UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST
IN KNJIGARSTVO

Pia MARINCELJ

Življenja knjig z domačih knjižnih polic
Magistrsko delo

Mentor: red. prof. dr. Miha Kovač

Študijski program: Založniški študiji

Ljubljana, 2017

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017
Ključna dokumentacijska informacija
Ime in PRIIMEK: Pia MARINCELJ
Naslov magistrskega dela: Življenja knjig z domačih knjižnih polic
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Magistrski
študijski program Založniški študiji
Ljubljana, 2017
Število listov: 153

Št. slik: 46

Št. tabel: 3

Število prilog: 4

Št. strani prilog: 53

Št. grafov: 21

Število opomb: 5
Mentor: dr. Miha Kovač, red. prof.
UDK 027.1+655.4(043.2)
Ključne besede:
domače knjižnice, knjižne police, razvoj domačih knjižnic, nakupovanje knjig
Izvleček:
Na razvoj domačih knjižnic in knjižnih polic so skozi zgodovino vplivali različni dejavniki: nosilec besedil, dostopnost
besedil, javno zanimanje za besedila ter znanost in literaturo na splošno, pismenost prebivalstva in prisotnost drugih
medijev. Sistematični pregled revije Naš dom: revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja s spremljanjem
vključevanja knjižnih polic v opremo doma skozi zadnjih šest desetletij ter rezultati ankete o domačih knjižnicah med
kupci slovenskih knjig spletne knjigarne Emka so pokazali, da so domače knjižnice s tiskanimi knjigami tudi v sodobnem
času še vedno aktualne, čeprav vse bolj omejene na določeno skupino v populaciji. Rezultati naloge prinašajo vpogled v
spreminjanje vloge knjig v vsakdanjem življenju, osvetljujejo nekaj pomembnih razlik med tiskano in elektronsko knjigo
ter omogočajo predvidevanja o tem, kako se bo domača knjižnica spremenila v prihodnosti in kakšen pomen zanjo ima
pojav eknjig.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name and SURNAME: Pia MARINCELJ
The title of master's thesis: Lives of books from domestic bookshelves
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and Book Studies, Master's Study
Programme Book Studies
Keywords:
personal libraries, bookshelves, evolution of domestic bookshelves, book purchase
Abstract:
Different factors influenced the development of personal libraries: text-medium, accessibility of texts, public interest in
texts, science and literature in general, population literacy and presence of other media. A systematic overview of the
magazine Naš dom: revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja by monitoring the integration of book shelves in
home furnishing over the past six decades, and results of a survey on domestic libraries among buyers of Slovenian
books via the online bookstore Emka have shown that domestic libraries with printed books are still topical in modern
times, however more and more limited to a particular group in the population. The results of the thesis provide an
insight into the changing role of books in everyday life; they highlight some important differences between printed and
electronic books and allow foresight into how the domestic library will change in the future and what is the significance
of ebook phenomenon to it.

2

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Kazalo vsebine
1.

UVOD ........................................................................................................................................ 8

2.

RAZVOJ DOMAČIH KNJIŽNIC............................................................................................ 10
2.1

Predhodniki zasebnih in domačih knjižnic....................................................................... 13

2.2

Sodobne zasebne knjižnice............................................................................................... 24

2.2.1

Zasebne knjižnice slavnih osebnosti ........................................................................ 24

2.2.2

Knjižne police kot del opreme doma ........................................................................ 34

3.

POMEN DOMAČE KNJIŽNICE ............................................................................................ 40

4.

RAZISKOVALNI METODI.................................................................................................... 44
4.1
Sistematični pregled desetih letnikov revije Naš dom: revija za praktičnost, lepoto in
kulturo stanovanja - metoda ......................................................................................................... 44
4.2
Spletna anketa – raziskava domačih knjižnic slovenskih kupcev spletne knjigarne Emka metoda .......................................................................................................................................... 45

5.

REZULTATI IN RAZPRAVA ................................................................................................ 47
5.1
Sistematični pregled desetih letnikov revije Naš dom: revija za praktičnost, lepoto in
kulturo stanovanja - rezultati ....................................................................................................... 47
5.1.1

Naš dom, letnik 1967 ............................................................................................... 48

5.1.2

Naš dom, letnik 1977 ............................................................................................... 50

5.1.3

Naš dom, letnik 1987 ............................................................................................... 51

5.1.4

Naš dom, letnik 1997 ............................................................................................... 53

5.1.5

Naš dom, letnik 2007 ............................................................................................... 54

5.1.6

Naš dom, letnik 2017 ............................................................................................... 56

5.1.7

Primerjava letnikov .................................................................................................. 60

5.2
Spletna anketa – raziskava domačih knjižnic slovenskih kupcev spletne knjigarne Emka rezultati......................................................................................................................................... 67
5.3

Interpretacija skupnih rezultatov ........................................................................................ 89

6.

ZAKLJUČEK........................................................................................................................... 90

7.

POVZETEK ............................................................................................................................. 93

8.

VIRI.......................................................................................................................................... 96

9.

