
kugi, ki je kosila po Evropi. Črna smrt 
ali kuga je bila največja pandemija, 
ki je prizadela svet. Po ocenah naj bi 
zahtevala med 75 in 200 milijonov 
življenj. Razsajala je predvsem v Evropi, 
Aziji in severni Afriki. Obdobje kuge je 
trajalo štiri leta, izvor je bil na Kitajskem. 
Prav takrat je nastala beseda karantena, 
ki izvira iz italijanske besede quarantina  
(izpeljanka besede quaranta – v 
pomenu štirideset). V času kuge so 
morale ladje v karanteni čakati pred 
obalo Benetk 40 dni, preden so lahko 
vplule v pristanišče. V Dubrovniški 
republiki pa so posadke namestili v ta 
namen zgrajene izolirnice (hkrati tudi 
prve izolirnice na svetu), ki so bile na 
otokih pred mestom. Karantena je bila 
edini način, kako se izogniti bolezni. 
Šele v 19. stoletju sta vrhunska 
znanstvenika Louis Pasteur, ki je 
bakterije povezal z boleznimi, in 
Robert Koch, ki je dokazal, da bolezni 
povzročajo mikroorganizmi – bakterije, 
spremenila razumevanje nalezljivih 

bolezni, s tem pa bistveno vplivala na 
razvoj medicine. 
Leta 1918 je svet znova prizadela 
pandemija, imenovana španska gripa, 
ki je vlade prisilila v mobilizacijo 
virov. Samo skupnosti, ki so zaprle 
šole, prepovedale javno zbiranje in 
zaprle meje, so se izognile večji škodi. 
Pandemija gripe je spodbudila razvoj 
sistemov javnega zdravja po večjem 
delu Evrope.
V slovenskih arhivih najdemo 
dokumente, ki govorijo o tem, da so v 
začetku 20. stoletja na mnogih šolah 
zaznali epidemijo ošpic. Zaradi te 
bolezni so v času naših prababic in 
babic zapirali šole. 
V naših krajih smo se z epidemijo 
in popolno izolacijo zadnjič srečali 
leta 1972, ko so se v Jugoslaviji 
pojavile črne koze. Šlo je za zadnji 
izbruh te grozljive bolezni v Evropi. V 
Jugoslaviji so razglasili vojno stanje 
in uvedli karanteno, poleg tega pa 
so se jugoslovanske oblasti odločile 
za množično cepljenje prebivalstva, 
pri čemer sta ji na pomoč priskočili 
Svetovna zdravstvena organizacija 
ter vojska. Cepili so kar med 18 in 22 
milijonov državljanov Jugoslavije. V 
Sloveniji so v desetih dneh cepili milijon 
in pol ljudi. Po dveh mesecih je bilo 
epidemije konec, zbolelo je 175 ljudi, 
umrlo pa jih je 35, kar je v luči aktualnih 
dogodkov majhna številka (Frelih, 2020; 
Bercko, 2020; Atelšek, 2020).
Decembra 1979 je Svetovna zdravstvena 
organizacija objavila novico, da je 
bolezen izkoreninjena. Doslej so črne 
koze edina nalezljiva človeška bolezen, 
ki so jo povsem izkoreninili.
Odkar za ljudi skrbi javno zdravstvo, smo 
v Sloveniji in Evropi nalezljive bolezni s 
cepljenjem premagali in nanje skoraj 
pozabili. No, vse do covida-19, ko se je 
človeštvo z epidemijo srečalo znova … 
Znanja, ki smo jih pridobili iz zgodovine 
o nalezljivih boleznih (karantena, 
izolacija, okuženost, maske, dezinfekcija 
rok), smo s pridom uporabili v boju s 
to boleznijo. Države, tudi Slovenija, so 
predpisale ukrepe, ki jih upoštevamo 
povsod, tudi v knjižnicah. 
Hkrati pa se je boj z boleznijo bolj kot 
kadarkoli doslej začel tudi na nivoju 
družbe. Svojo vlogo smo odigrali 

vsi: znanstveniki, zdravniki, politiki, 
učitelji, knjižničarji … in vsak od nas kot 
posameznik. Na preizkušnji smo (bili) 
vsi. Kako smo se odrezali?
Mi, potujoči knjižničarji Slovenije, smo 
krenili na pot takoj, ko je bilo mogoče, 
tudi v času, ko je bil prehod med 
občinami prepovedan. Uporabnikom, 
našim bralcem, smo vozili knjige, ki so 
jih zaradi epidemije potrebovali bolj kot 
kdaj koli prej. Bili smo previdni in razumni. 
Čuvali smo sebe in druge. Izposojo 
smo opravljali zunaj, pred bibliobusom, 
uporabniki so knjige vračali na posebno 
mesto, osebnega stika ni bilo, prijazne 
besede, optimizem in dobra volja pa so 
ostali. Svoje poslanstvo smo opravljali 
odgovorno. Dela je bilo veliko več, 
pogoji oteženi, tudi nevarni, več pa 
je bilo zadovoljstva, da delamo nekaj 
dobrega, dobrega za soljudi, da na naš 
način pomagamo tudi mi. 
Da, covid-19 je ustavil svet, a tudi 
ponudil priložnost, da se ozremo vase, 
družimo z domačimi, umirimo življenje 
in preberemo knjigo.
Knjiga je bila, je in vedno bo odličen 
način preživljanja prostega časa. Ko 
se nismo mogli družiti s prijatelji, smo 
se lahko družili s knjigo. Knjiga nas 
popelje v domišljijski svet, v nek drug 
čas, drug kraj in nam razkrije življenje, 
razmišljanje in dejanja drugih ljudi … 
Da, domišljija je nekaj čudovitega in od 
vseh živih bitij jo imamo le mi, ljudje. In 
branje razvija domišljijo. In domišljija je 
nujno potrebna za ustvarjalno in lepo 
življenje. 
Brez domišljije in besed ne bi bilo ne 
knjig, ne pisateljev, ne raziskovalcev 
in ne znanstvenikov, ki so odkrili 
toliko bolezni in tudi načinov, kako jih 
premagati. 
Upam si trditi, da smo tudi potujoči 
knjižničarji v naših krajih v času 
epidemije odigrali pomembno vlogo. 

 
Dragi kolegi, hvala vam.

Vaša Tjaša 
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MATJAŽ STIBILJ, NOVI PREDSEDNIK SEKCIJE 
ZA POTUJOČE KNJIŽNICE PRI ZBDS
NIKA ČABRIĆ

KNJIŽNICE MESTA ZAGREB

FOTO: OSEBNI ARHIV MATJAŽA STIBILJA

Pogovarjali smo se z Matjažem 

Stibiljem, diplomiranim zgodovinarjem 

in sociologom kulture, novim 

predsednikom Sekcije za potujoče 

knjižnice, sicer pa knjižničarjem, 

zaposlenim v Valvasorjevi knjižnici 

Krško.

Če ne boste hitro začeli spraševati, se 
vam bo kava ohladila. 

Aha, no, potem pa začnimo. Kako to, da 

ste se odločili za kariero knjižničarja?

Čeprav sem s knjigami preživljal veliko 
časa že kot otrok, ne morem reči, da je 
bila v začetku to pravzaprav odločitev. 
Naključje oziroma, če vam je ljubše, 
usoda je hotela, da sem pristal v knjižnici. 
Je pa to bila nekakšna ljubezen na prvi 
pogled in delo v knjižnici mi je že od 
samega začetka zelo ljubo.  

Nam lahko poveste kaj več o svojih 

dosedanjih izkušnjah v knjižničarskem 

poklicu?

Začel sem, sedaj že davnega leta 2005, 
v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini kot 
izposojevalec pri pultu, ob tem urejal 
knjižnični fond ter tako pridobil prve 
izkušnje in znanja, potrebna za delo v 
knjižnici. V letih, ki so sledila, sem postal 
nekakšna, kot se temu v laičnem žargonu 
reče, deklica za vse. Tako sem delal na 
več področjih od dela v izposoji, priprave 
statistik, sodelovanja pri različnih 
projektih, do poskusov rudimentarnega 
grafičnega oblikovanja in ukvarjanja z 
informacijsko tehnologijo v knjižnici.

Na kateri točki se je v to zgodbo vključil 

bibliobus in delo na potujoči knjižnici?

Tudi skok na potujočo knjižnico je bil 
splet okoliščin. Zamenjal sem sodelavko, 
ki se zaradi zdravstvenih težav pri delu 

na bibliobusu ni več počutila dobro. 
Mislim, da je bilo to leta 2011. Delo 
na bibliobusu je do neke mere sicer 
podobno delu v stacionarni knjižnici, 
uporabljaš iste programe, ravno tako je 
to delo z uporabniki, po drugi strani pa je 
tudi precej drugačno. Na dan zamenjaš 
pet, šest, včasih sedem različnih lokacij. 
Ni tiste komoditete, ki jo imaš varno skrit 
za pultom v stacionarni knjižnici, bolj 
si izpostavljen vremenskim vplivom, 
mrazu in vročini, da o toaletnih prostorih 
niti ne govorimo. Vendar so to majhne 
težave, ki jih odtehtajo lepe plati tega 
dela. Nima vsak pisarne z razgledom, 
ki se tolikokrat na dan zamenja. Tudi 
delo z uporabniki je manj formalno, 
bolj domače kot v stacionarni knjižnici. 
Bibliobus namreč pride do njih, skoraj 
na dom, kjer so tudi sami bolj sproščeni, 
prinesejo kavo, pecivo, pokramljajo o 
tem in onem. Pomembna pa je seveda 
tudi ekipa. Podobno kot na jadrnici 
sredi morja se tudi v bibliobusu nimaš 
kam umakniti pred obiskovalci in 
sodelavcem. Z Igorjem Lavrenčičem, 

voznikom bibliobusa, sva se odlično 
razumela. Upam, da se Igor strinja z mojo 
oceno, drugače bo pa poslal pritožbo v 
uredništvo. Sicer pa me je na koncu tako 
ali tako zamenjal s knjižničarko, kar sem 
mu seveda z lahkoto odpustil. Šalim se, 
zaradi drugih nalog, ki sem jih imel v 
knjižnici, sem moral zapustiti bibliobus, 
nadomestila pa me je Hilarija Kete, ki to 
delo opravlja z odliko. 
V Lavričevi knjižnici sem sodeloval 
pri nabavi novega vozila, kar je bila 
dragocena izkušnja za naprej. Prav 
tako sem sodeloval pri organizaciji 
zelo uspešnega srečanja slovenskih 
potujočih knjižnic v Ajdovščini leta 2014. 
V tem času sem si pridobil tudi nekaj 
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mednarodnih izkušenj, dobro je namreč 
videti in vedeti, kako delajo drugje. 
Najbolj mi je ostalo v spominu srečanje 
bibliobusov v Turkuju na Finskem. 
Skandinavci imajo bogato tradicijo 
ter široko razpleteno mrežo potujočih 
knjižnic in so se nekako uveljavili kot tisti, 
ki so korak pred drugimi.

Rekli ste, da ste »zapustili« biliobus, 

vendar to ni bil konec vaše zgodbe s 

potujočo knjižnico. 

Drži, moja kariera potujočega knjižničarja 
je bila reanimirana lanskega septembra, 
ko sem se zaposlil v Valvasorjevi 
knjižnici Krško oziroma na Posavski 
potujoči knjižnici. Novo delovno mesto 
je bilo velik izziv. Ajdovščina je imela 
potujočo knjižnico že od leta 1975, tam 
je bil bibliobus nekaj, kar so ljudje že 
dobro poznali in sprejeli, v Posavju pa 
se je ta storitev šele začenjala, in to v 
najmanj ugodnih časih, zaznamovanih 
z epidemijo koronavirusa. Službo je 
bilo treba tako postaviti popolnoma 
na novo. Posavska potujoča knjižnica 
je projekt štirih knjižnic (Valvasorjeve 
knjižnice Krško, Knjižnice Sevnica, 
Knjižnice Brežice in Knjižnice Laško), 
ki so združile moči z namenom, da v 
Posavju organizirajo bibliobusno službo. 
Novo vozilo je bilo nabavljeno s sredstvi 
Ministrstva za kulturo RS in sorazmernim 
delom petih občin. Vse štiri knjižnice 
oziroma občine, ki jih financirajo, so tako 
soudeležene pri zagotavljanju sredstev 
za delovanje bibliobusne službe po 
dogovorjenem ključu. 
Bibliobus smo poimenovali Bralko, 

to ime ima napisano tudi na registrski 
tablici. Osnovna zbirka je bila oblikovana 
z gradivom, ki so ga štiri sodelujoče 
knjižnice izločile iz svojih fondov. 
Razpored za potujočo knjižnico je bil 
izdelan na podlagi izraženih želja in 
potreb okolja, dogovorov med štirimi 
sodelujočimi knjižnicami in deleža 
financiranja posameznih občin. Pred 
samim odhodom na teren je voznik 
bibliobusa Marjan Mrgole v spremstvu 
direktorjev obiskal vsa postajališča in 
določene so bile točne lokacije, kje bi 
stal bibliobus. Takrat so bile narejene 
tudi korekcije in optimizacija posameznih 
tras. Bibliobus se na mesec ustavi kar 
petindevetdesetkrat in usklajevanje je 
bilo precejšen zalogaj.
Začetki so bili zanimivi, saj je bilo 
v zelo kratkem času treba urediti 
zbirko, napolniti bibliobus, vzpostaviti 
sistem obveščanja … Sami smo izdelali 
spletno stran, kjer se najdejo vse 
najpomembnejše informacije, in odprli 
Facebook profil. Pri polnjenju vozila 
so pomagali zaposleni Valvasorjeve 
knjižnice Krško, ki nudijo podporo tudi pri 
vsakodnevnem delu potujoče knjižnice.

Slišali smo, da ste vstopili tudi v igralske 

čevlje, kako to?

Bibliobus je bil pred odhodom na teren 
deležen kar petih otvoritev, po ene v vsaki 
občini, na teh sem kot Lovro Stepišnik, 
prvi potujoči knjižničar, nastopil kar 
sam. Mislim, da se mi je še kar uspelo 
preleviti v ta lik, morda pa tudi ne, saj do 
zdaj nisem dobil še nobene ponudbe iz 
slovenskih gledališč. Tako da zaenkrat 
ostajam kar pri knjižničarstvu.

A imate morda že kakšne načrte za 

novo vlogo, vodjo Sekcije potujočih 

knjižnic?

