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Pozdravljeni!

Skoraj ne moreš verjeti, ko se zgodi, 
pa ugotoviš, da je res. Novorojenček 
postavi vse na glavo. Ustaljene navade 
se spremenijo. Vlogi žene in ljubice se 
doda vloga mame, ki postane glavna 
vloga. Svet mame se zoži na življenje 
svojega otroka, a se ji vendar zdi, da 
je cel svet njen.

No, spremembe čutijo tudi vsi v 
okolici: mož, sorodniki, sosednje, 
tudi sodelavci. Naša predsednica je 
srečna mama, mi pa moramo postoriti 
njeno delo. Na pobudo predsednice 
sekcije Barbare Cesar sem prevzela 
njeno namestništvo, nadaljevali smo 
s programom, izvedli ekskurzijo na 
Madžarsko, se sestali, komunicirali 
preko e-pošte. Ustavilo se je pri Potu-
jočih novicah, zanje je bila zadolžena 
Ksenija Trs, pa zaradi zdravstvenih, 
torej objektivnih okoliščin, ni mogla 
prevzeti uredništva. Sem priskočila na 
pomoč in skupaj s Ksenijo sva uspeli. 

Dragi potujočniki, novice pa so malce 
drugačne, kot ste jih navajeni, preprosto 
zato, ker sva jih delali drugi osebi. 
Kolegi ste prispevali članke, izmislili 
pa sva si tudi nove rubrike: Galerijo 
slik, Novice, Anekdoto, izdelali poseben 
koledarček pomembnih datumov. Z 
galerijo slik naj bi nadaljevali, pač 
v drugi knjižnici; o novicah bomo 
obveščali vsi, da bomo na tekočem, 
kaj se dogaja med nami; anekdote pa 
nam bodo popestrile strokovne članke. 
Koledar sva namenili lažjemu delu, 
ker nas bo spomnil na pomembne 
dni v letu. Obdelali smo statistiko 
in pridobili pomembne podatke o 
našem delu.

In Potujoče novice so pred vami.

Tjaša Mrgole Jukič in Ksenija Trs
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POROČILO O SREČANJU HRVAŠKIH BIBLIOBUSOV / 28. april 2009

» Potujoče knjižnice –  
od zamisli  
do zadovoljnega 
uporabnika«
Dr. Silva Novljan

Temo o načrtovanju potujočih knjižnic  
so obravnavali hrvaški knjižničarji na  
9. okrogli mizi, ki jo je organizirala Sekcija 
za narodne knjižnice – Komisija za pokretne 
knjižnice v Vinkovcih, 24. in 25. aprila 2009. 
Organizatorji, ki so želeli s teorijo in prakso 
spodbuditi prihodnji razvoj potujočih knjižnic, 
bibliobusov, da bi knjižnične storitve približali 
vsem prebivalcem, so dosegli svoj namen 
in rezultati se bodo gotovo vozili po kateri 
izmed pokrajin, še zlasti če bo nove razvojne 
projekte pokrajin finančno še naprej, poleg 
mest in občin, podpiralo tudi ministrstvo  
za kulturo. 

občane, sedež manjšine, trije vrtci). 
Svojim 13.899 članom (od tega 54 
% otrok) so v enem letu izposodili 
355.203 enot knjižničnega gradiva iz 
svoje zbirke 173.910 knjig in 2.627 enot 
neknjižnega gradiva. Ljiljana Vugrinec 
in Ljiljana Črnjar sta poročali, da je to 
delo opravilo 33 zaposlenih, ki so obi-
skovalce nagovorjali tudi s številnimi 
ustvarjalnimi prireditvami. Z inova-
tivnim nagovarjanjem obiskovalcev 
se je še posebej izkazala bibliobusna 
ekipa gostiteljev (Klavdija Ladan), 
Marjana Janeš-Žulj in Igor Kuzmić pa 
sta poročala, kako tudi kombi lahko 
doseže učinek bibliobusa, ko vozi po 
malih odročnih naseljih. V Zadru 
(Nada Radman) pa so poleg novega 
bibliobusa razvili še pilotni projekt, 
prvi na Hraškem, oskrbovanja starejših 
in invalidov na domu. 

Ta poročila so zgovorno potrjevali 
bibliobusi. Deset se jih je zbralo ob 
tej priložnosti na parkirišču sejma, 
kjer se je odvijal 13. sejem zdravja. 
3. festival hrvaških bibliobusov je 
tako dal zdravju dodano vrednost 
in «zdrav duh v zdravem telesu» je 
razviden tudi iz zbornika Sajamski 
vodič: Zbornik radova i izvješća sa 
sajma. Vinkovci: Grad Vinkovci, 2009, 
str. 234-239, v katerem so objavljeni 
referati okrogle mize. 

Uvodni predavanji, ki sta ju imela 
vabljena gosta iz Slovenije (Silva 
Novljan: Organizacija bibliobusne 
dejavnosti in Viljem Leban: Izobra-
ževanje in strokovno usposabljanje 
potujočih knjižničarjev) sta, tudi s 
povzemanjem razvite hrvaške knji-
žničarske teorije, potrjevala dosežke 
prakse in njeno razvojno usmeritev 
ter poudarke na področju uvajanja 
tehnologije, dostopnosti storitev za 
skupine s posebnimi potrebami in 
vrednotenja delovanja. Njun delež 
se je bolj kot v inovativnosti razbiral 
v spodbudi za udejanjanje teorije 
in lastnih standardov v praksi in v 
spodbudi za strokovno povezovanje in 
izmenjavo izkušenj. Slednjo bogati še 
tradicionalno vabljenje knjižničarjev 
potujočih knjižnic Hrvaške in Slovenije 
na njihova srečanja bibliobusov.

Tudi to srečanje je ponudilo bogastvo 
informacij iz knjižničarstva, domoznan-
stva, pretekle in bližnje zgodovine. 
Lahko smo občudovali napredek v 
razvoju bibliobusov in knjižničnih 
storitev v novih knjižnicah (Vukovar, 
Ilok) in se veselili načrtovane gradnje 
knjižnice v Vinkovcih. Ko je knjižnica 
v prvem letu vojne agresije, leta 1991 
popolnoma pogorela, so že naslednje 
leto spodbudili delo za njeno ponovno 
oživitev. Danes nadaljuje z več kot 
100.000 enotami knjižničnega gradiva 

Ko je pred 40. leti zapeljal v odročne kraje 
prvi bibliobus v Jugoslaviji po okoliških 
krajih Reke (pred tem je že vozil kombi v 
Karlovcu, kot je poročala Ljiljana Črnjar), 
sta se mu po desetih letih pridružila 
bibliobusa v Čakovcu (referat Ljiljana 
Križan) in Koprivnici (referat Ljiljana 
Vugrinec). Njihovi uspehi so se potrjevali 
z obnavljanem vozil in odpiranjem novih 
bibliobusov. Tako danes vozi po devetih 
hrvaških pokrajinah 12 bibliobusov, ki 
razširjajo dostopnost knjižničnih storitev v 
97. občinah. Skupaj imajo 355 postajališč: 
povprečno 32 v vsakem od 242 naselij in 
113 ustanov (poleg osnovnih šol je med 
njimi tudi zapor, 4 domovi za starejše 

(zbranih tudi s solidarnostno pomočjo) 
v preurejenih prostorih in z leta 2006 
odprtim novim bibliobusom nadaljuje 
130. letno tradicijo splošne dostopnosti 
knjižnične dejavnosti. Nova zgradba pa 
bo dala ustarjalnemu kadru dodatno 
priložnost, da uresniči svoje razvojne 
vizije. Moči in navdušenja jim ne manj-
ka. To se je izkazalo tudi pri organizaciji 
srečanja bibliobusov. Vse je potekalo 
nemoteno, prijazno, gostoljubno in 
pozorno pod budno taktirko direktorice 
knjižnice Emilija Pezer. Zvečer so jo 
vzeli v roke tamburaši in njen zbor je 
uglašeno prepeval slavonske ljudske 
in ponarodele pesmi. Naslednji dan, 
ko smo se vozili po prostrani slavonski 
pokrajini, je njihovo petje še odzva-
njalo v spominu in blažilo soočenje s 
krutostjo vojne. Kolona bibliobusov, ki 
se je zarisovala na obzorju ravnice, je 
trosila upanje boljšega čez pokrajino 
in po vodah mogočne Donave z boga-
stvom različnosti sporočil v knjižničnih 
zbirkah: «Šareno bojim-tvoje želje, 
tvoj svijet-i tvoj život. « (Vladko Cir: 
Ja i moje vrijeme) in zdelo se je, da 
je vučedolska jerebica razprla krila.