PRILOGE ............................................................................................................................... 100

3

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Kazalo preglednic
Tabela 1: Kakšne vrste knjig imate na policah vaše domače knjižnice? .......................................... 77
Tabela 2: Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v povprečju
odprete in prebirate glede na zvrst?.................................................................................................. 80
Tabela 3: Kako pomembna je posamezna lastnost tiskane knjige, ki vpliva na to, da želite imeti
določeno tiskano knjigo v lasti? ....................................................................................................... 83

Kazalo grafov
Graf 1: Spreminjanje pogostosti besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige na 100 str. v
60-ih letih ......................................................................................................................................... 61
Graf 2: Spreminjanje pogostosti samostojnih prispevkov o knjižnih policah na 100 str. v 60-ih letih
.......................................................................................................................................................... 62
Graf 3: Spreminjanje pogostosti podob, ki vključujejo knjige na 100 str. v 60-ih letih.................. 62
Graf 4: Spreminjanje količine upodobljenih knjig na 100 str. v 60-ih letih ..................................... 63
Graf 5: Spreminjanje pogostosti podob, ki vključujejo knjige na 100 str. v 60-ih letih (izvzeti 3
obširni prispevki iz 2017)................................................................................................................. 64
Graf 6: Spreminjanje količine upodobljenih knjig na 100 str. v 60-ih letih (izvzeti 3 obširni
prispevki iz 2017) ............................................................................................................................. 65
Graf 7: Spol vzorca .......................................................................................................................... 67
Graf 8: Starost vzorca....................................................................................................................... 68
Graf 9: Stopnja izobrazbe vzorca ..................................................................................................... 68
Graf 10: Regija vzorca ..................................................................................................................... 68
Graf 11: Število tiskanih knjig v domači knjižnici........................................................................... 69
Graf 12: Število angleških knjig (oz. knjig v drugih tujih jezikih) v domači knjižnici .................... 70
Graf 13: Število eknjig v lasti .......................................................................................................... 71
Graf 14: Število prebranih knjig, ki niso vezane na študij/delo za zadnjih 12 mesecev .................. 74
Graf 15: Pogostost branja knjig ........................................................................................................ 74
Graf 16: Pogostost obiskov knjižnice............................................................................................... 75
Graf 17: Vrste knjig na policah domače knjižnice ........................................................................... 78
Graf 18: Pogostost prebiranja knjig iz lastne knjižnice.................................................................... 79
Graf 19: Kako pomemben del vašega bivalnega prostora predstavljajo knjižne police? ................. 82
Graf 20: Ocena domačih knjižnih polic v metrih ............................................................................. 82
Graf 21: Kako pomembna je posamezna lastnost tiskane knjige, ki vpliva na to, da želite imeti
določeno tiskano knjigo v lasti? ....................................................................................................... 84

4

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Kazalo slik
Slika 1: Primeri exlibrisov 20. stoletja: levo ekslibris filozofa in umetnostnega zgodovinarja
Ananda Coomaraswamya (oblikoval Eric Gill); desno ekslibrisa, ki ju je oblikoval Enid Marx (vir:
Powers, 2006)................................................................................................................................... 13
Slika 2: Knjižnica papirusnih zvitkov v antiki (vir: Petroski, 1999) ................................................ 14
Slika 3: V antiki so zvitke pogosto hranili v valjastih škatlah, podobnih tistim za klobuke (vir:
Petroski, 1999) ................................................................................................................................. 14
Slika 4: Ohranjeno pročelje Celsove knjižnice (vir: Wikipedia)...................................................... 15
Slika 5: Prepisovalec med delom, v ozadju armaria, 4. stoletje (vir: Powers, 2006) ....................... 17
Slika 6: V obdobju srednjega veka so bile knjige pogosto z verigami priklenjene na police ali
bralne pulte (vir: Petroski, 1999)...................................................................................................... 18
Slika 7: Poleg učenjaka iz 15. stoletja je na tleh opaziti skrinjo, v katerih so v tistem času
shranjevali knjige (vir: Petroski, 1999) ............................................................................................ 22
Slika 8: Hearstova gotska čitalnica, kjer je hranil mnoge dragocene rokopise (vir: Pinterest) ........ 25
Slika 9: Hemingwayeva knjižnica v hiši Finca Vigía (Temple, 2017)............................................. 25
Slika 10: Marilyn Monroe v svoji domači knjižnici (vir: Pinterest) ................................................ 26
Slika 11: Jovanka in Tito v knjižnici. Foto: arhiv Muzeja zgodovine Jugoslavije (vir: Delo, 2014)27
Slika 12: Knjižnica Karla Lagerfelda v njegovi drugi hiši s pisarno v Parizu (vir: Pinterest) ......... 27
Slika 13: Keith Richards v svoji domači knjižnici (vir: Johnson, 2010) .......................................... 28
Slika 14: Knjižnica Georga Lucasa (vir: Pinterest) .......................................................................... 29
Slika 15: Domača knjižnica igralke Diane Keaton, foto: Scott Frances (vir: Clarke, 2008)............ 29
Slika 16: Osebna knjižnica Alberta Manguela, ki ga je navdihnila za pisanje dela Knjižnica ponoči
(vir: Pinterest)................................................................................................................................... 30
Slika 17: Oprahina domača knjižnica (vir: Pinterest) ...................................................................... 31
Slika 18: Zasebna knjižnica Jaya Walkerja (vir: Temple, 2012)...................................................... 31
Slika 19: Nigella Lawson v svoji domači knjižnici (vir: Pinterest).................................................. 32
Slika 20: Domača knjižnica Neila Geimana v njegovem domu v Minnesoti (vir: Temple, 2012) .. 33
Slika 21: Primera knjig brez knjižnih polic 1 (vir: Geddes-Brown, 2009) ...................................... 35
Slika 22: Primera knjig brez knjižnih polic 2 (vir: Geddes-Brown, 2009) ...................................... 35
Slika 23: Prikaz razvoja delavne mize od leta 1981 do 2014 (vir: Starr, 2014) ............................... 38
Slika 24: Primeri knjižnih polic in prispevkov v povezavi z njimi v letniku 1967 (vir: Naš dom) .. 49
Slika 25: Prvi oglas za TV sprejemnik v reviji Naš dom, letnik 1967 (vir: Naš dom) ..................... 49
Slika 26: Primeri knjižnih polic v letniku 1977 (vir: Naš dom) ....................................................... 51
Slika 27: Primeri knjižnih polic v letniku 1987 (vir: Naš dom) ....................................................... 53
Slika 28: Primeri knjižnih polic v letniku 1997 (vir: Naš dom) ....................................................... 54