Hmm, imam sicer nekaj idej, vendar 
se moram najprej spoznati s samim 
načinom dela sekcije, ki jo je dolgo in 
zelo uspešno vodila Tjaša Mrgole Jukič. 
Upam, da bomo tudi v tem mandatu 
nadaljevali in nadgrajevali zgodbo, ki 
jo širom slovenskih cest pišejo naše 
potujoče knjižnice.
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Leto 2020 zagotovo ne bo šlo hitro v 
pozabo, saj je bilo tako drugačno od 
vseh dosedanjih. Morali smo se izkazati, 
biti inovativni, tudi pogumni in previdni, 
da smo lahko opravljali svoje delo. Kljub 
dobri volji in pozitivnemu odnosu pa ne 
moremo spregledati, da so bile v tem 
letu zaprte državne meje, meje med 
občinami, domovi starejših občanov, šole 
in vrtci, da se je javno življenje ustavilo … 
Branje knjig je postalo dragocen način 
preživljanja prostega časa. Posledice 
čutimo tudi pri našem delu in so vidne 
v številkah, zato bo statistika za leto 
2020 zanimiva ne le za nas, ampak tudi 
za zanamce. Klasični anketi smo dodali 
nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izredne 
razmere. Rezultati so bili že predstavljeni 
v referatu na posvetovanju sekcij ZBDS 

z naslovom Uporabnik v kontekstu 
sprememb (Tjaša Mrgole Jukič, 21.–23. 
septembra 2020). Naredili smo tudi nekaj 
primerjav z letom 2019, da bi ugotovili, 
kakšne so posledice koronskih ukrepov 
v Sloveniji.

V statistiki za leto 2020 je pomembna 
novost, in sicer smo vanjo vključili nov 
bibliobus iz Posavja. Družina potujočih 
knjižnic Slovenije se je po letu 2003, ko 
je Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kupila prvi 
bibliobus, torej po 16 letih, povečala. 
Otvoritev je bila jeseni leta 2019, zato ga 
v statistične podatke še nismo vključili.

Bralko (ime posavskega busa) bo gotovo 
poskrbel za dvig vseh številk, kar bi 
bilo razvidno v običajnih okoliščinah, 

ker pa leto 2020 ni bilo običajno, 
vemo, da kadar primerjamo statistične 
rezultate, moramo izločiti številke, ki 
jih je »pridelal« Bralko, govorim pa o 
številkah, ki se nanašajo na prevožene 
kilometre, obisk, transakcije …
Prav zato sem se odločila posavski 
bibliobus umestiti na zadnje mesto, 
sicer pa mu bo v prihodnjih letih pripadlo 
mesto po abecednem redu. 

Pa poglejmo številke.

STATISTIKA POTUJOČIH KNJIŽNIC 
SLOVENIJE ZA LETO 2020 

TJAŠA MRGOLE JUKIČ, 

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ
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Leta 2020 je po slovenskih cestah vozilo 
13 vozil, med njimi sta dva kombija, 
pet vozil ima osnovo tovornjaka in šest 
avtobusa. Ponavadi se število prevoženih 
km iz leta v leto ni bistveno spreminjalo, 
leta 2020 bi moralo pravzaprav narasti, 
ker bi običajnim km dodali še 3.000 km, 
ki jih je prevozil bibliobus v Posavju.
Številke pa nam kažejo, da smo v letu 
2019 prevozili 107.184 km, leta 2020 

bibliobus

BIBLIOBUSI leto izdelave osnova vozila dolžina km
ima vaš bus dvigalo za 
invalide

ali ima bus 
WC

nakup novega

Ajdovščina 2012 tovornjak 10 3.178 da ne da 2027

Domžale 2012 kombi 7,012 4.634 ne ne ne

Kamnik 2012 kombi 7,012 ne ne ne

Koper 2018 avtobus 10,2 3.000 da da ne

Ljubljana 2007 avtobus 12,5 ? da da da

Maribor 2015 avtobus 11,5 12.781 da da ne

Murska Sobota 2000 avtobus 12 7.692 (2.563 z os. avtom) 10.255 ne ne da

Nova Gorica 2005 avtobus 10,6 4.528 da ne da

Novo mesto 2016 tovornjak 11,3 9.436 da ne ne

Postojna 2017 tovornjak 9,6 9.000 da ne ne

Ptuj 2019 avtobus 10,2 6.800 da ne ne

Tolmin 2001 tovornjak 10,5 7.000 ne ne 2022

Tržič 2005 kombi 7 3.161 ne ne ne

Posavje 2020 tovornjak 10 3.000 da ne ne

76.773
Bibliobusi

pa 80.773 (posavski bus ni vštet), torej 
dobrih 20.000 manj. Mislim, da razlaga, 
zakaj tako, ni potrebna.
Ko načrtujemo nakup novih bibliobusov, 
ne preseneča, da si novega želijo tisti, ki 
imajo najstarejša vozila. Septembra 2022 
pričakujemo nov bibliobus v Tolminu. 
Tolminci se ga veselijo, izdelan bo na 
osnovi tovornjaka, več pa Maja ni želela 
izdati.  

Kako pa naprej? Ljubljana čaka na razpis, 
prav tako Murska Sobota, potrebuje ga 
tudi Nova Gorica. Povprečna starost vozil 
potujočih knjižnic v Sloveniji je 11,2 leta. 
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OBČINE

Pokritost slovenskega prostora se je z novim bibliobusom 
povečala. Od 212 slovenskih občin smo v letu 2020 vozili 
(vključno s petimi posavskimi občinami) v 85 občin. Ker so 
nekatere po kvadraturi in prebivalstvu večje, druge manjše, je 
ta številka pomembnejša, ko govorimo o financiranju, namreč 
občine, ki jih obiskujemo, našo službo tudi financirajo, druge 
seveda ne. 
Štirje bibliobusi vozijo preko državnih meja in obiskujejo 
zamejce. Na Hrvaško »vozita« Koper in Novo mesto, v Italijo 
Nova Gorica in Koper. Obiski so v letu 2020 v glavnem izostali 
(postajališča v tujini so obiskovali le januarja, februarja in 
oktobra). Izjema je bil bibliobus Murske Sobote, ki je pridobil 
posebno dovoljenje madžarske vlade in ob vsakokratnem 
testiranju so lahko obiskovali pet postajališč na Madžarskem. 
(Obiski so izostali le med 13. 3. in 1. 6. 2020.)

Vedno smo se radi pohvalili, da imamo 743 postajališč, kar 
pomeni tudi toliko knjižnic. S posavskim bibliobusom, ki ima 
kar 90 postajališč, je številka narasla in leta 2020 smo se 
ustavljali na 833 postajališčih. Super, ne? 

Največ postajališč ima bibliobus Posavja (90), sledita Tolmin 
(86) in Nova Gorica (85).

Na tem mestu ne smemo pozabiti tudi na 13 postajališč v tujini: 
štiri na Hrvaškem, štiri v Italiji in pet na Madžarskem. Morda 
je tudi to razlog, da imamo z vsemi tremi sosedami potujoči 
knjižničarji dobre odnose. 

Bibliobusi imamo različne urnike, eni pridejo na postajališče 
enkrat v mesecu, drugi ponavljajo urnik na 14, tretji na 21 dni. Iz 

BIBLIOBUSI občine tujina postajališča dodali odvzeli
čas 
postajališča 
min.

odprtost 
na dan 
ure

vozni 
dnevi v 
letu

izostanki dop -pop pop

Ajdovščina 3 68 52 5 3 x 5 dni x x

Domžale 2 21 35 3,55 3/14 dni x - x

Kamnik 1 25 45 6 4/14 dni x 1 x

Koper
5 plus 1 Italija, 2 

Hrvaška
73 30 5 4 x 10 dni x x

Ljubljana 10 47 60 5 5 x 3 x

Maribor 10 45 60 7 6 x 10 x

Murska 
Sobota

12 plus Madžarska 73 40 4 5 ali 6 x 10 x x

Nova Gorica 6 plus 3 Italija 85 45 4,2 3 ali 5 x - x

Novo mesto 9 plus 2 Hrvaška 68 45 4,3 4 ali 5 x x x

Postojna 2 72 45 5,15 5 x - x

Ptuj 16 54 42 3,5 4 x - x

Tolmin 3 86 37 3,25 4 x - x

Tržič 1 26 33 2,54 5/14dni x - x

Posavje 5 90 4 4 x

 85 833 45,3 4,24 10 4 31 9 4

Postajališča

Vsako leto smo se vprašali, koliko dni smo izostali zaradi 
vremenskih razmer, okvare vozila, bolezni šoferja … 
Tolminski bibliobus je bil v popravilu, zato niso mogli na pot 
kar 14 dni, tudi Mariborčani so na terenu manjkali dva dneva 
zaradi okvare vozila. Iz Murske Sobote so sporočili, da so zaradi 
manjka ur vozili tudi julija in avgusta, kar sicer ni v navadi. Vožnje 
so podaljšali tudi Mariborčani. 

Letos smo v statistiko dodali nova vprašanja, da bi z njimi 
zaobjeli nenavadnost leta. Ugotavljali smo, kolikokrat smo 
izostali zaradi korone. V letu 2020 smo po urniku manjkali 572 
dni. 

POSTAJALIŠČA

IZOSTANKI

tabele je razvidno, da npr. Tržič vozi pet dni v tednu, ampak na 
pot krene vsakih 14 dni. Nekateri bibliobusi vozijo en teden štiri 
dni, naslednji teden pet. V povprečju vozimo štiri dni v tednu.

Kombija Domžal - Kamnika in Tržiča ter bibliobus iz Postojne 
vozijo vedno v popoldanskem času. Vsi drugi se na pot 
odpravljamo dopoldan (pomembni postanki so pred vrtci, 
šolami in domovi starejših), določene dneve pa vozimo tudi 
popoldan.
 
Na postajališčih stojimo različno dolgo, od 2 ur do 30 minut. Čas 
prilagajamo obisku bralcev. V povprečju na enem postajališču 
stojimo 45 minut. Najdlje stojimo 2 uri, najmanj 30 minut. Daljši 
postanki so pred vrtci, šolami, zavodi, kjer nas tudi obišče večje 
število bralcev. Povprečno imata najdaljše postanke ljubljanski 
in mariborski bibliobus.   

Izračunali smo tudi, koliko časa dnevno smo na voljo bralcem – 
povprečno 4 ure in 46 minut. Preostali čas delovnega dne smo 
na vožnji, kakšno uro ali dve pa tudi v »hiši«, ko pripravljamo 
gradivo za na pot.
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V letu 2019 smo imeli 17.196 aktivnih članov, leta 2020 pa 17.049, 
izmed njih je bilo 7.869 odraslih in 9.332 otrok ter mladine. Tudi 
število novovpisanih leta 2020 (1.676) in leta 2019 (1.688) je 
ostalo praktično enako. Na novo smo vpisali 473 odraslih in 
1.215 mladih. 

Bistven porast članstva se je zgodil na Ptuju, kar pojasnjujemo 
z dejstvom, da ptujski bibliobus vozi po 16 občinah in ker je 
bila prepoved prehajanja občinskih meja, so mnogi člani, ki 
sicer obiskujejo le stacionarno knjižnico, prišli na bibliobus. 
Več obiska so prispevali člani z rezervacijami gradiva, kar lahko 
opravljamo v vseh oddelkih knjižnice.  

Zaključimo lahko, da kljub upadu obiska in koronskim ukrepom 
naši bralci ostajajo zvesti člani potujočih knjižnic. 

BIBLIOBUSI
št. 
aktivnih

odrasli mladina novovpisani odrasli mladina

Ajdovščina 1.561 961 600 77 23 54

Domžale 341 174 167 28 7 21

Kamnik 361 188 173 20 6 14

Koper 1.054 410 644 100 23 77

Ljubljana 1.154 883 303 80 55 25

Maribor 2.670 1.051 1.619 320 44 276

Murska 
Sobota

1.480 628 852 68 17 51

Nova Gorica 2.419 1036 1.383 65 30 35

Novo mesto 1.313 511 802 74 26 48

Postojna 814 451 363 24 2 22

Ptuj 2.329 752 1.577 209 27 182

Tolmin 1.228 687 541 40 17 23

Tržič 325 150 175 9 4 5

Posavje 562 288 274 562 288 274

17.049 8.170 9.473 1.676 569 1.107

V letu 2020 nas je po podatkih COBISS-a obiskalo 120.093 
bralcev. Številka je nižja kot leto prej (139.477). Število članov 
sicer ni upadlo, je pa upad zaznati pri obisku, vendar ni takšen, 
kot smo se sprva bali. Glede na leto 2019 je bil obisk leta 2020 
za 15 % manjši.

Včasih sem zapisala, da je obisk največji pred šolami in vrtci, 
sedaj pa moram zapisati, da smo leta 2020 stali pred zaprtimi 
šolami in obiska sploh ni bilo. Prišli so le učenci, ki so jih 
pripeljali starši, ali pa tisti, ki stanujejo blizu postajališča.
Največji obisk so tradicionalno imeli v Mariboru (19.722), saj bus 
vozi v dveh izmenah. Med ostalimi potujočimi knjižnicami pa je 
bil velik obisk na Ptuju (17.239) in v Novi Gorici (16.357).

ČLANI

OBISK

Člani

BIBLIOBUSI obisk izposoja monografske     neknjižno      serijske

Ajdovščina 9.685 41.245 39.224 1.496 525

Domžale 1.544 3.560 3.508 82 0

Kamnik 2.210 10.631 9.954 553 124

Koper 4.421 10.780 10.164 616 0

Ljubljana 9.449 23.232 21.968 1.258 6

Maribor 19.722 122.169 119.055 2.150 964

Murska 
Sobota

8.686 32.498 31.038 1.207 253

Nova Gorica 16.357 50.128 46.041 3.704 383

Novo mesto 9.892 80.569 79.257 1.312 0

Postojna 8.508 20.643 20.151 460 32

Ptuj 17.239 153.339 113.615 4.499 4.287

Tolmin 6.952 35.339 33.127 1.113 1.099

Tržič 3.970 15.443 13.743 258 1.435

Posavje 1.485 3.769 3.635 87 47

2 120.093 603.345 544.480 18.795 10.123

Izposoja

                 Odsotnost po dnevih zaradi covidne situacije

TRANSAKCIJE
Če primerjamo število transakcij leta 2020 z letom 2019, 
ugotovimo, da je število padlo iz 774.080 na 603.345 oziroma 
za 27,73 %. Manjšo izposojo in manj transakcij beležimo v vseh 
potujočih knjižnicah razen na Ptuju, kjer je 50.000 transakcij 
več, kar je izjemno veliko. V ptujski knjižnici smo povabili člane 
knjižnice, da si gradivo rezervirajo, mi, na potujoči, pa smo jim 
ga pripeljali na želeno postajališče. Zaradi začetne zmede smo 
posodobili postopek rezervacij v COBISS-u tako, da lahko člani 
ali pa knjižničarji gradivo rezerviramo v vseh oddelkih knjižnice. 
Več dela, več transakcij, a zadovoljni uporabniki. 