Slovensko-hrvaški derbi 
foto dr. Silva Novljan

Hrvaški bibliobusi 
foto dr. Silva Novljan
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Strokovna ekskurzija 
po Madžarski 
17. in 18. april 2009 
Tjaša Mrgole Jukič

V skladu s sprejetim načrtom dela iz leta 2007 smo v letu 2009 
organizirali strokovno ekskurzijo v sosednjo državo Madžarsko. 

Seveda imajo prosti pristop gradiva. 
Delo opravlja 30 zaposlenih, od tega 
jih 7 skrbi za člane po enotah, kamor 
se s svojim ali službenim avtomobilom 
(v njem imajo zaposlenega šoferja) in 
potovalkami, napolnjenimi z novimi 
knjigami, revijami, tudi CDji, vozijo 
zaposleni. Isti kraj obiščejo enkrat 
tedensko, zmeraj ob isti uri. Na dan 
obiščejo po 8 krajev. 

Na terenu letno izposodijo 80.000 enot 
gradiva, od tega je okoli 30% gradiva 
naročeno. Stanje gradiva je vidno na 
spletni strani. Presenetilo pa nas je, da 
izposojo vršijo ročno, ne le na terenu, 
ampak tudi v sami knjižnici. Gradivo 
je varovano, ni pa ovito.

Izposoja je povsod brezplačna, tudi 
na terenu ni članarine, v mestni 
knjižnici pa je 1-2 evr. Radovedni 
Slovenci smo neprestano spraševali in 
izvedeli, da je med aktivnimi člani na 
terenu kar 50% upokojencev oz. 70% 
starejših ljudi. Za naše razmere gre za 
presenetljivo močno zastopano staro 
populacijo članov, zato smo, izhajajoč 
iz naše prakse, takoj vprašali kakšne so 
šolske knjižnice in ali jih sploh imajo. 
Povedali so nam, da je na terenu, 
kjer je 35 naselij, 7 šol, ki imajo svoje 
knjižnice, a so slabo založene in imajo 
minimalno zalogo knjig.

Z mešanimi občutki smo zapustili 
kolege knjižničarje ob misli, da pri nas 
na bibliobusu 2 zaposlena opravljata 
delo 7. kolegov na Madžarskem. Za 
prijaznost smo se zahvalili direktorju 
in jih povabili na obisk v Slovenijo. 

Pot smo nadaljevali do glavnega 
mesta Madžarske. V centru smo si 
ogledali javno knjižnico, ki je največja 
v državi, posebej zanimiva pa je zato, 
ker je specializirana. Zanjo je z vso 
vdanostjo skrbel sociolog Szabo in 
tako je knjižnica danes ena največjih 
socioloških knjižnic na svetu; zato 
še posebej skrbno zbirajo gradivo s 
področja sociologije iz vsega sveta. 

Poseben užitek je hoditi po knjižnicah 
tistim, ki imajo malce občutka za 
arhitekturo, saj so mnoge, in tudi 
ta, pravi arhitektonski biser. V tem 
primeru je država odkupila dve palači 
in jih združila. Najlepši je stari dvorec, 

kjer se v sobanah z visokimi stropi in 
lepimi štukaturami bohotijo stare, 
bogato okrašene lončene peči. Po 
prostorih so razporejeni fotelji, na njih 
pa uporabniki študirajo, drugi berejo, 
tretji meditirajo. Najbolj so nam ostali 
v spominu tisti, ki so se sezuli in v 
foteljih preprosto zaspali. Seveda smo 
bili tiho, da jih ne bi zbudili. 

Knjižnica ima tudi domoznanski odde-
lek, ki ima stare kataložne lističe, kar 
res izgleda arhivsko in domoznansko. 
Po ogledu vseh 6-ih nadstropjih smo 
izvedeli tudi, da programe v mladin-
skem oddelku ob sobotah izvajajo 
prostovoljci. Toda to je tema za kolege 
iz druge sekcije. 

Drugi dan smo se sprehodili po drugem 
delu mesta, Budimu. Lepota, starost in 
vzvišenost terena narekujeta v takih 
najimenitnejših prostorih arhitekture 
postaviti domovanje nacionalni knji-
žnici in arhivu. Žal smo si ju ogledali 
le od zunaj. 

Čeprav kratka, nam je vseeno ta ek-
skurzija dovolila vpogled v delovanje 
knjižnic na Madžarskem. Ker svoje 
delo cenimo, smo bili presenečeni, 
da Madžari niso sprejeli bibliobusov 
kot odličen, preprost in zagotovo 
najcenejši, hkrati pa tudi kvaliteten 
način zadovoljevanja potreb prebi-
valcev. Sploh si ne predstavljam, da 
bi si zjutraj v potovalko trpala knjige 

Leta 2007 se nam je zdel obisk toliko 
bolj vznemirljiv, ker so v župnijski 
knjižnici v Gyor-u načrtovali nov 
bibliobus. To je za Madžare nova vrsta 
dejavnosti in želeli smo videti, kako 
so si zastavili delo. Ker kolegom iz 
Gyor- ske knjižnice ni uspelo izpeljati 
projekta bibliobusa, smo se raje odločili 
za obisk knjižnice v Nagykanizsi, ker 
se tam ponašajo z novo knjižnico, 
opravljajo pa tudi naloge potujoče 
knjižnice. 

17. aprila 2009 so v zgodnjih jutranjih 
urah najprej krenili kolegi s Primor-
ske. V Ljubljani so ob 4.30 vstopili v 
avtobus prvi potniki, ostali smo se 
pridružili postopoma, zbralo se nas je 
30. Prvi daljši postanek je bil v mestu 
Nagykanizsa, ki je z okoli 50.000 
prebivalci največji kraj »Zadonavja«. 
Mestna knjižnica pokriva še 35 naselij 
(20.000 preb.), ki jih knjižničarji tudi 
obiskujejo. Knjižnica je nova, svetla in 
lepa, z mirnim in zelenim okoljem. 

Udeleženci strokovne ekskurzije pred knjižnico v Nagykanizsi 
foto arhiv PK

Potujoča knjižnica v potovalkah

in ponudba na mizi (knjižnica Nagykanizsa)  
foto arhiv PK

Počitek v eni od čitalnic knjižnice v Budimpešti,  
ki je tudi ena največjih socioloških knjižnic na svetu 
foto arhiv PK 
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Razmišljanje
Ksenija Trs,  
organizatorka strokovne  
ekskurzije po Madžarski 

in revije…, ko pa lahko s ponosom 
in veseljem vsakemu uporabniku na 
52-ih izposojevališčih ponudimo okoli 
6000 enot gradiva… 

In še, strokovne ekskurzije so nujno 
potrebne. To smo zaključili na sestan-
ku sekcije, ki smo ga opravili kar na 
avtobusu. Ne le zato, da se spoznamo 

med seboj, izmenjamo informacije, 
se poveselimo…, ampak da vidimo 
kako iste stvari počenjajo tudi drugje. 
Velikokrat nam taki obiski dajo mnogo 
novih idej. Včasih si jezen, kaj vse 
počno naši kolegi in od kod jim denar, 
včasih pa si rečeš in tako je bilo tokrat: 
»Madonca, res smo dobri«. 