5

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017
Slika 29: Primeri knjižnih polic v letniku 2007 (vir: Naš dom) ....................................................... 55
Slika 30: Umestitev knjig v prostor v letniku 2017 (vir: Naš dom) ................................................. 57
Slika 31: Skoraj neskončna knjižnica v letniku 2017 (vir: Naš dom) .............................................. 58
Slika 32: Domača knjižnica je izjemnega pomena za vzgojo otrok, v letniku 2017 (vir: Naš dom) 59
Slika 33: Idilična domača knjižnica na Costa Rici, dizajn: Gianni Botsford (vir: Temple, 2012) . 100
Slika 34: Sodobna domača knjižnica v Tokiu, Dizajn Atelier Bow-Wow (vir: Temple, 2012) .... 100
Slika 35: Sodobna domača knjižnica, dizajn: arhitekturno podjetje Ilai, foto: Lukas Wassmann (vir:
Temple, 2012) ................................................................................................................................ 101
Slika 36: Inovativna stopniščna knjižnica, dizajn: Levitate Architects, London (vir: Temple, 2012)
........................................................................................................................................................ 101
Slika 37: Domača pisarna s knjižnico v Kaliforniji, dizajn: Sally Sirkin Lewis (vir: Temple, 2012)
........................................................................................................................................................ 102
Slika 38: Dvonadstropna domača knjižnica v Parizu (vir: Temple, 2012)..................................... 102
Slika 39: Primer ureditve sodobne domače knjižnice (vir: Pinterest) ............................................ 103
Slika 40: Krožna domača knjižnica (vir: Pinterest)........................................................................ 103
Slika 41: Primer ureditve sodobne domače knjižnice (vir: Pinterest) ............................................ 104
Slika 42: Knjižni stol (vir: Pinterest).............................................................................................. 104
Slika 43: Dekorativna knjižna polica v obliki zemljevida (vir: Pinterest) ..................................... 104
Slika 44: Škatlaste knjižne police (vir: Pinterest) .......................................................................... 105
Slika 45: Knjižne police v obliki drevesa (vir: Pinterest) .............................................................. 105
Slika 46: Nevidna knjižna polica (vir: Pinterest) ........................................................................... 105

Kazalo prilog
Priloga 1: Primeri sodobnih ureditev domačih knjižnic ................................................................. 100
Priloga 2: Seznam zaznamkov pojava knjig in knjižnih polic v reviji Naš dom: revija za
praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja (letniki 1967, 1977, 1987, 1997, 20017 in 2017) ......... 106
Priloga 3: Anketni vprašalnik......................................................................................................... 147
Priloga 4: Izjava o avtorstvu........................................................................................................... 153

6

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Zahvala
Rada bi se zahvalila svojemu mentorju, red. prof. dr. Mihi Kovaču, za motivacijo in zgled
v samem času študija, za usmerjanje mojih idej, vse strokovne nasvete ter za dosegljivost
in odzivnost ob vprašanjih v zvezi z nalogo. Iskreno se zahvaljujem tudi založbi Mladinska
knjiga, še posebej Robertu Volčanšku, ki je omogočil, da je bilo vabilo za izpolnjevanje
mojega vprašalnika poslano na naslove iz baze kupcev spletne knjigarne Emka. Prav tako
bi se na tem mestu zahvalila vsem sodelujočim v anketni raziskavi. Zahvaljujem se tudi
Renate in Samu Ruglju, ki sta me pri založbi UMco sprejela na prakso in mi na ta način
omogočila praktični vpogled v založniško delo, me spodbujala pri pisanju naloge ter mi
bila na voljo za pomoč in odgovore na vprašanja. Velika zahvala pa gre seveda moji
družini, ki me je podpirala pri študiju ter ves čas verjela vame.