AJDOVŠČINA DOMŽALE KAMNIK KOPER LJUBLJANA MARIBOR MURSKA S. NOVA GORICA NOVO METSO POSTOJNA PTUJ TOLMIN TRŽIČ
2019 56.674 4.669 16.719 18.834 43.643 133.947 60.769 60.996 89.343 36.093 107.777 49.849 17.624
2020 41.245 3.508 10.631 10.780 23.232 122.169 50.128 50.128 80.509 20.643 153.339 35.339 15.442
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V Sloveniji velja, da je mladina do 18. leta starosti opravičena 
plačila članarine. Spomnim se, da pred leti na bibliobusih 
članarine sploh ni bilo, uvajali smo jih postopoma. Še danes 
članarine ne zaračunavajo v osmih potujočih knjižnicah, in 
sicer v Ajdovščini, Domžalah, v Kamniku, Kopru, Ljubljani, Novi 
Gorici, Tolminu in v Posavju.
Opominov ne zaračunavajo v Kopru in Tržiču, zamudnine pa 
ne v Kopru, Mariboru, Murski Soboti in Tržiču. Po teh podatkih 
se najbolje godi članom koprske potujoče knjižnice, saj 
uporabnikom ne zaračunavajo ničesar.
V vseh potujočih knjižnicah je daljši izposojevalni rok kot v 
stacionarnih, kar je z vidika uporabnikov potujočih knjižnic tudi 
pošteno.

Pomembno je, kakšno bazo gradiva imamo v skladišču. Daleč 
največjo zbirko imajo v Mariboru, v skladišču imajo 109.719 
enot gradiva, polovico manj v Ljubljani, na Ptuju in v Murski 
Soboti ter Novi Gorici. 
Z rednim odbiranjem nastaja zbirka knjig, ki si jih uporabniki 
največ izposojajo. Vsi vemo, da se skladišča preko poletja kar 
lepo izpraznijo, saj si bralci naredijo zalogo za počitnice in tudi 
za čas, ko nismo na terenu. In vsi vemo, da nekaterih, kljub 
starosti, ne izločimo.

Na pet let moramo opraviti inventuro. Da bi čim bolje izkoristili 
čas, ko nismo bili na terenu, so se v kar šestih potujočih 
knjižnicah odločili izvesti inventuro. Tako so v letu 2020 
inventuro opravili v Ajdovščini, Domžalah, Murski Soboti, v 
Postojni, Novi Gorici in v Tržiču. 

Pomembno je, da imamo na policah bibliobusa vedno na voljo 
novo gradivo. Na najbolj aktualno gradivo je običajno potrebno 
čakati. V letu 2020 smo pridobili 16.89 enot knjižničnega 
gradiva. V primerjavi z nakupom iz leta 2019 (18.395) lahko 
zaključimo, da se pri prirastu gradiva »leto korone« ni poznalo. 

Ni skrivnost, da imajo večja vozila več polic in vozijo več gradiva. 
Največja izbira je v mariborskem bibliobusu, ki vozi 11.000 
enot knjižničnega gradiva. Povprečno je na bibliobusu med 
šest in sedem tisoč enot gradiva. V tujini so nekateri mnenja, 
da ni potrebno imeti tako založenih polic, da naj prostor raje 
uporabimo za računalnike, igrice ali pa naj namenimo več 
prostora za gibanje. Pri nas še vedno velja prepričanje, da mora 
bus voziti bogato ponudbo knjižničnega gradiva. 

Prirast novega gradiva

BIBLIOBUSI monografske serijske neknj. SKUPAJ

Ajdovščina 698 16 61 775

Domžale 60 0 0 60

Kamnik 407 7 29 443

Koper 973 2 97 1.072

Ljubljana 1.146 6 142 1.294

Maribor 3.731 50 58 3.839

Murska Sobota 2.064 68 27 2.159

Nova Gorica 1.406 19 217 1.642

Novo mesto 515

Postojna 685 28 713

Ptuj 2.658 50 90 2.798

Tolmin 1.078 26 32 1.136

Tržič 435 15 0 450

Posavje ni podatka

ČLANARINA – OPOMINI – ZAMUDNINE SKLADIŠČA in INVENTURA

PRIRAST NOVEGA GRADIVA

BIBLIOBUSI ČLANARINA OPOMINI ZAMUDNINA

Ajdovščina ne da da

Domžale ne da da

Kamnik ne da da

Koper ne ne ne

Ljubljana ne da da

Maribor da da ne

Murska Sobota da da ne

Nova Gorica ne da da

Novo mesto da da da

Postojna da da da

Ptuj da da da

Tolmin ne da da

Tržič da ne ne

Posavje ne da da

BIBLIOBUSI NA BUSU SKLADIŠČE INVENTURA

Ajdovščina 7.000 24.000 2020

Domžale 1.225 1.685 2020

Kamnik 3.000 7.081 2018

Koper 6.000 26.450 2017

Ljubljana 8.000 62.063 2015

Maribor 11.000 109.719 2019

Murska Sobota 7.000 54.417 2020

Nova Gorica 6.100 52.000 2020

Novo mesto 7.500 42.000 2017

Postojna 5.000 23.433 2020

Ptuj 6.900 54.409 2018

Tolmin 7.369 42.662 2018

Tržič 2.078 5.989 2020

Posavje 4.500 11.670

Plačila

GRADIVO V POTUJOČI KNJIŽNICI



Prireditve

POTUJOČE NOVICE | 11

Vse potujoče knjižnice na bibliobusih izvajamo določene 
prireditve, bibliopedagoške urice, pravljice, predstavitve, 
vključujemo se tudi v projekte matičnih knjižnic. Mnogi 
potujočniki (Urška, Hilarija, Boris, Tjaša) smo postali tudi 
pripovedovalci pravljic, kar poenostavi organizacijo dela na 
busu. Res je, lani je odpadlo veliko tovrstnega dodatnega 
dela, a smo kljub temu, ko je le bilo mogoče, opravili različno 
bibliopedagoško delo, največkrat zunaj, na prostem.

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

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

Posavje da da da da

Zaposleni

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

Posavje 2 najem zunanji

36

Že leta pišem, da se število zaposlenih v potujočih knjižnicah 
ne spreminja. V letu 2020 pa se je. Naši družini sta se priključila 
nova sodelavca iz Posavja. Sedaj nas je 36. 

ZAPOSLENI

PROMOCIJSKA DEJAVNOST – PRIREDITVE NA 
POTUJOČIH KNJIŽNICAH

Za zaključek želim zapisati, da smo potujoči knjižničarji že 
navajeni, da delamo v težjih pogojih in tudi v času korone 
ni bilo nič drugače. Izposojevalci v stacionarnih knjižnicah 
so zaščiteni (poleg mask in aparatov za dezinfekcijo) tudi s 
prozornimi plastičnimi stenami, mi tovrstne zaščite nismo 
imeli. Priporočeno pogosto umivanje rok je odpadlo, res pa 
je, da hočeš nočeš, zračimo vedno, saj se nenehno odpirajo 
vrata ... Potem so tu še težave s toaletnimi prostori, saj so bile 
šole in gostilne zaprte. Vse to nam ni vzelo ne dobre volje in ne 
optimizma, ki nam ga vlivajo naši zvesti bralci.

Da, dobri rezultati dela so odvisni tudi od hitrosti prilagajanja 
novim spremembam, kjer smo se potujoči knjižničarji odlično 
izkazali. 
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Sekcija za potujoče knjižnice je v sodelovanju 

s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska 

Sobota načrtovala srečanje potujočih knjižnic 

Slovenije v Murski Soboti že leta 2020. V 

tem letu je namreč Potujoča knjižnica PiŠK 

Murska Sobota obeleževala 25 let delovanja. 

Pa je prišla pandemija covida–19 in nas, kot 

ves preostali svet, ujela nepripravljene na 

njen potek. Tako smo bili prisiljeni srečanje 

prestaviti. Sedaj, upam, smo na virus 

pripravljeni. 

V soboški knjižnici se veselimo, da bomo 

lahko prestavljeno srečanje potujočih knjižnic 

izvedli v prihajajočem letu 2022.

Festivali bibliobusov oziroma srečanja 

potujočih knjižnic Slovenije potekajo od leta 

1995, ko s(m)o se prvič zbrali v Postojni. Od 

takrat je praksa, da se te vrste srečanj vrstijo 

vsako drugo leto vedno v drugem kraju. 

Srečanja gostijo splošne knjižnice, ki s svojim 

delovanjem zagotavljajo tudi bibliobusno 

službo.

SREČANJE POTUJOČIH KNJIŽNIC SLOVENIJE: 
FESTIVAL BIBLIOBUSOV IN STROKOVNO SREČANJE: 
POTUJOČE KNJIŽNICE – DELO S SKUPINAMI
MURSKA SOBOTA, 13. IN 14. MAJ 2022

JANA BALAŽIC

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA

Leta 2022 smo gostitelji Prekmurci. Preteklo 

bo že 27 let, odkar oskrbujemo naše zveste 

bralce po tej čudovito razgibani pokrajini. To 

radost želimo deliti z vsemi, ki na kakršenkoli 

način delujejo in pomagajo pri razvoju 

bibliobusne dejavnosti v Sloveniji. Odločili 

smo se, da se bomo v mesecu maju srečali na 

obnovljenih ulicah Murske Sobote in ob tem 

spoznali del kulture Prekmurja s programom, 

ki ga bodo pripravili nastopajoči. Veliki traven 

je mesec, ki ponazarja bujno pomladno rast, 

zato se zdi primerno, da rast slovenskih 

bibliobusov praznujemo skupaj kot velika 

družina. Ob tem dogodku bo postavljena 

ulična razstava o soboški potujoči knjižnici 

in bo prikazovala rast našega bibliobusa od 

davnih začetkov do danes. Ogled razstave bo 

mogoč individualno ali ob strokovni razlagi 

moje malenkosti.

Na novo tlakovani ulici v središču mesta, 

ki nas spominja na rimsko obdobje v naših 

krajih, bomo na ogled postavili ponos našega 

delovanja z bralci, to so naši bibliobusi. Kot 

mavrica v dežju poživi nebo, tako bodo 

naši bibliobusi poživili ulico in ji vdihnili 

veselo noto. Ob pijači in domačih prigrizkih, 

pridelanih z ljubeznijo in na soncu dozorelih 

sadežih, ter vaši prisotnosti bo zapeta 

melodija zvenela nepozabno lepo.

Čas bo na naši strani, saj bomo sledili 

njegovemu toku, ki nas bo popeljal v knjižnico, 

kjer bo sledilo strokovno posvetovanje. 

Verjamem, da se bo ob zanimivih predavanjih 

na temo Delo z ranljivimi skupinami 

marsikomu porodila nova ideja za izboljšanje 

dela na omenjenem področju.

Ker pa vsi, ki se srečanj udeležujemo, vemo, 

da najkoristnejše informacije dobivamo ob 

neformalnih pogovorih, se bomo potrudili, 

da časa zanje ne bo primanjkovalo. Večerja 

je tisti čas, ko se dan nagiba h koncu in 

formalnost izgublja na pomenu. Je čas, ko se 

srca na široko odprejo in smo veseli teme, ki 

prikrije naše s simpatijo napolnjene poglede. 

Ob zvezdnem nebu se rado zgodi, da zvezde 

zažarijo še v naših srcih in ne skrivamo radosti 

ob ponovnem snidenju. Potujočniki smo radi 

med ljudmi, taka je narava našega dela. Še 

raje pa smo zbrani v krogu, ko se končuje prvi 

dan našega srečanja. Ob panonskem melosu 

bomo veseli družbe vsakega, ki se nam bo 

pridružil. Ob lepem vremenu pa se bomo pred 

spanjem še malce igrali skrivalnice, za katere 

verjamem, da se jih niste igrali že od otroštva. 

V duhu te igre bomo raziskovali znamenitosti 

Murske Sobote in se tako seznanili z njeno 

zgodovino in kulturo. Obiskali bomo tudi 

Exspano ob soboškem jezeru in si ogledali 

njegovo notranjost. Nočni počitek pa si bomo 

privoščili v hotelu Zvezda, včasih Dobray, iz 

balkona katerega je Vilmoš Tkalec 29. maja 

1919 razglasil Mursko republiko. Dogodke 

SLIKA 1: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Foto: spletna stran knjižnice)
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političnega in družbenega dogajanja tistega 

časa opisuje Dušan Šarotar v knjigi Biljard v 

Dobrayu.

Drugi dan srečanja se bomo z našimi 

raznolikimi bibliobusi zapeljali na podeželje. 

V občino Beltinci. Ne bo nas strah radovednih 

pogledov ob poti, ki bodo spremljali naš 

konvoj. Ponosni jim bomo mahali v pozdrav 

in jih vabili, da nas spoznajo. Beltinci so vas, 

znana po dolgoletni tradiciji folklornega 

festivala, znanega tudi izven slovenskih 

meja. Na sredi vasi pa ponosno stoji baročna 

graščina, ki izvira že iz 13. stoletja in katero v 

svoji zbirki Lipa zelenela je podrobno opisuje 

naš priznani avtor Bogdan Novak. S kulturno 

dediščino življenja na podeželju nas bodo 

domačini seznanili na svoj humoren način. 

Ob obisku Prekmurja nikakor ne moremo 

mimo Otoka ljubezni, na katerem bomo ob 

kulinaričnih dobrotah sklenili naše srečanje. 

Na otoku si bomo seveda ogledali tudi 

plavajoči mlin na Muri in brod, ki občasno 

še vedno zapelje na nasprotno stran reke. 

Predvsem v pesmih Ferija Lainščka sta Mura 

in panonska ravnica velikokrat prisotna 

motiva. Ob posebnostih otoka, »pajanega 

krüja« in krepkejših kulinaričnih posebnostih 

bomo nahranili telo. Dušo pa bomo hranili 

z občudovanjem narave in poslušanjem 

ptičjega petja. In seveda, kot se za otok 

ljubezni spodobi, s poslušanjem srca ljudi, s 

katerimi bomo preživeli dan.

Otok je na naraven način ustvarila reka Mura. 

Legenda pravi, da je to kraj zaljubljencev. In 

ker smo zaposleni na potujočih knjižnicah 

večni romantiki, ni primernejšega kraja za našo 

zaobljubo, da se ponovno srečamo, kot prav 

tu, ob vrtečem se kolesu mlina, ki ga poganja 

reka Mura. In nas opominja, da tako kot voda 

teče le naprej, tečejo tudi naša življenja le v 

prihodnost. Zato gradimo lepe trenutke v 

sedanjosti, saj drugih namreč nimamo.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 

Sobota vas prisrčno vabi na srečanje potujočih 

knjižnic Slovenije 13. in 14. maja 2022 v Mursko 

Soboto, da bomo s skupnimi močmi ustvarili 

nepozabne trenutke.

SLIKA 3: Bibliobus (Foto: arhiv knjižnice)

SLIKA 2: Paviljon EXPANO (Foto: Google)
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UVOD

Utjecaj novih tehnologija koje se 
razvijaju iz dana u dan odražava se i na 
rad knjižnica. Promjene u informacijskom 
okruženju su intenzivne, zbivaju se jako 
brzo, a s tim se mijenja i položaj knjižnica 
te se one prilagođavaju novim prilikama. 
Kako Gradska knjižnica i čitaonica 
Vinkovci nastoji biti ukorak s vremenom, 
nastoji nove tehnologije nadograđivati 
u svoje postojeće programe. Razvijajući 
i prilagođavajući usluge korisnicima 
u vremenu u kojem živimo, nastao je 
Projekt Virtualna stvarnost u Bibliobusu, 
koji je odraz dobre suradnje vinkovačke 
knjižnice i Upravnog odjela za turizam i 
kulturu Vukovarsko-srijemske županije. 
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci ima 
ustrojstvenu jedinicu – Bibliobus. To je 
pokretna knjižnica koja obilazi područja 
20 jedinica lokalne samouprave 
Vukovarsko-srijemske županije, od 
njih ukupno 31. To su ruralna područja, 
udaljena od većih središta, kojima je 
pokretna knjižnica često jedina kulturna 
ustanova u mjestu. Projekt Virtualna 
stvarnost u Bibliobusu namijenjen je 
učenicima osnovnih škola Vukovarsko-
srijemske županije u onim mjestima u 
kojima Bibliobus ima stajalište.