Čas drvi mimo nas, ali mi drvimo 
skozi, ali se nam dogaja oboje hkrati!?

Kakorkoli že, pomembno je, da imamo 
mi kaj od tega. Da ne dovolimo, da nas 
v tej dirki življenje zaobide ter nas 
pusti prazne, osamljene in neizživete. 
Kolikor se da, moramo svoje življenje 
zapolniti s stvarmi, ki nas notranje 
bogatijo, da ostanemo topli in človeški. 
Pri vseh načrtih, ki si jih zadajemo, 
da jih bomo v življenju uresničili, se 
lahko hitro zgodi, da nas že najmanjši 
poraz pahne v obup in negativno raz-
mišljanje o vsem in vsakomur. Lahko 
imamo ogromno volje in življenjske 
energije za uresničevanje naših ci-
ljev, vendar se moramo zavedati, da 
nobena energija ne traja v nedogled, 
še posebej, če smatramo, da smo 
sami sebi dovolj. Kaj hitro se lahko 
znajdemo na brezpotju, ko pozabimo, 
kaj je v življenju najpomembnejše in 
ne znamo definirati, kaj sploh je sreča 
in od česa je odvisna. Marsikdo se ne 
more odločiti ali je sreča odvisna od 
lastnega uspeha ali obratno. Prepogosto 
se v današnjem svetu dogaja jaz, jaz in 
samo jaz, ne zavedajoč se, da je dobro, 
kvalitetno življenje odvisno od mene, 
tebe, nas vseh. 

Nikoli ne pozabimo, namenoma ali ne, 
na ljudi okrog nas. Na tiste, ki so v naši 
neposredni bližini, ki nas imajo ali nas 
morajo imeti radi, na tiste, ki so prišli 
v naša življenja kar tako, mimogrede, 
in v njih ostali, na tiste, ki so s svojim 
delom pustili neizbrisen in predvsem 
pozitiven pečat. Vsi ti  so tvorci našega 
življenja, naše sreče. Z njimi je še tako 
velika težava manjša, še tako velika 
napaka, ki smo jo naredili popravljiva 
in pozabljiva. In če rečemo, da ne 
potrebujemo kakšno ramo, da se na 
njej zjočemo in roko, da nas poboža, 
lažemo sami sebi.

Priznajmo si, da je dan preživet z 
nekom, ki nas zna poslušati, ki nas 
zna spravljati v smeh, ki nas pobere, 
če se slučajno spotaknemo, odlično 
preživet dan. Da smo za to zaslužni 
predvsem sami, ker smo se tako od-
ločili. Da je takšnih dni, s katerimi 
si polnimo dušo in srce, v življenju 
premalo. Kako dobro dene, če že jutro 

začneš s prijateljskim nasmehom in z: 
»Kako lepo te je videti! Se bomo imeli 
dobro, kaj!«

Tako je bilo tudi na naši ekskurziji, 
ko smo se odpravili proti Madžarski. 
Različni ljudje iz raznih krajev, vendar 
z enakim razmišljanjem: Naslednja 
dva dni preživeti z menoj, teboj, z 
vsemi v vedrem razpoloženju. Veliko 
rok, vendar enako topel stisk dlani, 
nasmeh ter pristen: »Povej mi, kako si?«

Hvala vam, moji potujoči  prijatelji, 
za to prekrasno druženje. Hvala vam 
za vsak dan, ko se takole srečamo in 
si izmenjamo misli, želje, ko snujemo 
načrte, kako bi lahko še bolje delali, da 
bi naši bralci še raje hodili v potujočo 
knjižnico. Hvala vam za dobro voljo, za 
smeh, ki tako dobro dene. Predvsem 
pa hvala za: » NA SVIDENJE!«

Akcija  
»Moja knjižnica –  
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin  
na Potujoči knjižnici«
Polonca Kavčič

V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je v šolskem letu 2008/2009 potekala nagradna akcija »Moja 
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin«. Akcija poteka že tretje leto zapored in je namenjena 
učencem 3. razredov devetletke na področju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Z njo želimo otrokom 
olajšati prehod na samostojno branje ter jih navdušiti za branje in redno obiskovanje knjižnice. 
Akcija se začne 2. oktobra, na svetovni dan otrok, ter konča konec aprila.

Predstavitev akcije »Moja knjižnica«
Pred začetkom akcije smo učence 
obiskali na šolah ali jih povabili 
v najbližjo knjižnico, jim razdelili 
promocijsko gradivo, darilo in jim 
predstavili akcijo. K sodelovanju smo 
povabili tudi učence vseh razredov 
Podružnične šole za izobraževanje 
in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami in uporabnike Varstveno 
delovnega centra Tolmin. Zanje smo 
pravila akcije nekoliko prilagodili.

Učenci obiščejo skupaj s starši, z uči-
teljicami ali sami eno od naših enot 
in si sami izberejo knjige, primerne 
svoji starosti. Za vsako prebrano knjigo 
izpolnijo vprašalnik, ki ga ob ponovnem 
obisku knjižnice vrnejo. Za vsakih 
pet prebranih knjig (in izpolnjenih 
vprašalnikov) prejmejo nagrado. Ko 
preberejo zadnjo (dvajseto) knjigo 
in dobijo četrto nagrado, je akcija 
končana. Akcija traja 7 mesecev in je 

zasnovana tako, da ne izloči tistih, ki 
so pri branju nekoliko počasnejši in 
potrebujejo več pomoči s strani staršev, 
temveč da vsak lahko bere v skladu 
s svojimi sposobnostmi in željami.

Akcija se je uradno končala z nastopom 
mladinske pisateljice Janje Vidmar, 
ki je iz vsakega oddelka knjižnice 
izžrebala 3 sodelujoče, ki so prejeli 
knjižno nagrado.

Sodelovanje učencev na Potujoči knjižnici
V akciji je skupno sodelovalo 166 
mladih bralcev (74% tretješolcev v 
Posočju), 122 bralcev je akcijo končalo, 
skupaj pa so prebrali 2807 knjig.

Največ tretješolcev je sodelovalo na 
Potujoči knjižnici, in sicer 83, kar 
je 52% vseh sodelujočih, skupaj pa 
so prebrali 1399 knjig. Na Potujoči 
knjižnici je vse nagrade osvojilo 61 
učencev.

S Potujočo knjižnico obiskujemo tudi 
podružnične šole, kjer je obisk knjižnice 
tako rekoč vključen v učni načrt. Tako 
je motiviranost otrok za sodelovanje 
v akciji še večja. Ker šole obiščemo 
enkrat mesečno, imajo učenci cel 
mesec časa, da do naslednjega obiska 
knjižnice preberejo vsaj 5 knjig in 
izpolnijo vprašalnike, kar jim v veliki 
večini tudi uspe. Gotovo pa je ključnega 
pomena sodelovanje učiteljic, ki učence 
pripeljejo v bibliobus, jih motivirajo 
in vzpodbujajo ter akcijo vključujejo 

v vzgojno-izobraževalni proces (npr. 
ena od prebranih knjig je vključena 
v seznam knjig, ki jih morajo učenci 
prebrati za bralno značko). Takšno 
sodelovanje prinaša dobre in vzpod-
budne rezultate, otrokom pa, kar je 
namen akcije »Moja knjižnica«, željo 
po prebiranju knjig ter obiskovanju 
knjižnice.

Več o akciji »Moja knjižnica – 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin« 
si lahko preberete na spletni strani: 
www.tol.sik.si

  odd. Tolmin odd. Kobarid odd. Bovec odd. Potujoča knjižnica

 SKUPNO ŠTEVILO SODELUJOČIH 51 20 12 83 (51% vseh sodelujočih)

 ŠTEVILO VSEH PREBRANIH KNJIG 858 310 240 1399

Potujočniki smo super družba 
foto arhiv PK
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35 let delovanja  
ljubljanske potujoče knjižnice  
1974–2009
Boris Zgonc V torek, 15. oktobra 1974 ob 14. uri  

je ljubljanska potujoča knjižnica  
prvič krenila na pot. 