7

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

1. UVOD
Za pisanje svoje magistrske naloge na temo domačih knjižnic sem se odločila, ker me v
dobi strahu pred prevlado eknjig nad tiskanimi zanima odnos ljudi do klasičnih domačih
knjižnic. V Microsoftovi raziskavi iz leta 2013 (Hupfeld et al.) se je izkazalo, da veliko
ljudi do eknjig zaradi njihove neoprijemljivosti in občutka začasnosti ne čuti lastništva.
Svoj odnos do eknjig izražajo bolj kot »uporabo« in ne več toliko kot »posedovanje« knjig.
Udeleženci v raziskavi so bili mnenja, da v primeru, ko jim je eknjiga izredno všeč, to
kupijo tudi v tiskani obliki.
V nalogi bom prikazala razvoj zasebnih knjižnic skozi zgodovino, možne ureditve domačih
knjižnic v zadnjih 60-ih letih, njihove prednosti in slabosti ter vlogo domačih knjižnic v
življenju ljudi. Moja hipoteza je, da se z upadanjem števila intenzivnih bralcev in kupcev
knjig manjša tudi izbor knjižnih polic v predlogih za notranje oblikovanje doma, medtem
ko imajo kupci knjig v primerjavi s slovenskim povprečjem nadpovprečno velike domače
knjižnice. Prav tako predvidevam, da knjiga, katere največja vrednost je v njeni vsebini in
uporabnosti, v današnjem času virtualno dostopnega znanja izgublja svojo informativno
vrednost in pridobiva na simbolni vrednosti.
S pomočjo vpogleda v zgodovino domačih knjižnic in sistematičnega pregleda revij za
notranje oblikovanje Naš dom (1967-) sem ugotavljala, kako so se domače knjižnice
spreminjale skozi čas. Prav tako me je zanimalo, kako so organizirane domače knjižnice
slovenskih kupcev knjig v današnjem času, kakšne knjige vsebujejo in kako pogosto bralci
te knjige vzamejo v roke. Kakšna je simbolna vrednost domače knjižnice in kako ta vpliva
na naše življenje? So tiskane knjige na naših policah še vedno vir znanja in literarnega
užitka ali bolj kulisa, s katero utrjujemo našo identiteto in ustvarjamo atmosfero?
Za potrebe naloge sem naredila sistematični pregled revije Naš dom: revija za praktičnost,
lepoto in kulturo stanovanja, ki izhaja vse od leta 1967 (do 1992 je revija izhajala tudi v
srbohrvaščini in je bila namenjena širšemu jugoslovanskemu trgu) in opazovala
vključevanje knjižnih polic v opremo doma skozi čas. Pregledala sem letnik revij za vsako
deseto leto izhajanja (1967, 1977, 1987, 1997, 2007 in 2017 (za zadnje leto sem vključila
številke, ki so izšle do konca mojega dela na magistrski nalogi)).
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Raziskavo o domačih knjižnicah kupcev slovenskih knjig sem izvedla s pomočjo spletnega
vprašalnika, oblikovanega v spletni aplikaciji 1ka. Povezava nanj je bila skupaj z vabilom
k sodelovanju poslana na naslove segmenta kupcev slovenskih knjig v bazi slovenske
spletne knjigarne Emka.
Rezultati naloge prinašajo vpogled v spreminjanje vloge knjige v vsakdanjem življenju,
osvetljujejo nekaj pomembnih razlik med tiskano in elektronsko knjigo ter omogočajo
predvidevanja o tem, kako se bo domača knjižnica spremenila v prihodnosti in kakšen
pomen ima zanjo pojav eknjig.
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2. RAZVOJ DOMAČIH KNJIŽNIC
Po Dolinarju (2004) knjižnica pomeni zbirko pismenih zapisov znanstvene, poučne in
kratkočasne vsebine, ne glede na to ali so pisane z roko ali reproducirane na mehaničen
način. Domačo knjižnico sem v nalogi obravnavala kot osebno zbirko zapisov, last
določenega človeka, ki te zapise hrani v svojem bivališču, ne glede na to ali gre za
knjižnico velikega obsega, ki zavzema temu določen prostor ali zgolj za manjšo zbirko
knjig na polici. Zasebna knjižnica je v nalogi knjižnica posameznika ali posameznice, ki
ima knjige v njej le za lastno rabo in si jih je kupil/a z lastnim denarjem. Kaiser in Quandt,
ki sta leta 2016 v Nemčiji izvedla raziskavo o »prekomernih uporabnikih knjig« med
posamezniki, ki veliko berejo, ugotavljata, da ima nadpovprečni ljubitelj knjig teh doma v
povprečju nekoliko več kot 600. V moji raziskavi o domačih knjižnicah kupcev slovenskih
knjig spletne knjigarne Emka, ki jo predstavljam v nadaljevanju1, se je izkazalo, da ima
največ kupcev doma nekje od 200 do 500 tiskanih knjig, kar presega slovensko povprečje
(Kovač idr., 2014), saj ima tretjina prebivalcev doma manj kot 50 tiskanih knjig, nekaj
manj pa od 50 do 100. Ker večina udeležencev v raziskavi ne poseduje eknjig, imajo, vsaj
v trenutnem slovenskem povprečju, te v domači knjižnici manjšo vlogo. Glede na
omenjene podatke bi kot majhno domačo knjižnico označila zbirko manj kot 100 tiskanih
knjig, kot srednjo zbirko 100 do 500 tiskanih knjig in kot veliko tisto, ki vsebuje več kot
500 tiskanih knjig.
Zgodovina ustvarjanja domačih knjižnic je tesno povezana z začetki knjigarstva, ki segajo
že v obdobje grške klasike. Poročil o razmnoževanju in prodaji knjig v antiki je zelo malo,
zato se moramo zadovoljiti zgolj s sklepanji. Pot od kroga prijateljev, ki jim je avtor delo
bral, prek tega, da jim ga je posojal, jim ga morda sam prepisoval ali jim ga dal na voljo za
prepisovanje, pa do pravega obrtnega razmnoževanja, je bila gotovo precej dolga. Ko so se
pojavili prvi knjigarnarji, ki so ponujali izbor del, za katera so vedeli, da bodo našli kupce,
je bila literatura že v »središču zanimanja«.
Med redka poročila o kupovanju knjig lahko štejemo znan del Platonovega besedila
Sokratov zagovor, ko Sokrat pove, da si »mladci kupijo tu in tam na plesišču – po drahmi
izvod, če je drag,« dela filozofa Anaksagore. Sokratov izraz »orchestra«, ki je v
slovenščino preveden »na plesišču«, lahko označuje prostor ob odru v gledališču, ali pa,
1