STVARANJE VIRTUALNE STVARNOSTI

Virtualna stvarnost u Bibliobusu razvojni 
je projekt Vukovarsko-srijemske županije 
koji je Županija u suradnji s matičnom 
knjižnicom – Gradskom knjižnicom 
i čitaonicom Vinkovci – prijavila 
Ministarstvu kulture na Poziv javnih 
potreba u kulturi Republike Hrvatske. 
Projekt je sufinanciran sredstvima 
Vukovarsko-srijemske županije u omjeru 
35% sredstava i Ministarstva kulture 

PROJEKT VIRTUALNA STVARNOST U 
BIBLIOBUSU 
IVA GRKOVIĆ, VIŠA KNJIŽNIČARKA

MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA VINKOVCI

IVANA GUNDULIĆA 6, 32100 VINKOVCI, RH

Fotografija sa snimanja scene Antun Gustav 

Matoš

Republike Hrvatske u omjeru 65% 
sredstava. 
Za provedbu Projekta važna je 
edukativno-zabavna aplikacija koja se 
pokreće putem pametnog telefona te uz 
pomoć VR naočala, prikazuje i simulira 
virtualni svijet u korisnikovom širokom 
vidnom polju. Izradu edukativno-
zabavne aplikacije, odnosno virtualne 
stvarnosti izradila je tvrtka Culex d.o.o. 
za informacijske tehnologije iz Osijeka 
u suradnji s knjižničarima Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci koji su 
osmislili i pripremili sadržaje potrebne za 
virtualnu stvarnost i koji prate nastavni 
program. 
VR tehnologija u ovom projektu na 
inovativan i zanimljiv način simulira 
zavičajne sadržaje Vukovarsko-
srijemske županije  u 14 scena: 
Vučedolska golubica, Orion, Rimski 
carevi rođeni u Cibalama (današnji 
Vinkovci), Hrast lužnjak, Nogometna 
lopta i tenis u Županji, mlin Suvara iz 
Otoka, Josip (Josif) Runjanin, Antun 
Gustav Matoš, Lavoslav Ružička, 
grad Ilok, Željeznička pruga, rijeka 
Dunav, manifestacija Vinkovačke 
jeseni i Vukovarski vodotoranj, koje su 
prilagođene učenicima osnovnih škola. 
Uz izradu i kupnju aplikacije virtualnog 
svijeta, nabavljeno je i 20 VR headset 
uređaja (VR naočala) i 20 pametnih 
telefona. Aplikacija je instalirana na 
pametne telefone, koji se umeću u 
VR naočale te pokretanjem aplikacije 
i gledanjem kroz VR naočale učenici 
ulaze u virtualnu stvarnost / virtualni 
svijet. 
Pri izradi scena, ustupanjem video i 
drugih materijala, pripremom teksta, 
izradom kostima i glumom sudjelovali 
su mnogi suradnici: djelatnici Muzeja 

vučedolske kulture iz Vukovara, 
Gradskog muzeja Vinkovci, profesionalni 
glumci Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ 
Vinkovci, školska knjižničarka i učenici 
Gimnazije Županja – članovi Dramske 
skupine ŽuGi i mnogi drugi te knjižničari 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, 
koji su kreatori sadržaja u virtualnom 
svijetu uz tehničku i programersku 
podršku spomenute informatičke tvrtke. 
 

PROVEDBA PROJEKTA

Projekt je namijenjen učenicima 
osnovnih škola Vukovarsko-srijemske 
županije u onim mjestima u kojima 
Bibliobus ima stajalište. To su manja 
ruralna područja u kojima je Bibliobus 
često jedina kulturna ustanova, redovita 
i stalna pristupna točka osnovnom 
kulturnom i obrazovnom sadržaju. 
Projekt se provodi putem edukativnih 
radionica u Bibliobusu i školama uz 
korištenje VR tehnologije. Realizira se 
kroz suradnju knjižničara iz Bibliobusa 
s učiteljima razredne nastave i 
nastavnicima osnovnih škola te 
osnovnoškolskim knjižničarima. Na taj 
način omogućeno je međupredmetno 
povezivanje nastavnih sadržaja različitih 
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nastavnih područja pojedinih predmeta 
s knjižničnim uslugama za djecu koje 
omogućavaju učenicima usvajanje 
znanja na njima vrlo zanimljiv i nov 
način. Edukativne radionice provode 
se u korelaciji s mnogim nastavnim 
predmetima, npr. Hrvatskim jezikom 
i književnosti, Povijesti, Likovnom 
kulturom, Glazbenom kulturom, 
Tjelesnom i zdravstvenom kulturom, 
Prirodom i društvom itd.

Virtualna stvarnost u ovom Projektu 
predstavljena je kao poluotvoreni muzej 
s izloženim predmetima od kojih svaki 
predstavlja određenu znamenitost 
Županije. Svaki predmet u muzeju krije 
jednu scenu. Do scena se dolazi kratkim 
zadržavanjem pogleda na pojedinom 
predmetu, nakon čega se u muzeju 
pojavljuje animirani lik, svira glazba, 
pokrene se video ili cijeli muzej nestane, 
otvori se novi prostor i učenici se 
nađu u šumi, na Dunavu, u gradovima 
Vukovarsko-srijemske županije, u kući 
vučedolskog ljevača bakra i drugim 
značajnim prostorima zavičaja. 
Ovakav način poučavanja, koristeći 
tehnologiju za virtualnu stvarnost, 
pokazao se vrlo zanimljivim i korisnim. 
Spajanjem zabave, učenja, osjetila sluha 
i vida s modernom tehnologijom na vrlo 
jednostavan način usvaja se određeno 
znanje. Vrijednost Projekta potvrđena 
je kvalitetnim edukativnim sadržajem, 
povezujući kulturno naslijeđe, modernu 
tehnologiju i nastavni program. 

U planu je nastavak razvoja Projekta, 
nabavka novih headsetova s 
kontrolerima te stvaranje novog 
virtualnog prostora u kojem će djeca 
moći ostvariti interakciju s objektima 
(npr. pomicanje objekta, kviz pogađanja 
u kojem točan odgovor vodi u novi 
rostor i sl.).

ZAKLJUČAK

Virtualna stvarnost u Bibliobusu 
projekt je koji koristi inovativne načine 
poučavanja nastavnih sadržaja koji su 
zanimljivi učenicima, a istovremeno im 
omogućava pristup digitalnoj tehnologiji 
koja se sve više koristi u obrazovanju. 
Uloga pokretne knjižnice, odnosno 
Bibliobusa jest omogućiti pristup kulturi 
i znanju u područjima u kojima takvih 
sadržaja nema ili su minimalni. Sve 
usluge pokretne knjižnice usmjerene su 
na podizanje svijesti o važnosti kulture 
čitanja, digitalne pismenosti i usvajanja 
širokog opsega obrazovanja i informacija 
u svijetu koji neprekidno iziskuje potrebe 
za poznavanjem novih tehnologija 
kreativne digitalne budućnosti.
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Slovenski bibliobusi se na teren 
odpravimo s 5.000–7.000 enotami 
gradiva, kar pomeni pestro izbiro 
leposlovne in strokovne literature, 
seveda pa to kljub vsemu ne zadostuje 
željam prav vseh uporabnikov. Da bi 
se čimbolj približali potrebam bralcev, 
knjižnično ponudbo v bibliobusih 
dopolnjujemo z novim gradivom, hkrati 
pa menjujemo zbirke glede na letni čas, 
razna tekmovanja in bralne zahteve v 
šolah.  

Pa vendar, kadar nekega gradiva 
uporabnik ne najde na naših policah, 
mu lahko pomagamo tako, da gradivo 
preverimo in ugotovimo:

1. gradiva nimamo   
2.  gradivo je izposojeno – REZERVACIJA
3. gradivo je v skladišču – NAROČILO 

Ob teh ustaljenih praksah smo se v 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj odločili za 
novost v postopku rezervacije – to so 
prevzemna mesta.

1. GRADIVA (ŠE) NIMAMO

Ugotovimo, da gradiva v našem 
oddelku in knjižnici nimamo. Običajno 
so to povsem sveže knjižne izdaje, v 
tem primeru je potrebno počakati, da 
bodo priromale na naše knjižne police. 
V primeru knjige starejšega datuma s 
pomočjo Oddelka nabave preverimo, 
ali je knjigo še mogoče pridobiti v našo 
zbirko. Če je morda na voljo v kateri 
drugi knjižnici v Sloveniji, pa jo lahko 
na uporabnikovo željo naročimo preko 
medknjižnične izposoje, za kar poskrbijo 
kolegi v matični knjižnici.

NA POLICI BIBLIOBUSA NI KNJIGE, KAJ PA 
SEDAJ?
BOJAN PETEK

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ 

2. GRADIVO JE IZPOSOJENO – 
REZERVACIJA GRADIVA 

Če ugotovimo, da gradivo imamo, a 
je izposojeno, opravimo rezervacijo in 
uporabnik ve, da bo gradivo dobil, ko ga 
bo vrnil drugi uporabnik. Gradivo dobi 
oznako R (ang: reserved – rezervirano), 
na izpisku uporabnika piše Rezervirano 
gradivo.

Ko bralec gradivo vrne, program javi, da 
je na gradivu rezervacija in natisne se 
zadolžnica za rezervacijo (ime, priimek, 
št. izkaznice, postajališče, naslov knjige, 
datum rezervacije in veljavnosti le-
te). Istočasno se v COBISS3/Izposoja 
spremeni oznaka R v oznako W (waiting 
– čaka), član pa prejme elektronsko 
sporočilo o prispeli rezervaciji, seveda 
le v primeru, če je ob vpisu (ali kasneje) 
navedel svoj e-naslov in obkrožil, da 
želi prejemati sporočila o prispelih 
rezervacijah.

Knjižničarji gradivo z izpisom shranimo 
na posebno polico v bibliobusu, kjer 
čaka na bralca. Rezervacije imamo 
shranjene po abecedi priimkov, hkrati 
pa si pri iskanju pomagamo tudi s 
postajališčem, ki je navedeno na izpisu 
rezervacije. 

SLIKA 1: Prevzem rezerviranega gradiva  

(Foto: Tjaša Mrgole Jukič)

V ostalih oddelkih naše matične 
ustanove je potrebno rezervirane knjige 
prevzeti v roku enega tedna, v Potujoči 
knjižnici pa ni te omejitve, ker knjiga 
na polici čaka, da bomo pripeljali na 
določeno postajališče, ki ga uporabnik 
obiskuje.

Mnogokrat se zgodi, da kdo knjigo 
nujno potrebuje (npr. šolsko branje) in 
se starši pripeljejo z avtomobilom na 
eno od postajališč, četudi oddaljeno 
od njihovega kraja, da bi lahko čimprej 
prevzeli knjigo. 
Starejši uporabniki pa počakajo, da 
pridemo na njihovo postajališče. Res 
pa je, da mnogi povedo: »Vem, da me 
knjiga čaka, sem dobil sporočilo.« 

Vsi knjižničarji vemo, da je na aktualno 
gradivo potrebno čakati dlje zaradi vrste 
rezervacij. V bibliobusu, kjer je daljši 
izposojevalni rok (42 dni), se čakalna 
doba še podaljša, po drugi strani pa 
imamo po številu manj rezervacij kot 
npr. v Študijskem oddelku. Na terenu 
opažamo porast rezervacij za gradivo, 
ki ga potrebujejo učenci v šolah, pri 
odraslih pa za novo gradivo, o katerem 
so zasledili objavo ali zapis v medijih, 
k zanimanju za določeno knjigo 
pripomorejo tudi ustne informacije. 
Včasih se zgodi, da za pozabljeno knjigo, 
ki je že dolgo v skladišču, naenkrat 
poraste interes, ker je bila omenjena v 
kakšni oddaji ali članku v reviji. 

Za rezervacije gradiva poskrbimo 
knjižničarji, pred nekaj leti pa smo uvedli 
tudi možnost, da si lahko uporabniki 
rezervirajo gradivo Potujoče knjižnice 
v spletnem okolju Cobiss+ s pomočjo 
gesla za Mojo knjižnico. Velja omejitev 
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SLIKA 2: Police z rezervacijami

(Foto: Bojan Petek)

na pet enot, uporabnik lahko sam sledi 
rezerviranemu gradivu, preveri svoje 
mesto v čakalni vrsti in rezervacijo tudi 
prekliče.

3. GRADIVO JE V SKLADIŠČU – 
NAROČILO

V stacionarnih knjižnicah se ne zgodi, 
da gradiva, ki je v knjižnici, uporabnik 
ne bi mogel dobiti takoj, ali pa skoraj 
takoj, da ga le prinesejo iz skladišča, če 
ni v prostem pristopu. Izjema so večje 
knjižnice, ki imajo včasih skladišča na 
drugi lokaciji. 

Pri nas v bibliobusu pa pogovor teče 
nekako takole:
»Ali imate knjigo, naslov je ….« Preverimo 
in odgovorimo: »Da, imamo, ampak je v 
skladišču. Ali vam jo lahko pripeljemo 
naslednjič?«
»Odlično, hvala!«

Gradivu, ki je v skladišču, damo status 
rezervirano, v COBISS3/Izposoja pa 
gradivo dobi oznako O (ordered – 
naročeno). V skladišču nato poiščemo 
želeno gradivo, ga prinesemo v 
bibliobus, kjer zaključimo postopek 
rezervacije.

Seveda imamo knjižničarji možnost 
pogledati, ali je želeno gradivo na voljo 
v drugem oddelku naše ustanove. 
V primeru prostega gradiva drugje 
pokličemo in zaprosimo za izposojo 
v bibliobus. Tam ga medoddelčno 
zadolžijo na oddelek Potujoče knjižnice, 
mi ga fizično in programsko prenesemo 
v bibliobus ter gradivo rezerviramo pri 
članu (status W). Uporabnik nato knjigo 
prevzame na svojem postajališču. 

SLIKA 3: Uporabnik prejme izpis, kjer je 

navedeno, katero gradivo je naročil.