Tisti dan smo obiskali dva kraja: Iško vas in Tomišelj.  
Oba kraja še vedno obiskujemo.

V 35 letih smo:

•  vpisali preko 10.700 članov

•  imeli preko 380.000 obiskov uporabnikov

•  izposodili skoraj 3 milijone vsega gradiva, tako knjižnega kot neknjižnega

Ob tem jubileju je prav, da se spomni-
mo, kako in kdaj je nastala ljubljanska 
Potujoča knjižnica .

Kronološko je na nastanek Potujočih 
knjižnic v Sloveniji vplival referat o 
potujočih knjižnicah, ki ga je davnega 
leta 1959, na četrtem kongresu Zveze 
bibliotekarjev Jugoslavije, imel Avgust 
Vižintin, tedanji direktor Delavske 
knjižnice v Ljubljani. Njegova vizija o 
Potujočih knjižnicah – bibliobusih je 
v luči tedanjih dogovorov o združitvi 
petih ljubljanskih občinskih knjižnic 
( Moste – Polje, Šiška, Bežigrad,Vič – 
Rudnik, Center) v enotno knjižnico, 
predvidevala bibliobus kot zametek 
bodoče osrednje ljubljanske knjižnice. 
Irena Krnel, vodja ljubljanske matične 
službe, je leta 1971 izdelala natančno 
analizo potreb ljubljanskega zaledja 
po bibliobusnih postajališčih. Leta 
1973 je mesto Ljubljana ustanovilo 
ljubljansko Potujočo knjižnico in 
zaposlili so prvo vodjo Niko Pugelj. 
Sočasno z nabavo gradiva je stekla tudi 
izdelava prvega namensko izdelanega 
vozila - bibliobusa. 14. 10. leta 1974 
se je bibliobus ljubljanske Potujoče 
knjižnice prvič odpravil na pot.

Od tedaj je minilo veliko let, vendar 
še zmeraj ohranjamo temeljna 
načela poslanstva in vloge Potujoče 
knjižnice, ki:

•  promovira branje in uporabo 
različnih ponudb in servisov 
knjižnic, predstavlja in nudi 
uporabnikom informacijsko 
tehnologijo in njene servise

•  čim bolj celovito zadošča 
vedno številnejšim potrebam 
uporabnikov

•  deluje brezplačno

•  je najdaljša in najtanjša vez med 
osrednjo knjižnico in kulturo 
na splošno ter njenim najbolj 
oddaljenim potencialnim 
uporabnikom

•  je senzor ugotavljanja potreb po 
širjenju in razvoju knjižnične 
mreže

Na podlagi teh temeljnih načel Po-
tujoča knjižnica deluje povsod tam, 
kjer obstaja zanjo interes in je glede 
na število prebivalstva in posledično 
število članstva, obiska in izposoje ter 
oddaljenosti od stacionarnih knjižnic, 
to strokovno in ekonomsko upravičeno. 

V 35. letih delovanja je ljubljanska 
Potujoča knjižnica zamenjala 4 
vozila – bibliobuse.  
Prvi je vozil  
od 15. 10. 1974 do 31. 01. 1982,  
drugi  
od 12. 02. 1982 do 10. 09. 1992, 
tretji  
od 16. 09. 1992 do 10. 10. 2007. 

Zunanjo podobo prvih treh bibliobusov 
je izdelal znan oblikovalec Matjaž 
Vipotnik, Bine Skrt pa je poskrbel za 
zunanjo podobo sedanjega bibliobusa.

Ob naši 35. letnici delovanja bomo 40. 
krajem in trem posebnim sredinam 
dodali še novo postajališče: Institut 
za rehabilitacijo invalidov. Na tem 
postajališču bomo s pridom izkoristili 
pridobitev novega bibliobusa – dvigalo 
za invalide. Tako bomo potrdili tudi 
socialno vlogo Potujoče knjižnice, da 
približa knjižnično – informacijske 
storitve ne le od središč oddaljenim, 
ampak tudi depriviligiranim okoljem, 
ki kljub tehničnemu napredku še 
vedno obstajajo. 

S potujočo  
po dolenjskih gričih
Andreja Žele

Prvič sem odšla na pot 5. januarja proti Beli Cerkvi, 
Šmarjeti in na novo odprtemu postajališču v Šmarjeških 
Toplicah. Moram priznati, da sem imela kar malo treme, 
vendar mi je bilo v tolažbo, da je z menoj »stari maček«, 
naš voznik Lojz.

Tistega zimskega dne, mojega prvega postajališča in prve 
vožnje z bibliobusom se še danes dobro spominjam. Na 
postajališču v Beli Cerkvi so nas že čakali prvi uporabniki, 
polni pričakovanj, kaj sva jim tokrat novega pripeljala. Malo 
so bili presenečeni in seveda so takoj padli prvi komentarji 
in prva vprašanja kot: »O Lojz, danes imaš pa novo, kje 
je pa Mojca?« Urica v njihovi družbi je hitro minila. Še 
posebej, ko se moraš seznaniti z novo postavitvijo gradiva. 
Komaj sem uspela nekam stisniti še zadnjo vrnjeno knjigo, 
ko sva z Lojzem že odbrzela proti Šmarjeti. Tudi tukaj so 
naju čakali premraženi in veseli uporabniki - da se po 
dolgem mesecu zopet srečamo. Mračilo se je že, ko sva 
se odpeljala proti zadnji postaji. 

Moram priznati, da nisem imela predstave, kako v praksi 
poteka izposoja v bibliobusu. Kakšne težave ima šofer 
po ozkih in razkopanih cestah naše dežele, da nas varno 
pripelje na postajališče. Da so kraji, v katerih bi nas bili 
veseli, pa ni primernega prostora za parkiranje. Da smo 
mnogokrat odvisni od dobre volje domačinov, da lahko 
stisnemo naš avtobus na njihovo dvorišče. In pa večno 
pomanjkanje prostora za gradivo. Ko gledaš knjige, pa 
se ti zdijo vse pomembne in se s težkim srcem odločaš, 
katero pustiti v skladišču. Še večja težava pa je, ko pridni 
bralci prinesejo nabito polno torbo prebranega gradiva, ti 
pa že v mislih računaš, kam ga boš pospravil, da v prvem 
ovinku ne bi letelo s polic.

So pa tudi svetle strani dela v potujoči knjižnici. Človek 
občuti neko zadovoljstvo, ko vidi, da so nas uporabniki 
veseli. Da si kljub delu in ostalim obveznostim vzamejo čas 
in nas obiščejo. Seveda ob obisku ne pozabijo potarnati, 
da sedaj, ob tem lepem vremenu, ko kličejo njive, travniki 
in vinogradi, ni toliko časa za branje. Pa jih le prepričam, 
da bo morda deževalo in da si morajo vzeti čas tudi za 
sprostitev in uživati kako urico tudi ob branju. Osnovnošolci 
pa se že veselijo prihajajočih počitnic, zato se v njihovi 
torbici znajde tudi kakšna knjiga več kot ponavadi med 
šolskim letom, ko iščejo bolj gradivo za domače branje. 
Seveda pa ne pozabijo na mlajše bratce in sestrice. Na 
nekaterih postajališčih nas obišče skoraj cela družina in 
to vsak s svojim nahrbtnikom.

Je pa naš bibliobus tudi vzrok za druženje. Še posebej ob 
lepem vremenu, ko stojimo v bližini kake prijetne gostilne. 
Mamice pripeljejo svoje malčke po slikanice, obisk pa 
zaključijo ob kavici in klepetu.