Metoda in rezultati raziskave: str. 45-46, 67-88
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kot meni Sovre, »prostor na atenskem trgu, kjer je stala stojnica s knjigami na prodaj«. V
Ksenofontovem delu Anabasis avtor pravi, da so Grki med ostanki ladij v pristanišču
Salmidesosu našli »mnogo popisanih knjig«, kar nakazuje na to, da so že takrat poznali
čezmorski izvoz knjig. Knjige so bile zelo drage, saj je moral posamezni prepisovalec
vsako kopijo na roke prepisati na drug zvitek papirusa. Kodeks, oblika knjige s stranicami,
skupaj vezanimi v hrbet, je bila v času prvega stoletja n. št. še novost, a je do konca
tretjega stoletja prevladala in postala klasičen nosilec krščanskih zapisov. Ob koncu
Republike se je izoblikovala komercialna proizvodnja knjig, do prvega stoletja so bile v
Rimu in nekaterih zahodnih mestecih že znane posamezne knjigarne t.i. tabernae librariae,
izvodi pa so se med sabo razlikovali po kvaliteti urejanja. Od prvega do tretjega stoletja se
je število bralcev povečalo in čeprav so bili tisti, ki so brali za zabavo, še vedno v manjšini,
niso bili omejeni zgolj na prefinjeno vladajočo elito. To je pripomoglo k vzponu
potrošniške literature, namenjene zabavi. (Roman Empire: Literacy, books, and education,
2017) Zbiralci so si začeli ustvarjati zasebne knjižnice, kot sta bili tisti v vili Papyri in
Herculaneum. Lepa knjižnica je bila del kultiviranega prostega časa, povezanega z
življenjskim slogom vile.
V času srednjega veka je zanimanje za znanost in umetnost v družbi upadlo, knjige v formi
kodeksa pa so postale zaklad samostanov, kjer so jih menihi ročno prepisovali v
skriptorijih. Dragoceni kodeksi niso bili dostopni laični publiki.
Po 12. stoletju dobijo samostanski skriptoriji konkurenco ob pojavu univerzitetnih
pisarskih delavnic in mestnih trgovcev s knjigami. V mestnih skriptorijih na
Nizozemskem, v Italiji in v Nemčiji začnejo knjige proizvajati na zalogo za neznanega
kupca, s čimer se začnejo spreminjati v tržno blago. Razlogi za povečevanje povpraševanja
po rokopisnih knjigah so povezani z naglo rastjo srednjeveških univerz, z nastankom
mestnih državic in s širjenjem trgovine po Evropi. Ker vzpostavijo trgovci z rokopisi
ustrezno distribucijsko mrežo za prodajo knjig in ker hkrati razvoj trgovine zahteva vedno
več pismenih ljudi, je na ta način začel nastajati knjižni trg, ki mu zgolj s prepisovanjem
knjig ni bilo več mogoče zadostiti. Proti koncu 15. stoletja je bil največji trgovec in
proizvajalec rokopisov Vespasiano da Bistici iz Firenc, ki je zaposloval okoli 200
kaligrafov in iluminatorjev, svoje knjige pa prodajal po vsej srednji Evropi. Med leti 1430
in 1440 poskusijo s pomočjo lesorezov razmnoževati prva besedila, vendar je bila ta
tehnika zaradi zamudnosti primerna zgolj za tisk krajših knjig oziroma besedil.
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Ker v Evropi (za razliko od Koreje, kjer so prvo knjigo že leta 1409 s premičnimi
kovinskimi črkami natisnili v kraljevski vlivalnici črk) trgovanje z verskimi knjigami ni