(Foto: Bojan Petek)

Tako v teoriji, v praksi pa je bilo mnogokrat 
drugače. »Ali nujno potrebujete knjigo? 
V Mladinskem oddelku imajo še eno. Ali 
se lahko peljete na Ptuj?«
V tem primeru pokličemo v Mladinski 
oddelek, kjer knjigo rezervirajo za našega 
uporabnika, da ne bi bila njegova vožnja 
na Ptuj zaman. 
Seveda se dogaja tudi obratno, da 
je prosta knjiga v našem skladišču, 
v tem primeru knjigo medoddelčno 

izposodimo v Potujoči knjižnici, 
uporabnik pa jo lahko v drugem oddelku 
prevzame že isti ali naslednji dan. 
Zaradi dobrega sodelovanja s kolegi 
iz drugih oddelkov smo, če je le bilo 
mogoče, tako zadovoljili potrebe naših 
uporabnikov. 

4.  NOVOST: PREVZEMNA MESTA

V »koronačasu« smo se zasebno 
in poklicno soočali z mnogimi 
spremembami, hkrati pa smo se morali 
tudi prilagoditi novim okoliščinam. Da 
bi izposoja gradiva ob vseh omejitvah 
potekala čim bolj tekoče, smo 
uporabnike spodbujali, da so si gradivo 
vnaprej naročali, bodisi s klici po telefonu, 
e-pošto, sms sporočili ali z rezervacijami 
v Cobiss+. Mnogi starejši uporabniki so 
se »znašli«, ko so prišli po knjige, so se 
pohvalili: »Veste, rezervacije pa mi je 
naredil vnuk.« Veseli so bili dejstva, da 
jih je njihov seznam želja že čakal za 
prevzem. Prav zato se je število naročil 
oziroma rezervacij še množilo, s tem se 
je precej povečal obseg dela priprave 
gradiva v skladišču, držali smo se tudi 
principa, če knjiga ni prosta oziroma je 
nimamo v Potujoči knjižnici, preverimo, 
ali je morda na voljo v drugem oddelku 
naše knjižnice.
Povečano število naročanja vnaprej je 
bilo dobrodošlo predvsem takrat, ko 
je bila samostojna izbira otežena, saj 
uporabniki niso smeli do knjižnih polic, 
kadar pa so prišli s seznamom želja, pa 
tistega gradiva morda ni bilo v bibliobusu. 

SLIKA 4: Ob rezervaciji prostega gradiva v Cobiss3/Izposoja in Cobiss+ lahko knjižničarji oziroma 

uporabniki določimo oziroma izberemo mesto prevzema gradiva. (Foto: Bojan Petek)



SLIKA 5: Število rezervacij je izjemno poraslo, 
posledično pa tudi izposoja gradiva.

(Foto: Tjaša Mrgole Jukič)
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Zato je predhodno naročanje tudi 
nasploh dodaten plus za delo v potujočih 
knjižnicah, s seboj tako pripeljemo 
knjige, ki bi sicer ostale v skladišču, 
bralcu pa ni potrebno čakati, da bomo 
ponovno na njegovem postajališču. 

Naša Potujoča knjižnica se ustavlja na 
54 postajališčih v 16 občinah in v času 
omejitev, ko je bilo gibanje z redkimi 
izjemami dovoljeno samo v lastni občini, 
so k nam pričeli zahajati tudi uporabniki, 
ki so pred tem obiskovali samo našo 
matično knjižnico na Ptuju, s tem se je 
še povečalo število spletnih rezervacij, 
kar je povzročilo tudi nekaj zapletov. 
Tako so recimo rezervirali knjigo v 
Študijskem oddelku, potem pa jo prišli 
iskat v bibliobus, mi pa knjige seveda 
nismo imeli. »Pa saj ste ena knjižnica«, 
so dejali. 

Že od vzpostavitve rezervacij preko 
Cobiss+ za gradivo iz Potujoče knjižnice 
pa je prihajalo do obratne situacije, ko si 
je veliko uporabnikov knjigo rezerviralo 
v bibliobusu, pričakovali pa so, da jih bo 
knjiga čakala v matični knjižnici.

Pri iskanju rešitve smo zasledili 
prevzemna mesta – novost, ki so jo za 
okolje COBISS3/Izposoja in Cobiss+ 
razvili na IZUM-u. Na IZUM smo tako 
poslali zahtevo po tej vključitvi, ki 
članom omogoča prevzem na različnih 
mestih. Dogovorili smo se za pogoje 
delovanja, in sicer tako, da je prevzemna 
mesta mogoče uporabiti ob rezervaciji 
prostega gradiva v Študijskem oddelku 
in Potujoči knjižnici. Kar pomeni, da 
uporabnik ob rezervaciji prostega 
gradiva v Študijskem oddelku in 
Potujoči knjižnici določi, kje bo gradivo 
prevzel, torej ali v Študijskem oddelku 
ali Potujoči knjižnici. Sprva je to veljalo 
samo ob rezervaciji v Cobiss+, sedaj pa 
je ta možnost na voljo tudi v aplikaciji 
mCobiss. V Cobiss+ in aplikaciji mCobiss 
lahko član pred rezervacijo gradiva s 
klikom na posebno ikono preveri, kje 
je možno gradivo prevzeti, prikaže se 
mu seznam prevzemnih mest, nato pa 
v postopku rezervacije izbere želeno 
prevzemno mesto. 

Primer v praksi: Uporabnik si v Cobiss+ 
rezervira gradivo, ki je last Študijskega 
oddelka, za mesto prevzema pa izbere 
Potujočo knjižnico. V Študijskem 
oddelku gradivo poiščejo na polici, z 
enim klikom označijo rezervacijo kot 
obdelano in poskrbijo, da pride v naš 
oddelek. V Potujoči knjižnici ga z enim 
ukazom pripravimo na prevzem, pri tem 
pa uporabnik dobi obvestilo o prispeli 
rezervaciji, v katerem je zapisano tudi 
mesto prevzema. Ko uporabnik pride v 
bibliobus po gradivo, mu ga izposodimo, 
pri čemer se izposojevalni rok prilagodi 
Potujoči knjižnici, ko se gradivo vrne, pa 
ga vrnemo nazaj v matični oddelek.

Možnost spremembe prevzemnega 
mesta imamo tudi knjižničarji v izposoji, 
torej na željo uporabnika, ki recimo 
pokliče po telefonu, lahko spremenimo 
prevzemno mesto pri prostem gradivu iz 
Študijskega oddelka in prostem gradivu 
iz Potujoče knjižnice, pri katerem je zajeto 
tako gradivo iz bibliobusa kot gradivo, 
ki ga hranimo v skladišču. Slednje 
nam prihrani čas, saj niso več potrebni 
telefonski klici med posameznima 
oddelkoma in dogovarjanje. Kadar smo 
v Potujoči knjižnici potrebovali gradivo iz 
Študijskega oddelka, smo pred uvedbo 
prevzemnih mest tovrstne primere 
reševali tako, da so kolegi v Študijskem 
oddelku gradivo medoddelčno 
zadolžili na Potujočo knjižnico, sedaj 
pa se to zgodi samodejno, prav tako 

je samodejen tudi prenos v bibliobus. 
S tem so se torej postopki v izposoji 
poenostavili in skrajšali.
Uporabnike smo o tej novosti obveščali 
ob obisku v knjižnici, zanje pa smo 
pripravili tudi video predstavitev na 
Facebooku in spletni strani knjižnice. 
Menimo, da je vpeljana novost dobra 
rešitev za knjižničarje, saj omogoča 
preglednost in prihrani čas, v prvi vrsti 
pa za naše uporabnike, ki prihajajo po 
rezervirano gradivo v oddelek, ki so si 
ga sami izbrali, posledično pa od nas 
odhajajo zadovoljni – s knjigo v roki. 



SLIKA 1: Boris Zgonc, pravljice za odrasle
(Foto: arhiv Mestne knjižnice Ljubljana)

SLIKA 2: Pravljice za odrasle, Dom starejših 
Škofljica (Foto: arhiv MKL)

SLIKA 3: Na gradivu označene velike črke 
(Foto: Špela Samsa)
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DRUŽENJA Z VAROVANCI V DOMOVIH 
STAREJŠIH

ŠPELA SAMSA

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Potujoča knjižnica Mestne knjižnice 
Ljubljana že več kot desetletje obiskuje 
domove starejših v Ljubljani in njeni 
okolici. Obiskujemo štiri domove, 
in sicer Center starejših Medvode, 
Center starejših Trnovo, Dom starejših 
občanov Ljubljana Vič - Rudnik in od 
leta 2020 dalje Center starejših Škofljica. 
Zavedamo se, da informacijske potrebe 
starejših niso enake potrebam ostalih 
uporabnikov, zato se trudimo, da storitve 
in gradivo čim bolj približamo njihovim 
potrebam.
Leta 2019 je kolegica Manuela Fonda 
v svoji raziskavi z metodo fokusnih 
skupin ugotavljala, katere želje imajo 
varovanci po dodatnih knjižničnih 
storitvah ter kakšni žanri knjig jih 
zanimajo. Ugotovila je, da v domovih 
poteka že veliko dejavnosti: telovadba, 
fizioterapija, aromaterapija, glasbene 
urice, sprehodi, sprostitvene delavnice, 
pevski zbor ipd. Poleg tega, da imajo 
varovanci v domu na voljo veliko 
dejavnosti, so izrazili željo po dodatnih 
dejavnostih, kot so pogovorne čajanke/
bralne čajanke, ki bi se izvajale večkrat 
na leto. Predvsem si želijo druženja. 
Ugotovila je tudi, da najraje posegajo po 
leposlovnem gradivu, berejo kriminalne, 
alpinistične, zgodovinske in biografske 
romane. Od strokovne literature imajo 
radi umetnostno zgodovino, vrtnarstvo, 
humor, potopise, astronomijo ipd. 
Gradivo mora biti kratko in jedrnato, imeti 
mora večje črke, zadosten razmik med 
vrsticami, papir brez sijaja in preprost 
jezik. Želijo si tudi, da je knjiga lažja.
Na podlagi njihovih želja smo povečali 
zbirko domačih novel ter namenili 
poseben prostor, ki je namenjen 
izključno knjigam z velikim tiskom. 
Vse knjige so označene s posebnim 
piktogramom. Tudi ostali bralci po 

postajališčih radi posegajo po gradivu z 
velikimi črkami.
V letu 2020 smo planirali izvajati 
pogovorne čajanke (z različnimi 
tematikami), vendar nas je koronavirus 
pri tem ustavil. Mnogo naših obiskov je 
v času epidemije odpadlo, ko pa so se 
razmere umirile, smo naše delovanje 
prilagodili tako, da smo gradivo po 
njihovih željah že vnaprej pripravili za 
izposojo, prevzeli pa so ga zaposleni 
v domovih starejših. Žal nam je bilo 
druženje z varovanci onemogočeno do 
letošnje jeseni 2021. 
V oktobru 2021 smo izvedli prvo druženje 
v Domu starejših Škofljica. Kolega Boris 
Zgonc je imel pravljico za odrasle na 
temo demence ter priredbo pravljice 
Volk in sedem kozličkov. Varovanci 
doma so bili navdušeni in želijo si, da 
bi se takšna druženja izvajala večkrat 
letno, saj so bili zaradi trenutnih razmer 
več kot eno leto izolirani in se niso 
smeli družiti. Naslednje pravljice  bomo 
izvedli že v mesecu novembru, če nam 
bodo razmere dopuščale. Poleg pravljic 
za odrasle imamo v planu za leto 2022 
bralne čajanke, tombolo in različne 
družabne igre. Vse dejavnosti bomo 
najprej izvedli v Domu starejših Škofljica 

in jih nato prenesli še v ostale tri domove, 
ki jih obiskujemo. Želimo si, da bi se 
razmere čim prej izboljšale in da bomo 
lahko pripravili dogodek, na katerem 
bi lahko sodelovali vsi štirje domovi 
starejših skupaj.



SLIKA 1: Postajališče pred šolo v Doberdobu (Foto: Emanuela Blažko Kalin in Urška Magajne)
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POTUJOČA KNJIŽNICA PONOVNO MED 
ZAMEJCI
EMANUELA BLAŽKO KALIN IN JANA MOVJA

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA

Nekoč je Trubar knjige tihotapil v 
Slovenijo, sedaj pa jih mi z bibliobusom 
zapeljemo kar čez mejo, v slovenske 
šole v Italijo. 
Želja o čezmejnem sodelovanju se 
je porodila že ob otvoritvi novega 
bibliobusa leta 2005. Takratni direktor 
knjižnice gospod Boris Jukić si je kot željo 
in cilj zadal, da bi z novim bibliobusom 
presegli mejo. Tako je 18. januarja 2008 
bibliobus Goriške knjižnice Franceta 
Bevka prvič zapeljal čez mejo in obiskal 
Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim 
jezikom Doberdob ter uro oddaljeno 
dvojezično osnovno in nižjo srednjo šolo 
ter vrtec Pavla Petričiča v Špetru. Italija 
namreč nima tradicije potujočih knjižnic, 
zato je bilo in še vedno je navdušenje 
nad obiskom toliko večje. 
S knjižnicami v zamejstvu sicer Goriška 
knjižnica sodeluje že vrsto let, a je bila 
tovrstna pobuda dodatna priložnost 
za utrjevanje kulturnih in medosebnih 
vezi. Ob prvem obisku bibliobusa v 
Doberdobu je knjižničarka tamkajšnje 
občinske knjižnice gospa Majda 
Gergolet dejala: »Upam, da bo bibliobus 
sprožil še večjo željo do branja. Knjige 
so najlepše brezplačno potovanje, ki ga 
naredite v življenju.« (Munih, 2008)
Tradicijo obiska slovenskih šol smo 
dopolnili z novim postajališčem. Od leta 
2019 obiskujemo tudi nižjo slovensko 
Osnovno šolo Ludvika Zorzuta v Bračanu. 
Zaradi dodatnega postajališča in zelo 
velikega števila učencev smo obisk 
zamejskih šol razširili na dva dneva. Tako 
enkrat mesečno, po ustaljenem urniku 
en dan obiščemo šolarje v Špetru, drugi 
dan pa šolarje v Doberdobu in Bračanu.
Potujoča knjižnica se je odzvala tudi želji 
vrtca v Števerjanu, da bi jih enkrat letno 
obiskali. Ob obisku jim predstavimo 
bibliobus in preberemo pravljico.
Leto 2020 je zaznamoval koronavirus, 
ki je močno posegel tudi v delo naše 
potujoče knjižnice. Zaprtje državne 

meje z Italijo in pozneje še šol je ustavilo 
našo pot med zamejske učence. Kljub 
izrednim razmeram in ukrepom pa stik 
med učenci in slovenskimi knjigami ni 
bil prekinjen. Želja po slovenski besedi 
je bila večja. S sodelovanjem učiteljev, 
ki živijo v Sloveniji, smo poskrbeli, da 
so učenci knjige le dobili. Včasih je 
izmenjava knjig potekala kar na sami 
meji. Posredovali smo jim tudi možnost 
dostopa do slovenske besede preko 
e-knjig ter video vsebin, ki smo jih 
pripravili v sodelovanju s SNG Nova 
Gorica. 