Ko v teh vročih dneh iščeva senco in hlad pod krošnjami 
dreves, spoznavam še eno težavo pri delu na terenu. Po-
zimi nas včasih zebe, poleti nam je vroče, a mi, potujoči 
knjižničarji, se ne damo.

V življenju pride čas, ko si zaželimo sprememb, novih izzivov, 
skratka, nekaj novega. In tako sem se po petnajstih letih dela 
v knjižnici odločila za delo v potujoči knjižnici. Začela sem kot 
knjižničarka na študijskem oddelku, kariero nadaljevala kot 
bibliotekarka na oddelku za odrasle. In danes je za menoj mojih 
prvih 100 dni potujoče knjižničarke. Tu pa so tudi že prvi vtisi  
in spoznanja.
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Potujoče knjižnice v 
številkah  
za leto 2008
Tjaša Mrgole Jukič 

Pa poglejmo še številke:

 Prevoženi  Postajališča  Čas izposoje 
 kilometri  na dan

AJDOVŠČINA 5.820 50 4,9 ur

DOMŽALE  20 5 (vendar tri dni v tednu) 

KOPER 1.624 63 -

LJUBLJANA - - -

MARIBOR 21.723 52 7,5

MURSKA SOBOTA  - - -

NOVA GORICA - 79 3,75

NOVO MESTO 1.312 51 3,45

PTUJ 8.532 52 3,5

TOLMIN 9.000 71 4 

TRŽIČ 2.030 21 1,8
Tudi letos smo se poigrali s statističnimi podatki za leto 
2008. Razposlali smo anketo, žal nismo prejeli odgovorov 
iz vseh potujočih knjižnic, tako da podatki niso popolni. 
Izpolnjeno anketo so nam poslale knjižnice iz Ajdovščine, 
Kopra, Maribora, Nove gorice, Novega mesta, Ptuja, Tolmina 
in Tržiča. Tako so zajeti podatki le iz naštetih knjižnic. V večjih 
so anketne lističe izpolnili vodje potujočih knjižnic, v manjših 
knjižnicah pa kar direktorici. Hvala vsem za sodelovanje. 

Splošni podatki
Za lažje in hitrejše razumevanje bomo 
knjižnice poimenovali kar po mestih, 
kjer delujejo.

V Slovenskem prostoru je tudi v 
letu 2008 vozilo 10 bibliobusov in 2 
kombija, ki sta v Domžalah in Tržiču. 
Najstarejši bibliobusi vozijo preko 30 
let, (Ljubljančani letos praznujejo 
celo 35. letnico) zadnji, ki so vpeljali 
to službo z bibliobusom so v Ptuju. 

Na vseh knjižnicah na kolesih, razen v 
Domžalah, je avtomatizirana izposoja. 
Imajo pa zato v Ljubljani, Domžalah, 
Tolminu in Novi gorici take bibliobuse, 
da lahko vanje vstopijo tudi invalidi. 
Vsi bibliobusi se v povprečju ustavljajo 
na 50. postajališčih, odstopata le Nova 
gorica in Tolmin s preko 70 postajališči 
in Domžale, kjer sta le 2 postajališči. 

Če upoštevamo, da bibliobusi ne vozijo 
v poletnih mesecih (julij in avgust) 
ugotovimo, da se na slovenskih biblio-
busih vrši aktivna izposoja 3 do 4 ure 
na dan. Tisti, ki imajo kombije torej 
Domžale in Tržič, sta v povprečju na 
dan odprta 1-2 uri toda, če vemo, da 
ne vozijo vsak dan, ujamejo v dneh 
izposoje povprečje 3-4 ure. Bistveno 
odstopa le Mariborski bibliobus, ker 
ima dve izmeni (7,5 ur na dan), kar pa 
deljeno z dve ponovno pade v tipičen 
dan aktivne izposoje. Tako lahko 
upravičeno sklepamo, da so 3-4 ure 
aktivne izposoje na bibliobusu nor-
malno delo ene izmene, ostali čas so 
premiki bibliobusa. Seveda ne smemo 
pozabiti, da se pri mnogih v delovno 
obvezo ob tem šteje še interno delo. 

Dejstvo aktivne izposoje na bibliobusu 
je potrebno upoštevati zlasti takrat, ko 
se delo opravljene izposoje primerja 
z drugimi oddelki po knjižnicah, saj 
največkrat statistike prikazujejo izpo-
sojo po oddelkih za celo leto, pozabijo 
pa omeniti, da bibliobus ne vozi dva 
meseca in da knjižnice vršijo izposojo 
v povprečju 10 ur na dan ( ne 3-4 
ure) in da so odprte 6 dni v tednu. Za 
realno sliko bi po vseh oddelkih morali 
izračunati aktivno izposojo v eni uri v 
oddelku in te podatke primerjati med 
seboj. Seveda lahko le sklepamo, da bi 
številke govorile v prid potujočnikom. 
Pri letnem navajanju izposoje pa so 
številke zavajajoče.

Za nas pravzaprav ni pomembno 
koliko občin bibliobusi pokrivajo, pa 
naj vendar povemo, da imajo knjižnico 
na kolesih približno v 74 občinah, po-
membno dejstvo pa je, da 2 bibliobusa 
(Nova gorica in Murska sobota) vozita 
tudi v Italijo in na Madžarsko, kjer 
obiskujeta naše zamejce. 

Člani
Kdo so člani slovenskih bibliobusov? Najmočnejše zastopana kategorija so 
šolarji, sledijo zaposleni, upokojenci. Če vemo, da je smisel bibliobusa nudenje 
uslug tistim občanom, ki ne morejo do matične knjižnice, lahko iz podatkov 
mirno trdimo, da slovenski bibliobusi služijo svojemu namenu. V grafu so 
izpostavljene najmočnejše zastopane kategorije članov.

 Aktivni člani Novo vpisani Osnovnošolci Zaposleni Upokojenci Srednješolci

AJDOVŠČINA 1108 98 483 334 90 85

DOMŽALE 224 9 - - - -

KOPER 1624 - 986 - - -

MARIBOR 4290 453 2144 805 - 532 

NOVA GORICA 1841 334 993  - - -

NOVO MESTO 1312 153 570 377 84 119

PTUJ 1650 315 1123 243 68 21

TOLMIN 997 71 361 308 130 50 

TRŽIČ 302 21 111 51 63 18

Nobena skrivnost ni, da so najmočnejša 
kategorija šolska mladina tudi zato, ker 
v mnogih okoljih potujoči knjižničarji 
zgledno sodelujejo s šolami in šolskimi 
knjižničarkami. Z gotovostjo pa lahko 
trdimo tudi, da Potujoče knjižice 
v veliki meri dopolnjujejo gradivo 
šolskih knjižnic, ki mnogokrat niso 
dovolj bogato založene.

Tako imajo v povprečju potujoče knji-
žnice okoli 50% vpisanih članov šolske 
mladine, prednjači Ptuj z okoli 70%. 

Kar se tiče osnovnošolske mladine 
lahko za tiste potujoče knjižnice, ki 

stojijo pred šolami trdimo tudi , da je 
vpis (zlasti pri dobrem sodelovanju s 
šolsko knjižničarko) vsako leto bogat, 
ker vabimo prvošolce. Hkrati pa s 
končanjem šolanja izgubimo člane 
na bibliobusu. Tako zaznavamo letno 
fluktuacijo, ki pa dolgoročno beleži 
relativno stabilno število članstva.