bilo prepovedano, hkrati pa je obstajala razvejana mreža trgovcev s knjigami, je povečano
povpraševanje spodbudilo številne posameznike, da so iskali načine, kako knjige
razmnoževati učinkoviteje in hitreje kot s prepisovanjem. Ko je Johannes Gutenberg v
Evropi v sredini 15. stoletja izumil tiskanje s premičnimi kovinskimi črkami, se je začel
hiter razvoj tiska, ki se ni spremenil do izuma parnega tiskarskega stroja. Kovinske črke so
ročno vstavljali drugo ob drugi, prebarvali s tiskarsko barvo in v ročni stiskalnici odtisnili
vsak list posebej. Z razvojem tiska in izobraževanja so knjige postale že bolj dostopne
množici in ne več tako redka in draga dobrina. (Dolar, 1982)
V 19. stoletju je bralna pismenost z razširitvijo osnovne izobrazbe dosegla masovno
javnost zahodnega sveta, zato se je število bralcev (predvsem časopisov in lahkega
leposlovja) znatno povečalo. V Franciji je bila med revolucijo pismena polovica moških in
30 % žensk, v Veliki Britaniji pa 70 % moških in 55 % žensk. V Nemčiji je bilo leta 1871
88 % pismenega prebivalstva. Število je bilo najvišje v prestolnicah in precej nižje zunaj
velikih mest. Ob koncu stoletja se je zaradi skrajšanega delovnega časa preživljanju
prostega časa ob knjigah lahko pridružil tudi delavski razred. Medtem ko so bili v začetku
stoletja romani redko natisnjeni v več kot 1.000 izvodih, so naklade v sredini stoletja
dosegale 5.000 izvodov, najcenejše izdaje Julesa Verna pa so v desetih letih izšle v kar
30.000 izvodih. Velik del nove bralske publike so predstavljale ženske in do konca stoletja
je vrzel v pismenosti med spoloma (vsaj v višjih slojih) izginila. Nova ciljna publika je
spodbudila nove vrste izdaj: kuharske knjige, revije in žanrske uspešnice. Z razširitvijo
izobrazbe se je formiral še en novi bralec: otrok. Ob koncu 19. stoletja je tako zacvetela
tudi izdaja otroške literature in revij. (A History of Reading in the West, 1999)
Do konca 20. stoletja je veljalo, da je proizvodna cena knjige na izvod obratno sorazmerna
z višino njene naklade. Tehnologija digitalnega tiska in pojav elektronske knjige sta to
logiko porušila. Naraščajoče število novo izdanih izvodov in nizke naklade so povzročile
vedno nižje zaslužke na izvod, kar je bilo možno uravnavati le z veliko količino izdanih
knjig. V obdobju 1975-2013 (Kovač in Gregorin, 2016) je bila rast števila novih naslovov
višja od rasti prebivalstva, rast prebivalstva pa v razvitih državah blago nižja od rasti
naklad, v nerazvitih pa pomembno višja. Domnevamo lahko, da se je v razvitih državah v
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skladu s takim razvojem širil obseg domačih knjižnic, knjige pa so zaradi fenomena
prodaje po spletu začele postajati vedno lažje dostopne.
V nadaljevanju bom opisala razvoj in zgodovino zasebnih in domačih knjižnic. Zgodovino
knjižnic starega, srednjega in novega veka sem večinoma povzela po knjigi Franceta
Martina Dolinarja Knjižnice skozi stoletja (2004), podatke o sodobnih knjižnicah pa sem
poiskala na različnih (sprotno citiranih) spletnih straneh.