Po že za nas dolgih dvanajstih 
mesecih, za otroke pa še daljših, 
smo 23. septembra 2021 z našim 
pisanim bibliobusom ponovno krenili 
v zamejstvo, da bi obiskali učence v 
Špetru. Naslednji dan, 24. septembra, 
pa še učence v Doberdobu in Bračanu. 
Navdušenje otrok ob ponovnem obisku 
je bilo izjemno in komaj so čakali, da 
lahko ponovno vstopijo v bibliobus in po 
dolgem času spet pobrskajo po knjižnih 
policah in si sami izberejo knjigo, ki jim 
je všeč. 

Knjižničarji smo jim seveda vedno na 
razpolago za kakršnokoli pomoč. V 
bibliobus so že prej vstopali organizirano 
po razredih, v spremstvu učiteljev. V 
trenutnih razmerah pa nanj vstopajo v 
skupinicah po pet učencev, z masko 
na obrazu, njihov čas za izbor knjig je 
omejen, krajši, a nič manj prijetnejši. In 
kljub temu da se njihovi nasmehi skrivajo 
pod masko in nam ostajajo skriti, nam 
njihove iskrice v očeh povedo veliko več. 
Navdušenja in ponosa polni obrazi, ko z 
izbrano knjigo odkorakajo, so potrditev 
našega dela. 

Občutki, da lahko otroku s slovensko 
knjigo tako zelo polepšaš dan, so izjemni.
In tako je želja nekdanjega direktorja, 
da bi bibliobus deloval kot most med 
zamejskimi bralci in našo knjižnico, 
postala resničnost. 
»Potujoča knjižnica je za nas, špetrske 
učence, bila vedno zelo pomembna, saj 
nam je dajala priložnost, da smo vsak 
mesec izbirali med različnimi knjižnimi 
naslovi in brali knjige, ki so nam pisane 
na kožo. Tu pri nas ni veliko možnosti, da 
bi kupili ali si izposojali slovenske knjige, 



SLIKA 2: Učenci prvih in drugih razredov iz Špetra (Foto: Emanuela Blažko Kalin in Urška 
Magajne)
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tako da je bil obisk bibliobusa vedno 
pravi dogodek. Spomnim se, da nas je 
ta veliki pisani avtobus očaral že takrat, 
ko smo bili malčki in smo vanj zahajali v 
spremstvu vrtčevskih vzgojiteljic. Pred 
pojavom covida-19 nas je potujoča 
knjižnica obiskovala enkrat mesečno, 
potem pa so se stvari precej zapletle s 
šolanjem na daljavo. Tudi lani, ko smo 
večino šolskega leta bili v šoli in se 
navadno šolali, ni vse potekalo tako, kot 
smo bili vajeni. Morali smo se prilagoditi 
številnim spremembam, kar ni bilo 
enostavno. Tudi potujoča knjižnica nas ni 
več obiskovala tako kot običajno. Dobili 
smo sicer seznam knjig in smo knjige 
naročali s pomočjo naše profesorice, ki 
nam je vsak mesec prinašala to, kar smo 
želeli, nato pa knjige vračala v našem 
imenu. Letos so se stvari končno povrnile 
v normalnost, spet lahko redno zahajamo 
v potujočo knjižnico in komaj čakamo, da 
lahko izberemo svoje najljubše čtivo.«
Je zapisala Valentina, učenka 8. razreda 
dvojezične nižje srednje šole v Špetru.

Viri:
- Blažko Kalin, Emanuela, 2016: Bibliobus 
med zamejci. V Magajne, Urška in Treplak, 
Miran (ur.): 50 let s knjigo do vas: potujoča 
knjižnica Goriške knjižnice 1966–2016. 
Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta 
Bevka. 50–51.
- Munih, Katja, 2008: Knjig ne bodo več 
tihotapili, prinašal jih bo kar bibliobus : v 
petek prvič, potem redno vsak mesec : 
spodbuda za utrjevanje vezi. Primorski 
dnevnik 64/12 (15. jan. 2008), 25.



SLIKA 1: Leposlovje za otroke in mladino je 
urejeno po starostnih skupinah.
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Potujoče knjižnice se od stacionarnih 
pomembno razlikujejo tako glede 
tehničnih rešitev prostora in opreme kot 
tudi glede načina dela zaradi oddaljene 
lokacije njenega skladišča, kjer je 
postavljena glavnina zaloge. Nadvse 
pomembno je, da imajo uporabniki 
potujočih knjižnic na voljo dovolj prostora, 
da sami brskajo in si izbirajo gradivo tako 
kot v stacionarnih knjižnicah. Ključno je, 
da je prostor udoben, prostoren, tako 
da nas uporabniki z veseljem obiščejo v 
vseh letnih časih in ob vseh vremenskih 
pogojih. Na ta način spodbujamo bralno 
pismenost tudi v manj dostopnih krajih, 
na podeželju, v domovih starejših in 
specializiranih zavodih, uporabnike pa 
navdušimo, da si sami poiščejo knjige, ki 
jih želijo brati. 

Potujoče knjižnice v Sloveniji so za 
namene izposoje predelane iz avtobusa, 
kamiona ali kombija. Ljubljanski bibliobus 
je bil leta 2007 v knjižnico predelan iz 
avtobusa Iveco Irisbus Crossway in je 
dolg 12 metrov. V hladnejši polovici leta 
se ogrevamo s sistemom Webasto, ki 
deluje s pomočjo akumulatorja tako 
med vožnjo kot tudi takrat, ko stojimo 
na postajališču, torej ko je motor vozila 
ugasnjen. V toplih in vročih mesecih 
vklopimo dve klimatski napravi. Prva, 
nad vhodnimi vrati v vozilo, je 2.2 kW in je 
vezana na litij-ionske baterije (LiFePo4). 
Deluje med vožnjo in tudi takrat, ko 
stojimo in je vozilo ugasnjeno. Druga, z 
močjo 3.8 kW, pa je bila montirana na 
streho in na mestu, kjer je bila nekoč 
v vozilu panoramska streha. Deluje 
samo, kadar je motor vozila prižgan. 
Litij-ionske baterije poleg prve klime 
hkrati napajajo tudi dva prenosna 
računalnika in led luči na strehi vozila. 
Kljub vklopljenim klimatskim napravam 
se maja in junija vozilo segreje tudi do 
33 stopinj. Zmogljivost baterij, ki napajajo 
električne naprave za potrebe našega 
dela, je za 8 ur delovanja bibliobusa in 
imajo kapaciteto 200Ah/640 Wh. Vseh 
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baterij je 24. Čas postanka na enem 
postajališču je glede na frekvenco 
izposoje prilagojen od 30 minut do 2 ur, 
v povprečju pa 1 uro.

Potujoče knjižnice so knjižnice v 
malem. Gradivo v njih je postavljeno 
po postavitvi univerzalne decimalne 
klasifikacije (UDK). Bistvena razlika v 
primerjavi s stacionarnimi knjižnicami 
je dopoldanska priprava bibliobusne 
zbirke za teren. Najprej naredimo 
izpise izposojenega gradiva prejšnjega 
dne in glede na sezname obvezno 
šolsko gradivo iz skladišča umestimo 
v knjižnični prostor. Tu je pomembna 
strokovnost knjižničnega osebja, ki 
mora predvideti, kaj bodo uporabniki 
iskali. Torej poznati novo, aktualno 
gradivo, gradivo, izpostavljeno v medijih, 
sezname obveznega domačega branja, 
razne sezname za ekološko bralno 
značko, gradivo za Cankarjevo priznanje, 
angleško bralno značko in podobno. Vse 
gradivo, ki ga iz skladišča prenesemo 
v knjižnico, je potrebno vsak dan sproti 

.pregledati in mu spremeniti status v 
“gradivo v bibliobusu”. Poseben prostor 
je namenjen tudi rezerviranemu gradivu, 
katerega uporabniki naročijo vsaj en 
dan pred prihodom na njihovo izbrano 
postajališče. Ta obiščemo povprečno 
enkrat mesečno. Rezervirano gradivo 
imamo v posebnem internem prostoru, 
kjer je na policah razvrščeno po 
posameznih postajališčih. Vsak dan 
sproti ga prestavimo v bibliobus za 
vsa tista postajališča, ki so tisti dan na 
vrsti. Umestimo ga v interni prostor 
v bibliobusu. Za vse rezervacije nam 
običajno zmanjka prostora, tako da 
si pomagamo tudi z zabojčki. Samo 
za rezervirano gradivo bi potrebovali 
dodatno vozilo, kombi, saj veliko gradiva 
po naročilu pripeljemo iz skladišča. 
Naši uporabniki nimajo omejitve števila 
rezerviranega gradiva, kot je to v 
stacionarnih knjižnicah, saj je skladišče 
oddaljeno. Roki izposoje so daljši, čas 
obratovanja knjižnice pa je odvisen od 
vsakega postajališča posebej glede 
na statistiko obiska. V času postanka 
nas običajno obišče večina aktivnih 
uporabnikov, nato pa krenemo na 
naslednje postajališče, ki je na urniku. 

Marsikdo si tako naroči tudi po 50 enot 
gradiva ali več, zase, za družino in za 
prijatelje. Knjige namreč lahko imajo 
v izposoji dobra dva meseca. Tudi če 
izpustijo en naš obisk, jih tako lahko 
vrnejo ob naslednjem obisku. Smisel 
potujoče knjižnice pa je predvsem 
brskanje, izbiranje gradiva iz same 
zbirke na bibliobusu. Ta zbirka mora 
biti vsakodnevno urejena po merah 
vseh uporabnikov, ponudba mora biti 
raznolika.

Zadnji del bibliobusa je praviloma urejen 
v otroški in mladinski oddelek, v katerem 
ne manjka niti kotiček za najmlajše. 
Oblazinjeno pohištvo, ki obdaja lesene 
zabojnike s slikanicami, omogoča 



SLIKA 2: Mladinski oddelek PK Ljubljana

SLIKA 4: Nastavitve baterij za pravilno 
delovanje elektrike
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počitek in listanje po knjigah, tako da 
si otroci odpočijejo in si lahko sami 
izberejo, katere knjige si bodo izposodili 
na dom. Nad avtobusom s knjigami 
so otroci navdušeni. Vzpodbujamo jim 
interes za branje, bralno pismenost, 
kakovostno preživljanje prostega časa 
ter jih vzgajamo v bodoče uporabnike 
stacionarnih knjižnic. Kadar obiščemo 
vrtec, lahko skupina otrok sede na 
oblazinjena sedala in prisluhne zgodbici. 
Poleg slikanic, ki so v treh sklopih ločene 
po abecedi naslovov, je v otroškem 
oddelku dovolj prostora še za uganke, 
knjige o čustvih, naravoslovne knjige, 
enciklopedije, za knjige o zgodovini in 
zemljepisu, o verstvih, za knjige o telesu, 
zbirke zgodbic za učenje branja, slikopise. 
Imamo tudi zabojnike za otroške knjige 
z večjim formatom, tako da je prostor 
dodobra izkoriščen. Glavnina oddelka 
predstavlja leposlovje, ki smo ga razdelili 
po starostnih skupinah: zgodbice 
in slikanice malega formata skupaj, 
posebej pa leposlovje od 9 do 14 let in 
leposlovje za starejše od 14 let. Imamo 
tudi kotiček z gradivom v angleškem, 
nemškem, francoskem, italijanskem in 
španskem jeziku. Posebej imamo omaro 
z obveznim šolskim čtivom, podvojeni 
in potrojeni izvodi teh pa so spodaj v 
lesenem zabojniku.

Ob vstopu skozi vrata se uporabniki 
povzpnejo po stopnicah ali pa jih 
zapeljemo z dvižno ploščadjo. Oddelek 
za odrasle je umeščen v sprednjo 
stran potujoče knjižnice. Na eni strani 
je strokovni oddelek, ob levi strani pa 
je večinoma postavljeno leposlovje in 
del stroke. Glede na potrebe bralcev 

in njihove želje smo se s prostorom 
prilagodili gradivu. Gradivu, ki je bolj 
iskano ali pa sodi v obvezno šolsko 
literaturo, smo namenili več prostora. 
Postavljeno je po značnicah, tako 
kot v stacionarnih knjižnicah. Na 
zgornjih policah, ki so umeščene tik 
pod streho, imamo knjige o splošnih 
vedah in bibliotekarstvu, računalništvu, 
zgodovini. Spodaj sta kar dve polici s 
knjigami o psihologiji, saj je to področje 
med bralci precej iskano. Nato sledijo 
knjige o dietah, knjige o klasični in 
alternativni medicini, knjige o družbenih 
vedah, verstvih, ekonomiji. Posebej 
so izpostavljeni alpinistični romani, za 
katere je kar nekaj zanimanja, odkar 
smo zamenjali lokacijo postavitve. Na 
drugi strani je postavljeno leposlovno 
gradivo, ki številčno prevladuje. 
Družbene romane za odrasle smo 
razdelili na tuje in slovensko leposlovje, 
saj nekateri uporabniki izbirajo samo 
slovenske avtorje in obratno. Posebej 
je izpostavljena postavitev slovenskih 
kratkih zgodb, novel, kmečkih romanov 
za določen segment naših uporabnikov. 
Izpostavljeni so tudi biografski romani 
in posebej še spomini, dnevniki ter 
pustolovski romani in humor. V lesenih 
zabojnikih spodaj imamo posebej ločen 
izbor družbenih in ljubezenskih romanov. 
V teh zabojnikih gradivo ni umeščeno po 
abecedi avtorjev, saj tako bralci lažje 
brskajo in izbirajo knjige za domov. 
Glavnina leposlovja na osrednjih policah 
pa je umeščena po značnici, torej 
večinoma po abecedi avtorjev. Čisto 
na vrhu imamo posebej izpostavljeno 
leposlovje iz zbirke Modernih klasikov in 
starejše klasike. Ob njih so postavljene 
biografije in potopisi. Posebno mesto 
imajo tudi romani v večjem tisku, katerim 
smo na hrbet prilepili piktogram z očali, 
saj je veliko naših uporabnikov starejših in 
tako lažje najdejo tisk, prijaznejši očem. 
Na treh mestih imamo tudi neknjižno 
gradivo, risanke, filme za odrasle in 
glasbene cd-je.

Vedno znova poudarjamo, kako 
pomemben je čim prostornejši knjižnični 
prostor potujoče knjižnice. Vsak dodatni 
meter vozila naredi pomembno razliko 
v kakovosti knjižnične zbirke, torej 
glede izbora gradiva, ki ga iz skladišča 
z zalogo malo manj kot 60.000 enot 
umestimo v knjižnico z zalogo 8.000 

enot, dostopno uporabnikom. Gradivo 
mora biti urejeno, vsak del prostora naj 
bi bil optimalno izkoriščen za police 
z gradivom. Zbirka potujoče knjižnice 
mora biti pregledna, zato gradivo na 
policah sproti pospravljamo, prazne 
prostore pa dopolnjujemo z vrnjenim 
gradivom. Če bi bile na policah vrzeli, 
bi gradivo med vožnjo popadalo na 
tla. To se v stacionarnih knjižnicah ne 
more zgoditi, tam je celo zaželeno, da 
knjige niso preveč skupaj. Izjemnega 
pomena je dobra organizacija našega 
dela in strokovnost knjižničarjev. Za 
vse rezervirano gradivo bi potrebovali 
dodaten kombi, saj nam v internem delu 
vozila zmanjkuje prostora. 
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Kdo od potujočih knjižničarjev ne pozna 
Ksenije Trs? Na vseh srečanjih ima 
referate, ki nikoli niso konvencionalni, 
vedno so nekaj posebnega. Se spomnite 
uprizoritev celotne ekipe mariborskih 
potujočnikov v Kamniku? Kako so nas 
nasmejali!
Potujoči knjižničarji objavljamo 
največkrat strokovne članke, najdete jih 
v Potujočih novicah in še kje, redko pa se 
zgodi, da potujoči knjižničarji napišemo 
roman. Tega se je uspešno lotila naša 
kolegica Ksenija Trs. Izdala je roman z 
naslovom Kdo se boji črnega moža?. 
Gre za avtobiografsko delo, razdeljeno 
na pripovedi, stkane v celoto. Zdelo 
se mi je prav, da Ksenijo Trs in roman 
predstavimo.