Vsi, ki delamo na terenu, dobro vemo, 
da je v resnici bralcev veliko več, kot jih 
prikazujejo številke, saj si mnogokrat 
na eno izkaznico izposojajo gradivo 
za vse člane družine. To je mogoče 
dokazati tako, da pogledamo vrsto 

gradiv člana, npr. osnovnošolec ima 
izposojeno gradivo za predšolskega, 
šolskega otroka, pa še gradivo za 
odrasle. Tako izposojo omogoča ra-
znovrstnost gradiva na bibliobusu in 
dejstvo, da mlajše otroke v knjižnico 
pač spremljajo starši. V oddelkih 
matičnih knjižnic ni tega pojava, saj 
si na npr. na Mladinskem oddelku 
mama ob otroku ne more sposoditi 
še gradiva za lastne potrebe.   
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Obisk in izposoja
 Obisk Izposoja Od tega neknjižno

AJDOVŠČINA 8.056 40.470 4.475

DOMŽALE 1.917 8.532 -

MARIBOR 35.695 150.006 12.581

NOVA GORICA - 50.955 10.105

NOVO MESTO 7.858 38.984 7.595

PTUJ 10.118 67.881 9849 

TOLMIN 8.164 35.396 3.692

TRŽIČ 2.265 8.292 -

Gradivo
 Letni prirast gradiva Gradivo na bibliobusu Zaloga

AJDOVŠČINA 1.419 6.356 18.014

DOMŽALE 1.658 1.420 14.017

MARIBOR 4.676 8.500 92.737

NOVA GORICA 2.542 6.030 36.710

NOVO MESTO 1.760 6.500 30.162

PTUJ 4.577 6.200 30.000 

TOLMIN 1.344 10.431 22.368

TRŽIČ 446 1.750 3.372

Prireditve in obisk
 Pravljice Bibliopedagoške urice Uganka meseca Moja naj knjiga Ogledi Obisk

AJDOVŠČINA 10 (87) - 10 (397) (20) - 504

DOMŽALE ni prireditev 

MARIBOR 27 - - - 18 -

NOVA GORICA - - - - - -

NOVO MESTO - 10 - - 8 -

PTUJ 57* - - - - 1224**

TOLMIN - 5 - - - 51

TRŽIČ 2 - - - 7 143 

* bibliopedagoške urice s pravljico  
** zaradi prostorske stiske izvajamo tudi na šolah

Zaposleni 
 Voznik Knjižničarji in bibliotekarji Skupaj 

AJDOVŠČINA 1 1 2

DOMŽALE 1 2 3

MARIBOR 2 3 5

NOVA GORICA 1 1 2

NOVO MESTO 1 1 (1 pomoč 5 x na mesec) 2 + 1

PTUJ 1 1 2 

TOLMIN 1 1 2

TRŽIČ 1 menjavajo 2 

V Potujoči knjižnici največkrat delata dva člo-
veka: šofer in knjižničar ali bibliotekar. Izstopa 
seveda Maribor, ki ima dve ekipi. 

Zaključek
Žal mi je, da nimamo zbranih podat-
kov za vse potujoče knjižnice. Kljub 
prošnjam, nam ni uspelo. Prepričana 
sem, da bo drugo leto bolje. Taki 
podatki so koristni: med seboj se 
lahko primerjamo, služijo nam tudi 
za dvig samozavesti, ker pripovedujejo 
o našem delu. In številke ne lažejo! 
Primerjalna analiza z delom po drugih 
oddelkih, pa tudi opis pogojev dela, 
ki jih imamo so lahko pomemben 
argument, da bi delavcem, ki delajo 
v bibliobusih moral pripadati dodatek 
za težje pogoje dela.

ANEKDOTA
Ksenija Trs

Kako je  
gospa Sraka  
obiskala  
potujočo knjižnico

Lepo sončno jutro, ki kar izbriše zaspančke iz oči, je 
naju z Jožetom pripeljalo na Sveto Ano, prečudovit 
kraj v Slovenskih Goricah. Kljub zgodnji uri je bil 
tam že pravi vrvež ter vse polno avtomobilov, ki so 
nama onemogočili mirno in spokojno parkiranje, saj 
je Jože kar pošteno bentil, ko se je z vsemi močmi 
trudil parkirati bibliobus nekam, kjer bi bil vstop 
varen. Nekako nama je le uspelo, da sva se ustoličila 
in pričakala šolarje, ki včasih prav pridrvijo skozi 
vrata, da si čim prej sposodijo nove knjige. 

Torba tu in torba tam in presneto sem morala paziti, da 
nisem postala »leteča knjižničarka« s trdim pristankom 
na tleh. Je že res, da bi mladenkam in mladičem bil moj 
padec v vsesplošno zadovoljstvo in bi jim prav zagotovo 
polepšal dan, vendar se nisem dala. S polnim naročjem 
knjig sem telovadila med nogami in rokami, med željami in 
zahtevami. Vendar je uspelo. Knjige so vrnili, si izposodili 
nove ter odšli nabirat novo znanje in se veselit odmora.

Pospravljala sem knjige in pogledovala skozi vrata v lep 
sončen dan, ki me je kar vabil, da zajaham sončni žarek, ( ne 
metlo, da ne bo pomote) ter se stopim z ovčicami na nebu. 
Nenadoma pa čudo prečudno. Po stopnicah je priskakljala, 
elegantno, kar se da, črno bela sraka. Ustavila se je in si 
radovedno ogledovala notranjost bibliobusa. Pogledala sem 
jo in jo pozdravila: » O gospa Sraka, dobrodošli med nami. 
Veste, tudi o vas bi se dala najti kakšna knjiga! Ker vemo, 
da se v vas pretaka tatinska kri, si samo poglejte, potem 
pa adijo in se dobro imejte!«

Ne bodi lena, se je obrnila, odskakljala po stopnicah nav-
zdol in, ne boste verjeli, zavila proti sprednjim stopnicam, 
odskakljala navzgor in si še radovedno ogledala Jožeta ter 
vse ostalo. Ko si je potešila radovednost, je odskakljala po 
stopnicah navzdol ter odletela. 

Hvala za obisk, pernata gospa, in še priletite kdaj! 
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Misli o bibliobusu 
uredila Manja Vinko, OŠ Leskovec

OŠ Leskovec v središču Haloz, je ena najbolj oddaljenih postaj Potujoče knjižnice Ptuj.  
Z učiteljico Manjo Vinko smo se dogovorili, da bodo učenci napisali, kaj jim pomeni bibliobus.  
Dobili smo sledeče odgovore: 

4. razred
Bibliobus mi pomeni veliko. Na njem 
si lahko sposodim zanimive knjige, 
ki si jih drugod ne morem. Prebrala 
sem že veliko zanimivih in prijetnih 
knjig. Želim si, da bi še naprej prihajal 
sem ter da bi vedno imel tako dobre 
knjige kot sedaj.

Julija Topolovec

V potujoči knjižnici si lahko sposodimo 
knjige, kolikor si jih želimo.

Petra Hvalec

V potujoči knjižnici so mi všeč knjige in 
dvd-ji. Ko pridem v potujočo knjižnico, 
mislim, da sem v svetu pravljic.

Mateja Lesjak

Zelo sem vesel, ko prispe potujoča 
knjižnica. V njej je veliko knjig in 
zmeraj si lahko sposodim kakšno 
knjigo. V tej knjižnici mi je zelo všeč.

Dejan Topolovec

Zelo rada hodim v potujočo knjižnico. 
Tam si sposodim veliko knjig, ker zelo 
rada berem. Zelo mi je všeč, ker se 
pripelje v različne kraje. Knjižničarja 
sta zelo prijazna. Iz knjig, ki si jih 
izposodim, se veliko naučim.

Monika Merc

Vesela sem, da danes pride k nam 
potujoča knjižnica. Tam si lahko 
izberemo veliko lepih knjig. Knjižni-
čarka nam pomaga poiskati kakšno 
knjigo, ki si jo želim sposoditi. Rada 
grem v take knjižnice in veselim se 
že prihodnjega obiska.

Tadeja Topolovec

Danes bo prispela potujoča knjižnica. 
Vesel bom, da si bom lahko izposodil 
nove knjige. Zelo rad berem in listam. 
Najraje si izposodim knjige o nogometu.