2.1

PREDHODNIKI ZASEBNIH IN DOMAČIH KNJIŽNIC

Zametke zasebnih knjižnic, ki so bile po svoji naravi sicer neprimerljive z današnjimi
domačimi knjižnicami, lahko zasledimo že v obdobju starega Egipta in Mezopotamije. Iz
tega časa so znane predvsem knjižnice vladarjev, ki so hranile zapise na glinenih ploščicah.
Assurbanipalova knjižnica v Ninivah velja za prvo veliko zasebno knjižnico, v kateri je
mogočni vladar, oklican tudi za »velikega humanista antike« in »prvega velikega bibliofila
antike«, sistematično zbiral vso dosegljivo literaturo tedanjega časa. Mnoge izmed
njegovih ploščic, ki so se ohranile, so opremljene z ekslibrisom, oznako, s katero lastnik
označi izvode iz svoje privatne zbirke. Vladarji so imeli v svojih knjižnicah navadno
zaposlene tudi knjižničarje, ki so za zapise skrbeli in jih urejali.

Slika 1: Primeri exlibrisov 20. stoletja: levo ekslibris filozofa in umetnostnega zgodovinarja Ananda Coomaraswamya
(oblikoval Eric Gill); desno ekslibrisa, ki ju je oblikoval Enid Marx (vir: Powers, 2006)

Iz 6. stoletju pr. n. št. je znanih kar nekaj osebnosti, ki so že imele svojo knjižnico.
Athenaios in Aristofan poročata, da je imel Evripid (485-406 pr. n. št.) v svoji knjižnici 90
zvitkov, od katerih poznamo 63 naslovov, 19 pa se jih je ohranilo do danes. Glede na
ohranjena poročila o nakupih zvitkov je imel najbrž svojo knjižnico tudi Platon (427-374
pr. n. št.), čeprav o njenem obstoju neposredno ne poroča noben vir. Grški zgodovinar
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Strabon iz Ponta (63 pr. n. št.) v svojih Zgodovinskih spominih poroča o Aristotelu (384322 pr. n. št.) kot o prvem, ki je načrtno zbiral knjige v znanstvene namene. Obstoju
njegove knjižnice je možno slediti skozi tri stoletja, ko je prehajala v različne roke, od
Aristotelovega naslednika Teofrasta, preko Neleja iz okolice Troje in nato Apolikona iz
Aten, ki je dal knjige očistiti in najbolj poškodovane tudi prepisati, leta 84 pr. n. št. pa je
knjižnico kot vojni plen v Rim odnesel diktator L. Cornelius Sulla (138-178).

Slika 2: Knjižnica papirusnih zvitkov v antiki (vir: Petroski, 1999)

Slika 3: V antiki so zvitke pogosto hranili v valjastih škatlah, podobnih tistim za klobuke (vir: Petroski, 1999)

V dobi helenizma je slovita Aleksandrijska knjižnica nastajala z namenom zbiranja
celotnega grškega slovstva na enem mestu in predstavljala zbirko najkvalitetnejših
dragocenih zvitkov. Ptolomej III. Everget (284-222 pr. n. št.) naj bi samo za drame treh
piscev tragedij (Ajshila, Sofokleja in Evripida), atenski državi položil varščino v višini 15
talentov, kar je bila takrat vrednost 70.000 zlatih mask, z izgovorom, da bodo rokopise v
Aleksandriji zgolj prepisali in nato vrnili Pergamonski knjižnici, kar se ni zgodilo. V
aleksandrijskem skriptoriju, ki so ga uredili predvsem zaradi potrebe po prepisovanju
rokopisov v slabem stanju, so zaradi večjega zanimanja strokovne javnosti začeli prepisati
tudi v večjih količinah in prepise prodajati. Tako se je v Aleksandriji razvilo knjigotrštvo,
ki je odprlo pot širjenju rokopisov po vsem helenističnem svetu. Po zgledu Aleksandrijske
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knjižnice je Atalos I. Soter (241-197 pr. n. št.) v Pergamonu ustanovil svojo kraljevo
knjižnico, ureditev katere naj bi bila identična tisti v Aleksandriji. Med Aleksandrijo in
Pergamonom je tako dolgo časa trajajo rivalstvo, ki je privedlo do prenehanja izvoza
papirusa v Pergamon, zaradi česar so bili Pergamonci prisiljeni izpopolniti novo pisno
podlago iz živalskih kož – pergament.
Avstrijski arheologi so v letih 1903-1905 v Ezefu v Mali Aziji našli privatno knjižnico, ki
jo je Julius Aquilias Polemaeanus zgradil v čast svojemu očetu Celsu, ki je bil okoli leta
106 prokonzul v Aziji in je izgradnjo knjižnice plačal s svojim denarjem. Knjižnica je
veljala za eno najbolj impresivnih zgradb Rimskega imperija. Vsebovala naj bi 12.000
zvitkov in hkrati služila kot Celsev mavzolej. Za Aleksandrijsko in Pergamonsko knjižnico
je bila največja knjižnica antičnega sveta. (Library of Celsus, 2017)

Slika 4: Ohranjeno pročelje Celsove knjižnice (vir: Wikipedia)