Ksenija, koliko let si že potujoča 

knjižničarka in zakaj tako rada opravljaš 

to delo?

Potujočo knjižnico sem pričela kot 
bralka obiskovati že davnega leta 1978 
v Prepoljah, ki je, mimogrede, tudi 
rojstni kraj črnega moža, na enem prvih 
postajališč mariborskega bibliobusa, 
ki je na pot prvič krenil novembra 1974. 
Ker sem bila strastna bralka, sem kaj 
hitro spoznala knjižnični fond ter prvega 
voznika knjižničarja Toneta Stipiča, 
seveda se mi takrat ni niti sanjalo, da bo 
v prihodnosti moj sodelavec. 
Zaradi preselitve se je za nekaj časa 
moja vez z bibliobusom prekinila, 
ni pa poniknila v meni želja postati 
knjižničarka. Kot da bi usoda hotela, 
sva se ponovno našla po petih letih 
na Skokah, kamor smo se preselili in si 
zgradili hišo, njegovo postajališče pa je 
bilo v neposredni bližini.
Še sedaj se spominjam, kako srečna 
sem bila, ko sem ga neko soboto malo 
pred poldnevom nedaleč vstran na 
avtobusni postaji zagledala, in, ne boste 
verjeli, vstopila sem v drugi bibliobus 
Mariborske knjižnice, ki je zamenjal 
prvega, dotrajanega. Na tem bibliobusu 
se je čez tri leta, leta 1992, pričela moja 
potujoča štorija, ki se trenutno z vsemi 

POGOVOR S KSENIJO TRS
TJAŠA MRGOLE JUKIČ

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

peripetijami odvija na že četrtem 
bibliobusu. 
Kolikor mi je življenje jemalo, je, vse 
tako kaže, sprejelo tudi nek kompromis 
z menoj in dovolilo, če se lahko tako 
izrazim, 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, 
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. Delo 
v potujoči knjižnici me je posrkalo, 
hkrati pa pridobivam ogromno znanja, 
predvsem pa energije, za kar so krivi 
naši uporabniki, ki nam s stiskom roke 
in toplim pozdravom dajo vedeti, koliko 
jim potujoči knjižničarji pomenimo, kako 
zelo dobrodošli smo.  

Zame je to delo velik izziv in hkrati 
navdih. Neizmerno rada imam svoj 
poklic in ob vsakem našem obisku 
pustim med bralci delček srca, ki mi 
ga ob prihodnjem obisku vrnejo skozi 
nasmeh, topel stisk roke in v besedah: 
»Samo da ste spet prišli!«.
Vedno znova me tudi fascinirajo 
srečevanja potujočih knjižničarjev, ki jih 
na žalost trenutno ni, verjamem pa, da 
še bodo. Ko se zberemo, se začutimo v 
enaki miselnosti, kar se tiče našega dela. 
Kot da se je v vseh nas potujočnikih tisti 
trenutek, ko smo prišli na bibliobus in 
se srečali z našimi bralci, zgodila neka 
zaprisega, da teh ljudi ne bomo pustili 
na cedilu. Dovolj je bil stisk žuljave roke 
kmetice, solzne oči starke, presrečne, 
da ima na razpolago knjige, široko 
odprte navihane očke malčkov ob 
listanju slikanice ter spoštovanje bralcev 
nas in našega dela. Ponosna sem, da 
sem potujoča knjižničarka.

SLIKA 1: Ksenija Trs (Foto: arhiv Mariborske knjižnice)
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V tolikih letih se stkejo znanstva z 

bralci. Kje vse te poznajo oziroma kje je 

vaš teren?

Potujoča knjižnica v krajih, ki jih obiskuje, 
ne pomeni samo izposoje knjižničnega 
gradiva. Pomeni tudi izobraževanje, 
informiranje, opismenjevanje najmlajših 
(v vrtcih, šolah), razvedrilo, srečevanje 
ljudi, prijateljevanje. Toliko prijateljskih 
vezi je spletenih, prepletenih, neverjetno. 
Drug drugemu znamo biti rama za 
oporo, znamo se poslušati. Tako toplo mi 
postane pri srcu, ko se spomnim na to.
Na bibliobusu se prepletajo generacije, 
prepletajo se sedanjost, preteklost 
in prihodnost, pravljice, nasmehi, 
radovednost, stiski rok, vedoželjnost, 
različne usode, otožnost, drame, znanost, 
spoštovanje, mnenja o prebranih knjigah, 
predvsem pa druženje in prijateljevanje 
tostran in onstran meje! Vsak, ki pride 
k nam, postane unikaten kamenček v 
mozaiku knjižnice.
Izjemno veliko poznanstev sem sklenila 
na vseh teh naših poteh in postajališčih, 
ki jih obiskujemo; med slovenskimi 
potujočimi knjižničarji, med potujočniki v 
vseh republikah nekdanje Jugoslavije, v 
Čilu, na Portugalskem, v Španiji, Nemčiji, 
na Madžarskem in Finskem. K temu so 
precej pripomogla naša mednarodna 
srečanja, za tista prijateljstva preko 
oceanov pa Facebook.  

Letos smo te bralci spoznali tudi kot 

pisateljico. Izdala si prvi roman. Zdi se 

mi, da je bila to tvoja dolgoletna želja. 

Kako dolga je pot od želje, ideje in 

realizacije?

Da bi nekoč držala v rokah svojo knjigo, 
je bila tiha želja že od otroških dni, od 
prvega stiha pesmi, ki sem ga napisala, 
prve povedi spisa, danes temu rečemo 
esej, prve pravljice, prvega scenarija, pa 
skozi celo moje življenje. Da bo to ravno 
moja biografija, si nisem predstavljala niti 
v mislih.
Življenje mi je pisalo zgodbe, takšne 
in drugačne, s srečnim in malo manj 
srečnim koncem, nikoli dolgočasne. 
Lahko rečem, da je ta knjiga nastajala 
najmanj petdeset let (smeh), napisana je 
bila kar hitro, v pol leta, leto in pol pa je 
trajalo, da sem jo prijela v roke in rekla: 
»Moja prva knjiga!«.

Naslov romana Kdo se boji črnega 

moža? me spominja na otroško igro 

moje mladosti. Res, tudi ti v knjigi 

opisuješ svoje otroštvo, a tvoj črni mož 

je nekdo drug, ni otroška igra. Kaj te 

je navedlo na to, da bralcem razkriješ 

svojo življenjsko zgodbo? 

Dejansko sem v knjigi ravno tej igri 
našega otroštva, ki je danes otroci 
skorajda ne poznajo več, našla 
vzporednico drugačni igri črnega moža, 
ki jo na žalost prepogosto igramo 
odrasli. To ni več tista brezskrbna igra, ko 
po igranju odhajaš domov z navihanim 
brezskrbnim nasmehom na obrazu. 

V romanu opisuješ svoje otroštvo, ki 

ni bilo lahko, a ga opišeš na humoren 

način. Kako ti uspe težko situacijo 

prikazati na zabaven način?

Kaj pa vem. Mislim, da so za to malo 
krivi očetovi geni, ki je bil, kar pomnim, 
velik zabavljač, duhovitež, ki je kot iz 
žepa trosil svoje šale, rad se je smejal, 
norčeval …
Krive so tudi knjige, saj sem že v mladosti 
najraje brala pustolovske s pridihom 
humorja. Spomnim se Čopićevih Noge 
v zlatu, glava v blatu in Oslovska leta. 
Še sedaj se spomnim, kako sem se ob 
prebiranju skoraj valjala od smeha. 
Ja, mislim, da so za moj način izražanja 
ter večni optimizem krive predvsem 
knjige, pa tudi moje dojemanje, 
razumevanje vsega okrog mene, 
predvsem ljudi. Kakor koli že obračamo 
in obrnemo, predvsem ko premlevamo 
o dogodkih, ki se nas neposredno ali 
posredno dotikajo, je vseeno bolje, da 
se ne predajamo pesimizmu, malodušju, 
ker itak sami potem potegnemo krajši 
konec.

Na izjemen način, kot razmišlja otrok, si 

opisala očeta, ki si ga klicala stric atek, 

a bralec dojame vso širino odnosa in 

problema ... 

To je odvisno od bralca, od njegovega 
dojemanja življenja nasploh, od 
njegovih življenjskih izkušenj, s katerimi 
se je spopadal in se spopada. Glede 
na odzive so bralci »padli« v knjigo, v 
njene zgodbe, vsaka izmed njih se jih 
je čustveno izjemno dotaknila, tako tudi 
zgodba o stricu ateku. Zavedam pa se, 
da vsak izmed njih dojema zgodbo z 
malce drugačnim odtenkom, eni v njej 

vidijo le humorno noto in se nasmejijo, 
drugi jo berejo s kančkom grenkobe in 
se jim smilim. Če me vprašate, kako sem 
to doživljala jaz, lahko rečem le to, da na 
točno takšen način, kot sem napisala, 
nisem bila žalostna, življenje sem jemala 
takšno, kot je bilo tisti dani trenutek. Vsak 
naslednji dan je prinesel novo zgodbo z 
istimi akterji ali s kakšnim dodanim, pa 
naj je bil to človek ali žival.
 
V zgodbah si se poklonila dedku in 

babici. Malo si tudi Ormožanka?

Glede na to, da sem obiskovala zadnje 
tri razrede osnovne šole v Ormožu, da 
sem nekaj časa živela v Ormožu, da 
je bilo glavno mesto mojega otroštva 
Ormož, glede na to, da sem se kot zvesta 
pionirka s pivom nacejala sredi Ormoža, 
lahko mirno rečem, da sem delno še 
vedno Ormožanka, tudi zaradi tega, ker 
imam lepe spomine na to staro mesto 
ob Dravi. 
 
V knjigi se pojavi tudi črni mož in 

vprašanje, kdo se ga boji. Skozi lastno 

zgodbo si se dotaknila problema 

nasilja, nasilja nad žensko. Zakaj si 

obelodanila svojo zgodbo, kaj te je 

navedlo na to? Te zgodbe največkrat 

ostanejo za štirimi zidovi.

Dejansko ta črni mož v moji knjigi 
simbolizira črno plat nasilja nad tistimi, ki 
naj bi jih imeli radi, jih ljubili. Vse preveč 
je nasilja, predvsem tistega za štirimi 
stenami, ki naj bi ščitile dom. Zaradi 
tega je vse preveč gorja, razčlovečenja, 
mrtvih duš, ko je v tebi vse otopelo.
Marsikdo me vpraša, zakaj sem se na 
tak način razgalila pred drugimi. Kako 
se lahko še bolj razgališ, kot takrat, ko 
moraš z razbitim in podplutim obrazom 
ven, med ljudi? Ko čutiš njihove poglede 
z različnimi niansami. Najhujši so tisti z 
nianso posmehljivosti in privoščljivosti, 
češ, si je že zaslužila. Kako si lahko še 
bolj razgaljen, kot takrat, ko te tisti, ki naj 
bi te ljubil, ponižuje v družbi? V družbi, 
ki odvrača od tega in tebe pogled, se 
obrača vstran in noče razumeti? Mislim, 
da sem s tem odgovorila na vprašanje.
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Posebnost tvojega pisanja je tudi, da 

si v dialogih uporabila prleško narečje. 

Zakaj?

Ne vem. Nekako se mi je zdelo, da tako 
mora biti. Slovenska narečja bogatijo 
naš materni jezik, v njih se odražajo 
posebnosti slovenskih pokrajin, ljudi, 
prav je, da jih ne pozabljamo, da jih 
negujemo, saj so naša dediščina, ki 
mora iz roda v rod. Kdor se sramuje 
svojega narečja, ga ne spoštuje, ga 
zanika, zanika s tem svojo deželo, svoje 
prednike, samega sebe. Narečja imam 
zelo rada, prleščino pa itak, saj me je 
našla že v zibki. Pa še vsebina je bolj 
sočna, žlahtna.
 
Ko si strnila zgodbe v celoto, zgodbe še 

ni konec. Kako je bilo poiskati lektorja, 

založnika ....?

Imam srečo, da je Igor Plohl, avtor Leva 
Rogija, moj prijatelj in da me je lani 
povabil na predstavitev knjige Lev Rogi 
v Afriki. Mimogrede, v veliko čast mi je, 
da sem jo prebrala pred njenim izidom, 
ker je želel moje mnenje o njej. Na tej 
prireditvi sem spoznala Mileno Pivec, 
direktorico Založbe Pivec. Pogovor je 
nanesel tudi na mojo željo po izdaji 
knjige Kdo se boji črnega moža?. Mesec 
kasneje, julija, pa mi je sporočila, da 
bodo tekst prevzeli in ga uvrstili v njihov 
letošnji program, tako da nisem imela 
nobenega dela z iskanjem lektorja. 

Ko sem pogledala izposojo v naši 

knjižnici, sem ugotovila, da so vsi 

romani izposojeni. Kako se roman 

prodaja in kakšna je izposoja v drugih 

knjižnicah?

Roman se izposoja izjemno dobro. Izšel 
je sredi julija letos, prodanih je okrog 
400 knjig od 500 izvodov naklade. Tudi 
izposoja se izjemno dobro, vsaj za moje 
pojme, saj je bil meseca oktobra med 
letos izdanimi romani za odrasle v enotah 
Mariborske knjižnice, in še kakšna bi se 
našla, na 1. mestu med najbolj branimi 
romani. Če izločimo filter letnice izdaje, 
pa je na 3. mestu, fantastika. Med 
slovenskimi splošnimi knjižnicami pa se 
nahaja nekje okrog 172. mesta.

Kaj ti pomeni, da imaš svojo izdano 

knjigo?

Lagala bi, če bi rekla, da mi ne pomeni nič 
kaj. Seveda sem ponosna, saj to pomeni 
tudi mojo osebno zmago, potrditev, da 
pišem dobro, kar pač napišem, da ne 
zapravljam ne časa in ne papirja. (smeh) 
Še posebej pa sem ponosna, da je bila 
zelo hitro po izidu uvrščena na portal 
dobreknjige.si. Prav tako dobivam od 
tistih, ki so jo prebrali, izjemne odzive.