Tilen Šmigoc

V potujoči knjižnici si sposojamo 
knjige, rad berem ali gledam slikice. 
Če je kakšna zanimiva knjiga, si jo 
izposodim. Rad si sposodim tudi 
kakšen DVD.

Domen Fridauer

Zelo sem vesel, ker danes prispe 
potujoča knjižnica in si bom lahko 
izposodil nove knjige in kasete. Knjige 
zelo rad berem in listam po njih.

Žan Kozel

Zelo rada berem. Ko prispe biblio-
bus, se zelo veselim, ker imajo tam 
posebno zanimive knjige, pa tudi 
kasete in DVD-je. Všeč mi je, ko nam 
knjižničarka prebere pravljico. Rada si 
izposodim veliko knjig, branje mi je v 
veliko veselje zato, ker se v pravljicah 
dogajajo čudežni dogodki in se iz knjig 
veliko naučim.

Nives Vindiš

Potujoča knjižnica mi je všeč, ker pride 
do šole in ima več knjig kot šolska. V 
potujoči knjižnici si lahko izposodimo 
knjige, DVD-je in kasete.

Tadej Kozel

2. razred
Rad hodim na bibliobus. Všeč mi je, 
ker imajo veliko zanimivih knjig.

David Fošnarič

Ko pridem na bibliobus, gledam knjige 
in berem. Rada hodim v potujočo 
knjižnico in si najrajši sposodim knjige 
o Anici.

Anja Drevenšek

Ko gremo na bibliobus, mi je fajn, ko 
gledamo knjige. Knjižničarka nam je 
brala pravljice.

Doroteja Fridl

Vesela sem, ko grem na bibliobus. Rada 
gledam knjige in jih berem. Vesela 
sem, če imajo dobre DVD-je. Včasih 
nam dajo bonbone. Na bibliobusu smo 
tudi že poslušali pravljice.

Anita Belšak

Vedno, ko pridem na bibliobus, se 
dobro počutim. Najprej pozdravim, 
potem si pogledam knjige. Najraje si 
sposodim knjige o mavričnih vilah.

Katja Kozel

Rada sem na bibliobusu. Tam si 
ogledam knjige in si jih izposodim. 
Vesela sem, ko dobim bonbon. Rada 
poslušam pravljice.

Andreja Bedrač

Na bibliobusu mi je všeč. Rada berem 
knjige in jih gledam. Knjige so mi všeč.

Lucija Voglar

Ko gremo na bibliobus, mi je všeč. 
Gledam knjige, si jih sposojam in 
berem. Rada grem na bibliobus, ker si 
lahko sposojam različne knjige. Všeč 
mi je, ko dobimo bonbon.

Anja Brusar

Na biblioubusu se dobro počutim in 
mi je lepo. Gledam knjige in cd-je. 
Jaz rad hodim na bibliobus. Najlepša 
knjiga mi je Anica in grozovitež.

Aleks Muršič

Rada hodim na bibliobus. Tam se 
počutim lepo. Tam gledam in si spo-
sojam knjige in DVD-je. Ko gremo na 
bibliobus, se veselim. Najrajši imam 
knjigo Sovica Oka. Rada berem knjige.

Janja Merc

Ko pridemo na bibliobus, si vedno 
sposodimo knjige. Ko smo posebej 
pridni, dobimo bonbon. 

Sašo Potrč

3. razred
Jaz sem bil na bibliobusu že velikokrat. 
Na bibliobusu so pametne knjige tudi 
za bralno značko. Knjige so lahko 
majhne, velike, za starše in za dedke 
in babice. Vsak si lahko izbere CD ali 
knjigo. Hvala, da ste si vzeli čas za nas.

Rok Stopajnik

V sredo komaj čakamo, da se pripelje 
bibliobus in ko učiteljica reče, da 
gremo na bibliobus in se razveselimo. 
Če ne prineseš knjig trikrat, po pošti 
dobiš opomin. Zraven pa še plačaš. 
V bibliobusu imajo veliko različnih 
knjig. A če katero knjigo izgubiš, jo 
samo zamenjaš z drugo. Ta knjižnica 
je zabavna in zanimiva. Hvala, da 
pridete in si lahko sposodimo knjige. 
Zelo radi beremo.

Rene Jančič

Srečko in Tjaša sta zelo prijazna in 
rada sposojata knjige revnim otrokom 
in še tudi veselim, vsem rada sposodita 
knjige. Najlepša knjiga mi je Snežna 
kraljica. Obema se iskreno zahvalim, 
da smo si lahko sposojali knjige in 
DVD-je. Vidimo se drugič

Alen Irgl

Jaz sem Mateja, rada berem. Najrajši 
berem Mavrične vile, to so zame naj-
boljše in najzanimivejše knjige. Rada 
berem tudi Aničine zgodbe. Berem že 
debele knjige. Rada bi se gospe Tjaši in 
gospodu Srečku, ki vodita bibliobus, 
zahvalila, ker če pozabiš knjige doma, 
si še lahko sposodiš nove knjige.

Mateja Topolovec

Ko sem bil prvič v potujoči knjižnici, 
sem videl, da imajo polno knjig in 
DVD-jev. Sposodil sem si dve knjigi in 
en DVD. Gospe je ime Tjaša, gospodu 
pa Srečko. Vesel se, da nas obiskujeta. 
Bibliobus pripelje vsak mesec, v sredo. 
Veselo se vozita in počasi, da se vama 
ne bo kaj zgodilo.

Alen Orlač

V bibliobusu mi je bilo najbolj všeč, ko 
nam je gospa Tjaša lani v 2. razredu 
prebrala zgodbo o ribici. V potujočo 
knjižnico hodim zato, da si sposodim 
knjige in ker rad berem. Gospa Tjaša 
in gospod Srečko, 1. septembra bomo 
prestopili v 4. razred in z veseljem 
vas bomo zopet obiskali. Rad imam 
knjige, saj se iz njih veliko naučim.

Timi Krajnc
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Ko sem prvič slišal za bibliobus, se 
mi je zdelo nenavadno. Zelo me je 
zanimalo, kaj je to. Izvedel sem, da je 
to potujoča knjižnica. Bilo mi je všeč 
in sem si sposodil knjige. Vedno si z 
veseljem sposodim knjige.

Blaž Krajnc

Bibliobus je vozilo, ki ima veliko knjig. 
Imajo otroške knjige, DVD-je, kasete, 
revije in celo knjige za odrasle ljudi. 
Ko se bibliobus pripelje, smo vsi zelo 
neučakani, kdaj bomo šli. Eni si spo-
sodijo knjige, potem pa jih ne vrnejo. 
Ko pridemo, prijazno pozdravimo. 
Potem si sposodimo knjige in jih doma 
preberemo. Hvala za vse knjige, ki 
sem si jih sposodil. Rad imam knjige, 
ki imajo veliko slik.

Luka Lovenjak

Srečna sem, ko pripelje bibliobus. 
Bibliobus se pripelje vsako tretjo sredo 
v mesecu. Rada imam knjige. Vesela 
sem, ko pridem in si sposodim knjige. 
Izkaznico moram dati knjižničarki, 
ko pa si knjigo sposodim, pa jo dobim 
nazaj. Knjige so lepe in poučne.

Anja Vidovič

Jaz zelo rada hodim na bibliobus. Zelo 
rada vidim tudi knjižničarja. Najraje 
berem napete knjige. Na bibliobusu 
imajo dosti knjig. Vsakič komaj čakam 
na bibliobus. Hvala, da je bibliobus v 
našem kraju.

Alice Šmigoc

Potujoča knjižnica mi je zelo všeč 
zato, ker je v njej veliko knjig. Rada 
si sposojam DVD-je, kasete, knjige 
in igrice za računalnik. Ko nimam 
knjig, se počutim pozabljivo. Najbolj 
so mi všeč knjige in DVD-ji o živalih 
in pravljice. Pridite še kdaj.