Kakšne načrte imaš za v prihodnje? 

Končujem knjigo Potujoči utrinki, ki naj bi 
izšla leta 2023. Že sam naslov nakazuje, 
da bo vsebina posvečena delu v potujoči 
knjižnici. Anekdote, izjemni utrinki nas 
poiščejo vsak dan, se nas dotaknejo in 
škoda bi bilo, da bi šli v pozabo.

SLIKA 2: Naslovnica knjige (Foto: Ksenija Trs)
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Življenje piše lepe zgodbe. Ena takih 
je tudi delovna pot Mirana Treplaka, 
dolgoletnega knjižničarja in voznika 
bibliobusa v Goriški knjižnici. Začela se je 
s prvimi prevoženimi kilometri v »knjižnici 
na kolesih« pred dobrimi štiridesetimi leti. 
Mlad in postaven Štajerec takrat še slutil 
ni, da bo svoje delo tako zelo vzljubil. V 
to so sicer malce podvomile njegove 
takratne sodelavke, ko so porekle: »A 
ta šmrkavec da bo vozil bibliobus?!« A 
glej ga, zlomka, Miran je uspešno prestal 
poizkusno obdobje enega meseca in 
ostal zvest knjižničnemu volanu vse do 
današnjih dni – več kot štiri desetletja! Še 
več, v knjižnici je pustil neizbrisen pečat in 
stkal prečudovito delovno pot. 
Prav gotovo zna vsak o Miranu povedati 
same prijetne stvari. Delo potujočega 
knjižničarja je opravljal s srcem, z ogromno 
dobre volje ter neizmerno zagnanostjo. 
Kljub napornim terenom, predvsem v 
prvih štirinajstih letih službovanja, ko je 
kot voznik bibliobusa pokrival območje, 
na katerem danes vozijo trije bibliobusi (s 
tremi ekipami voznikov in izposojevalcev), 
se je v službo z veseljem odpravljal vsak 
dan znova. Dolgi delovniki, mraz, sneg 
ali vročina so bili ob obisku oddaljenih 
vasi in srečanju z zadovoljnimi in zvestimi 
bralci, ki so vsak mesec komaj čakali na 
prihod bibliobusa, hitro pozabljeni. Miran 
je na svoji službeni poti spletel prijetna 
doživljenjska poznanstva, izjemne in 
močne vezi s sodelavci, še posebej pa s 
svojimi bralci.
Nikoli mu ni zmanjkalo energije za dodatne 
ure dela in za odpravljanje tehničnih 
zapletov, ko je bilo treba hitro in učinkovito 
posredovati … In tako je še danes, tik pred 
penzijo. Z vztrajnostjo, iznajdljivostjo in 
inovativnimi prispevki je resnično veliko 
dosegel, za kar je bil leta 2005 nagrajen 
s Čopovim priznanjem, ki ga podeljuje 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije za 
izjemne uspehe na področju knjižničarstva. 
Gradil je potujočo knjižnico in pridobljene 

SLIKA 1: Miran na začetku svoje delovne poti

KAJ TAKEGA. MIRAN GRE V PENZIJO!
URŠKA MAGAJNE IN BIBLIOBOY MARKO

GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA

FOTO: Arhiv goriške knjižnice

izkušnje uporabljal pri svojem delu: 
sodeloval je pri izdelavi treh bibliobusov, 
med katerimi je zadnji tehnično najbolj 
dovršen, rešil je napajanje naprav v vozilu 
z zmogljivejšimi trakcijskimi baterijami, 
sodeloval je pri uvedbi avtomatizirane 
izposoje, pri izvedbi prvih organiziranih 
obiskih vrtcev in pri prvi vožnji bibliobusa 
čez mejo k zamejskim učencem. Več let je 
bil aktiven član izvršnega odbora Sekcije 
za potujoče knjižnice Slovenije, oblikoval je 
e-zemljevid z vsemi postajališči slovenskih 
potujočih knjižnic, pomagal pri vzpostavitvi 
on-line izposoje na bibliobusu, soustvarjal 

prireditve in publikacije ob vidnejših 
obletnicah potujoče knjižnice ... Seznam je 
skorajda neskončen. Ob bok naštetemu je 
z budnim očesom fotografa in snemalca 
dokumentiral najrazličnejše dogodke in 
druženja, ter nam, njegovim zanamcem, 
pustil obsežen arhiv digitalno zabeleženih 
podatkov.
Miran je velik človek, korekten sodelavec, 
srčen prijatelj, ki si zna vzeti čas za 
sočloveka. Pomoči ne odreče nikomur. 
Njegova upokojitev – ta velika življenjska 
prelomnica – bo zaznamovala tako 
nas, njegove sodelavce, kot tudi njega 



SLIKA 2: Miran s sodelavci iz PK Nova Gorica, 
Ajdovščina in Tolmin, leta 1995

SLIKA 3: Miran, 2008 SLIKA 4: Na terenu v vrtcu Branik, 2015
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samega. Marsikomu se bo orosilo oko, ko 
bo po vseh teh letih dela v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka zapustil svoje delovno 
mesto knjižničarja in voznika bibliobusa. 
»Zlezel nam je pod kožo« in verjamem, da 
tudi mi njemu. Prepričana sem, da nas ne 
bo kar tako pozabil, da bomo še velikokrat 
deležni njegovega obiska, udeležbe 
na nepozabnih srečanjih in strokovnih 
ekskurzijah knjižničarjev, kjer je bil vedno 
nepogrešljiv člen. 
Dragi Miran, neizmerno smo ti hvaležni za 
vse tvoje nauke in nasvete, knjižničarske 
in one druge, za vse spodbude, pomoč 
in srčnost. In veš, najraje bi ti rekli: »Miran, 
ostani pri nas še malo, vsaj še do ...«. 
A ker vemo, da tako ne gre, ti iz srca 
želimo, da ostaneš tak, kot si in preživljaš 
upokojensko življenje kot en zeeeeloooo 
doooolg dopust. 
In življenje piše nove zgodbe. Marko, 
beseda je tvoja.

Ja, ja, saj vem, da moram tudi jaz kot 
njegov naslednik nekaj napisati, pa bo 
kar težko, ko imam v glavi pravi kaos. 
Kaj sploh še napisati ob vseh teh že prej 
izrečenih superlativih o NJEM? O Človeku, 
Sodelavcu z veliko začetnico?
Po ljudskem izročilu (v tem primeru so to 
bralci, sodelavci, sosedje, skratka vsak, ki 
je kadar koli in kjer koli prišel v kontakt z 
Miranom) je ta mož prava legenda! 
Kaj že pravi SSKJ o nekom, ki mu rečemo, 
da je legenda? Da je to človek, ki zaradi 
nenavadnih, izrednih lastnosti vzbuja 
občudovanje, jaz – njegov naslednik – pa 
moram stopiti v njegove čevlje. Težka bo, 
težka – glede na njihovo velikost in širino 
že vidim, kako mi noge skačejo v njih, kako 
se spotikam, iščem ravnotežje. Glede 
na vse njegove vrline in sposobnosti je 
ta človek pravi multipraktik na najvišjih 
možnih obratih. 

Še vedno pomnim besede direktorice 
knjižnice, ko sem prišel na razgovor zaradi 
zaposlitve voznika bibliobusa. Rekla je 
takole: »Možnost ti dajem jaz, če boš pa 
tukaj ostal, se bo odločil naš šofer Miran 
Treplak.«
Iz mene so se vprašanja kar usula: »Kdo 
je ta gospod? Zakaj pa on? Kdo je on? 
Kakšen je? Je mogoče strog?« Direktorica 
se je le nasmejala in rekla: »Miranu 
bibliobus pomeni vse na tem svetu.« Takoj 
mi je bilo jasno, da je to poseben, že skoraj 
edinstven človek. 
Predstavila naju je. Imel sem kar velik cmok 
v grlu, in to jaz, ki me po navadi nič ne vrže 
s tira, saj rad govorim in veliko govorim, a 
tega dne, ko sem se prvič srečal z NJIM, 
sem bil bolj kot ne tiho. Si lahko mislite, jaz 
v njegovem kraljestvu?  
Še sedaj ga vidim, kako ponosno in 
vzhičeno je govoril o bibliobusu, o delu 
potujočega knjižničarja in ko me je 
seznanjal s tehničnimi stvarmi, ki so se 
tikale vozila in računalnikov, sem rekel sam 
pri sebi: »Ja, to je to! Samo upam pa lahko, 
da bom preživel.« 
Ko se danes ozrem nazaj, pomislim, kako 
nisem nič vedel o tej stroki in kakšno 
težko nalogo je imel Miran »mi predstaviti 
potujočnika v pravem pomenu besede«. V 
dobrih treh letih me je naučil, kako peljati 
njegovo poslanstvo naprej. Ne vem, ali 
bom tako dober kot on, nekaj pa vem 
sigurno: trudil se bom, kolikor bo v mojih 
močeh. Saj veste, biti potujočnik ni kar 
tako. Pravijo, da smo potujočniki posebni 
in zelo zabavni ljudje. In kjer smo mi, se 
vedno dogaja. Res je, to drži kot pribito. 
V teh letih sem že spoznal, da biti potujočnik 
pomeni biti dober in zmagovalec na veliko 
področjih; ne samo izposojati knjižnično 
gradivo, ampak širiti dobro voljo med 
ljudmi je nekaj čudovitega, ko se ti ob 

vsakem ponovnem obisku vsaj delček 
tega vrne, je pa izjemno.
Med potujočniki in uporabniki potujoče 
knjižnice se razvije resnično posebna vez, 
ki lahko traja in traja, o tem bi lahko še 
veliko povedal, ker to doživljam sedaj tudi 
jaz. Zato sem srečen na delovnem mestu 
voznika bibliobusa in knjižničarja. Skratka, 
Miran, v tebi sem dobil dobrega sodelavca 
in še boljšega prijatelja.

Srečno, legenda! 

SLIKA 5: Miran za volanom bibliobusa, 2016

SLIKA 6: S sodelavci na srečanju v Postojni, 
maj 2019



SLIKA 3: Veselje učencev, ko lahko knjige 
izbirajo sami. (Foto: Bojan Petek)

SLIKA 2: Pred OŠ nas obiskujejo tudi prebivalci 
občine Podlehnik, med katerimi je veliko 

starejših. (Foto: Sandi Kelc)

SLIKA 1: Postajališče pred OŠ Podlehnik. 
(Foto: Sandi Kelc)
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Prihod bibliobusa ima velik pomen za 
krajane krajev, ki jih obiskujemo. Ne pomeni 
samo izposoje, ampak krepi socialne 
stike, pri najmlajših članih pa prispeva h 
knjižni in knjižnični vzgoji. Na bibliobusu se 
prepletajo različne generacije članov, kar 
nas zelo veseli, saj je tako naše delo še bolj 
pestro. S tem, ko obiskujemo oddaljene 
kraje, mnogim starejšim uporabnikom 
olajšamo ali sploh omogočimo izposojo 
knjižničnega gradiva. 
V času koronavirusa, ki ga zaznamujejo 
pravila in omejitve, je knjiga dobila še 
večji pomen; branje pomeni odmik od 
vsakodnevnih informacij in tegob, ki 
sprožajo nelagodje in tesnobo, še zlasti pri 
starejših. Potujoči knjižničarji zato še toliko 
bolj čutimo naše poslanstvo, ko se lahko 
na terenu prepričamo, koliko uporabnikom 
pomeni naš prihod. 
Tudi naši mladi uporabniki z veseljem 
prihajajo v bibliobus, za najmlajše pomeni 
obisk »knjižnice na kolesih« prav posebno 
izkušnjo, ki jo popestrimo še s pravljično 
urico. Otroci iz vrtcev si gradivo izposojajo 
s pomočjo vzgojiteljic, tudi začetni 
razredi osnovnih šol v bibliobus prihajajo 
z učiteljicami, ostali pa nas obiščejo 
samostojno, pri čemer že takoj vedo, na 
katerih policah bodo našli zase primerno 
gradivo. Izposojajo si slikanice, kartonke, 
stripe, kratke zgodbe, neknjižno gradivo 
(risanke, mladinske filme) in tudi poučno 
literaturo, nekoliko starejši pa posežejo po 
mladinskih romanih.
Želeli smo zbrati njihova doživetja, tako 
je v sodelovanju s knjižničarko in učenci 
OŠ Podlehnik nastala krajša anketa, v 
kateri so sodelovali različni razredi. Nanje 
smo naslovili vprašanje KAJ MI POMENI 
PRIHOD BIBLIOBUSA V NAŠ KRAJ? in 
prejeli zanimive odgovore. Nekatere 
izmed njih tudi objavljamo, ob tem pa bi se 
želeli zahvaliti OŠ Podlehnik, knjižničarki 
Anki in vsem učencem za sodelovanje.

PRIHOD BIBLIOBUSA V KRAJ
LUKA GAJŠEK

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

Bibliobus je s prihodom v Podlehnik šoli 
in krajanom približal »svet v malem«. 
Otroci in odrasli smo s tem pridobili 
olajševalne okoliščine do širjenja obzorja 
s pomočjo knjig. Šolska knjižnica je zelo 
pomembna za nas, bibliobus pa nam to 
pomembnost in potrebo po dobri knjigi 
samo še povečuje.

Anka, knjižničarka 

Pomeni mi ogromno, saj zaradi korona 
časa ne morem hoditi v knjižnico. V moji 
družini zelo radi beremo in hodimo v 
knjižnico.

Ema, 6. razred

Da mi je vredi. Da se ne rabimo peljati 
na Ptuj.

Eva, 2. razred

Da si lahko izposodim knjige, ker rada 
berem.

Julija, 3. razred

Veliko, ker si lahko izberem knjige za 
kuhanje novih jedi. In ker je udoben kavč.

Valentina, 5. razred

Da nam pripelje knjige, ki jih še nisem 
prebrala. In lahko preberem različne 
knjige, ki me zanimajo.

Špela, 8. razred

Včasih si lahko izposodim knjige, ki jih 
potrebujem, in to mi je všeč.

Sebastijan, 8. razred

Pomeni mi veliko, saj zelo rada berem 
knjige in je veliko več izbire na bibliobusu 
kot v šolski knjižnici.

Nina, 7. razred

V redu mi je zato, ker si lahko izposodim 
drugačne enciklopedije.

Nik, 5. razred
Zelo mi je všeč, saj imam večji izbor 
knjig.

Manica, 7. razred

Všeč mi je, ker v naši knjižnici ni toliko 
knjig, jaz pa rada berem.

Iza, 7. razred

Zelo vesela, ker hodi v naš kraj, da si 
lahko izberem knjige.

Anika, 4. razred

Pomeni mi veliko, saj zelo rada berem in 
tako imam vedno na voljo veliko novih in 
zanimivih knjig, ki me popeljejo v novo 
bralno pustolovščino, kar pred šolo.

Zala, 6. razred

Zelo sem vesela zaradi tega, ker je velika 
izbira knjig. Tako kot v naši knjižnici. Začni 
brati, zelo lepo je.

Lana, 5. razred
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