Janja Kozel

Danes je lep dan, vesel sem, da sije 
sonce. Knjige je treba čuvati. Vse 
knjige so zanimive in najrajši imam 
knjige o zgodovini. Knjižničarja sta 
prijazna in vedno nasmejana. Hvala, 
da sta prijazna.

Alen Pernek

Knjige so mi najbolj všeč, ker rada be-
rem. Na bibliobusu imajo veliko knjig. 
Rada berem. Najlepše so pravljice. V 
potujoči knjižnici je veselo. Zahvalila 
bi se gospe Tjaši in gospodu Srečku, 
ki delata na bibliobusu. Lepo vozita. 
Hvala vama in še pridita.

Lea Šmigoc

Novice
LJUBLJANA

Iz ljubljanskega konca sporočamo veselo novico, da je naša sodelavka Barbara Cesar na 

svet prinesla veliko in lepo punčko po imenu Zoja. Zoja je pokukala v ta svet 8. julija 2009. 

Sic - iz mladega raste novo!

NOVO MESTO 

Iz Potujoče knjižnice Milana Jarca Novo mesto 

sporočamo, da je naša kolegica Mojca Andoljšek 

stopila v novo življenjsko obdobje, ko ji ne bo 

treba več v službo. Mojca je bila odlična sode-

lavka. Želimo ji, da se ima fino.  

GALERIJA

Slike z razstave 
ptujskega bibliobusa
Tjaša Mrgole Jukič

Vem, da za vas dragi kolegi potujoč-
niki, ni novost, da na zadnji steni 
ptujskega bibliobusa pripravljamo 
razstave. O tem sem že pisala. Tako 
krepimo sodelovanje s šolami, pa tudi 
učenci so veseli, ko svoje izdelke vidijo 
razstavljene. Zgledno sodelujemo z 10. 
šolami. Najpogosteje povem pravljico, 
v roki pa imam knjigo, da z ilustra-

Saša Potrč

cijami popestrim besedo. Na koncu 
prosim poslušalke in poslušalce, da 
postanejo oni ilustratorji in narišejo 
motiv iz pravljice. To pa so slike za 
razstavo. Letno s sodelavcem Srečkom 
Vrečarjem pripraviva 10 razstav. Za to 
priložnost pa sva prosila učence prvega 
razreda ene najbolj oddaljenih šol v 
osrčju Haloz, iz Leskovca, da narišejo 
naš bibliobus. Delo so opravili pod 
vodstvom učiteljice Manje Vinko. 
Za razstavo v Potujočih novicah sva 
izbrala 7 slik. Vsaka pripoveduje 
svojo zgodbo. Poglejte obraze vseh, 
uporabnikov in knjižničarjev, vsi smo 
nasmejani in veselimo se druženja. 
Sporočilo je jasno.

V naslednji številki se bo predstavila 
šola iz drugega konca Slovenije.

Lucija Voglar Katja Kozel

Aleš Milošič
Janja Merc Anja Brusar 

Anita Belšak
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NE POZABITE
1. Januar  Novo leto, svetovni dan miru

31. Januar  Svetovni dan brez cigarete

8. Februar  Prešernov dan - slovenski kulturni praznik

14. Februar  Valentinovo - dan zaljubljencev

21. Februar  Mednarodni dan maternega jezika

Prvi teden v marcu Teden boja proti raku

6. Marec  Svetovni dan varčevanja z energijo

8. Marec  Mednarodni dan žena

12. Marec  Gregorjevo

19. Marec  Svetovni dan pripovedništva

20. Marec  Začetek pomladi

21. Marec  Svetovni dan poezije, mednarodni dan boja  
proti rasizmu, svetovni dan lutkarstva,  
svetovni dan strpnosti

22. Marec  Svetovni dan voda

23. Marec  Svetovni dan meteorologije

25. Marec  Materinski dan

27. Marec  Svetovni dan gledališča

2. April  Mednarodni dan knjig za otroke,  
rojstni dan Hansa Christiana Andersena 

7. April  Svetovni dan zdravja

8. April  Svetovni dan Romov

19. April  Dan spomina na žrtve holokavsta

20. April  Dan slovenske knjige

22. April  Svetovni dan zemlje, dan slovenskih tabornikov

23. April  Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 

27. April  Dan upora proti okupatorju

1, maj  Praznik dela

3. Maj  Svetovni dan svobode tiska

8. Maj  Mednarodni dan rdečega križa

9. Maj  Mednarodni dan zmage nad fašizmom, dan Evrope

10. Maj  Mednarodni materinski dan

15. Maj  Mednarodni dan družine,  
svetovni dan podnebnih sprememb

17. Maj  Svetovni dan telekomunikacij

18. Maj  Svetovni dan muzejev

21. Maj  Svetovni dan kulturnega razvoja

28. Maj  Svetovni dan sonca

29. Maj  Mednarodni dan za ohranjanje miru

31. Maj  Svetovni dan boja proti kajenju, svetovni dan športa

4. Junij  Mednarodni dan otrok - žrtev vojne, dan krvodajalcev

5. Junij  Svetovni dan varstva okolja

Prvi teden v juniju Teden solidarnosti

8. Junij  Svetovni dan gasilcev

16. Junij  Dan sladkornih bolnikov

21. Junij  Začetek poletja

25. Junij  Dan slovenske državnosti,  
evropski dan multiple skleroze

26. Junij  Mednarodni dan proti zlorabi drog,  
mednarodni dan podpore žrtvam mučenja

11. Julij  Dan svetovnega prebivalstva

17. Julij  Ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča

23. Julij  Dan boja proti drogam

2. Avgust  Svetovni dan dojenja

2. - 9. Avgust  Mednarodni teden dojenja

12. Avgust  Mednarodni dan mladine

15. Avgust  Veliki šmaren

23. Avgust  Mednarodni dan spomina na trgovanje s sužnji in 
njeno ukinitev

8. September  Svetovni dan pismenosti

10. September  Svetovni dan preprečevanja samomorov

11. September  Svetovni dan prve pomoči

17. September  Dan zlatih knjig

18. September  Mednarodni dan kolesarjev

19. September  Mednarodni dan miru, dan gluhih

22. September  Evropski dan brez avtomobila

23. September  Začetek jeseni

26. September  Evropski dan jezikov

27. September  Svetovni dan turizma

30. September  Svetovni dan gluhonemih, svetovni dan srca

2. Oktober  Svetovni dan otroka, svetovni dan glasbe

3. Oktober  Svetovni dan naravnega okolja

5. Oktober  Mednarodni dan otroka, svetovni dan učiteljev

Prvi teden v oktobru Teden otroka

9. Oktober  Svetovni dan pošte

12. Oktober  Evropski dan kulture na radiu, dan inovatorjev

15. Oktober  Mednarodni dan šolskih knjižnic, svetovni dan hoje

16. Oktober  Svetovni dan hrane

24. Oktober  Dan OZN, svetovni dan razvoja informacij

31. Oktober  Dan reformacije, svetovni dan varčevanja

Cel mesec november Mesec preprečevanja odvisnosti

1. November  Vsi sveti, dan spomina na mrtve

9. November  Mednarodni dan proti fašizmu, nacizmu in 
antisemitizmu

11. November  Martinovo, svetovni dan mladine

16. November  Mednarodni dan strpnosti

20. November  Dan otrokovih pravic,  
dan slovenskih splošnih knjižnic

24. November  Mednarodni dan brez nakupov

25. November  Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

1. December  Svetovni dan boja proti aidsu

2. December  Mednarodni dan odprave suženjstva

3. December  Ta veseli dan kulture, mednarodni dan invalidov, 
mednarodni dan duševno prizadetih

6. December  Miklavževo

9. December  Dan miru

10. December  Mednarodni dan človekovih pravic

16. December  Mednarodni dan strpnosti

21. December  Začetek zime

23. December  Dan slovenske ustavnosti

25. December  Božič

26. December  Dan samostojnosti