V Rim so na začetku knjižnice prihajale predvsem kot plen rimskih vojskovodij na vzhodu
in so bile vsebinsko večinoma grške. Prvo knjižnico je v Rim prinesel izobraženi
vojskovodja in politik Paulus Emilius Lucius (228-160 pr. n. št.). Svojemu sinu S. E.
Publiusu Corneliusu, imenovanem tudi Scipius Africanus mlajši, je privzgojil ljubezen do
grške kulture ter mu omogočil izobrazbo, zato ni nenavadno, da je tudi on po padcu
Kartagine s seboj kot vojni plen prinesel knjige. Rimski diktator Lucius Cornelius Sulla
(138-78) si je v Atenah pridobil že omenjeno Appelikonovo knjižnico, ki je vsebovala
velik del Aristotelovih in Teofrastovih spisov. Dragocene zapise je odnesel na svoje
posestvo blizu Neaplja, kjer je preživel zadnja leta svojega življenja. Njegovo knjižnico so
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uporabljali tudi Cicero ter nekateri drugi učenjaki tistega časa. Tudi Lucullus Lucius
Licinius (106-57) je bil velik oboževalec helenistične kulture in je kot vojni plen prinesel
knjižnico pontskega kralja ter jo namestil v svoji vili pri Tusculu jugovzhodno od Rima.
Pozneje jo je dopolnjeval z nakupi in porabo omogočil vsem, ki jih je zanimala grška
kultura.
Lastno pomembno knjižnico pa si je z nakupi ustvaril veliki rimski državnik, govornik in
pisatelj in veliki mislec Marcus Tullius Cicero (106-43). Svojega prijatelja, rimskega
založnika in knjigarnarja Pomponija Attica (ki je tudi sam imel svojo zasebno knjižnico) je
prosil, da je zanj nabavljal knjige. Atticus je svoje družinsko premoženje vložil v ljubezen
do pisane besede. Rimske sužnje je dal izučiti za pisarje in izdelovalce papirusnih zvitkov,
da je lahko objavljal Cicerova dela in dela antične Grčije (Titus Pomponius Atticus, 2017).
Če kakšne knjige ni bilo mogoče dobiti, je Atticus svojemu prijatelju priskrbel prepis, in
kadar je bil Cicero v finančni stiski, je bil zanj pripravljen tudi počakati s plačilom. Velik
Ciceronov prijatelj Papirius Paestus je Ciceru daroval knjižno zbirko svojega pokojnega
brata. Cicero je svojo knjižnico hranil v palači na Palatinu, del knjig pa tudi v svojih letnih
rezidencah na deželi. Ko je bil leta 58 izgnan iz Rima, njegovo premoženje pa zaplenjeno,
so njegovi prijatelji skušali rešiti kar največ knjig iz njegove knjižnice. Po vrnitvi iz
izgnanstva je Cicero bival ob morju južno od Rima, kjer si je na novo uredil knjižnico, del
knjig pa je prenesel v obnovljeno vilo na Tusculu. Ciceronov brat Quintus Cicero, ki je bil
poročen z Attikovo sestro, je imel toliko knjig, da je imel zaposlenega knjižničarja.
Največji znanstvenik in najplodovitejši pisec v antičnem Rimu, poligraf in zgodovinar
Marcus Terencius Varron (116-27), ki mu je Cezar zaupal organizacijo javnih knjižnic, je
imel svojo bogato zasebno knjižnico, na podlagi katere je pisal svoja dela. Cicero in
njegovi prijatelji so bili za zgled tudi drugim bogatim izobražencem tistega časa, tako so si
mnogi uredili svoje zasebne knjižnice. Prišlo je do pojava, da so si nekateri knjižnice
omislili predvsem zaradi »mode«. Leta 60 se iz teh ponorčuje rimski filozof Seneka mlajši,
češ, da v svojem življenju niso prebrali niti naslovov knjig, ki jih hranijo v svojih
knjižnicah. Svojo zasebno knjižnico sta imela tudi rimski pisatelj Aula Persius (34-62 pr. n.
št.) ter rimski pesnik Silius Italicus (26-101). Prostore knjižnic so arheologi našli tudi v
znameniti Neronovi zlati hiši na rimskem griču Celiju, ter v raznih hišah na Eskvilinu, v
Ostiji in v Anciju. Nekaj dragocenih napotkov, kako si urediti lastno knjižnico, je zapisal
znani stavbenik in inženir Vitruvius Pollio, ki je leta 25 pr. n. št. posvetil svoje slavno delo
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O arhitekturi cesarju Avgustu (Dolinar, 2004). V njem pravi, da naj bo knjižnica zaradi
jutranje svetlobe obrnjena proti vzhodu, saj lahko napačna usmerjenost prostora zaradi
vlage in črvov povzroči propadanje dragocenega gradiva. Glavne arhitekturne elemente
rimskih zasebnih knjižnic je Lorne Bruce opisal kot: »stenske niše, apsidi, obokani stropi,
krivolinijski načrt, ločene zbirke, ozki hodniki za kontrolo vlage, balkoni, različne osi
simetrije, centralne dekorativne niše, skupna čitalnica in prostor za shranjevanje ter
neodvisnost od pristanišča ...« Knjižnice starega Rima so večinoma še vedno sestavljali
zvitki, spravljeni v stenskih nišah, do katerih se je dostopalo po podijiu ali stopnicah.
Večinoma so bile knjižnice razdeljene v dva oddelka: latinski in grški del. Včasih sta se ta
dva dela nahajala celo v različnih stavbah. Knjižnice so bile oblikovane kot dolga dvorana
ali sčasoma kot polkrožna soba, okrašene so bile s kipi in portreti. Ko je knjiga v obliki
kodeksa zamenjala papirni zvitek, so se morali spremeniti tudi pohištveni elementi. Takrat
aktualen knjižni pohištveni element so bile t.i. armaria, zaprte označene omarice za hrambo
kodeksov. (Fielden, 2001)

Slika 5: Prepisovalec med delom, v ozadju armaria, 4. stoletje (vir: Powers, 2006)

V času srednjega veka se je skrb za znanost in umetnost prenesla na cerkev, nastajali so
številni samostani in samostanske knjižnice. Knjige so prevzele formo kodeksa in z
inicialkami, ornamenti in okrašenimi platnicami pridobivale na materialnem okrasu.
Srednjeveški kodeksi so bili izjemno dragoceni in zato neprimerni za individualno osebno
rabo. Edini posredniki znanosti so bili duhovniki, ki so znanje prenašali svojim učencem.
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Laikov do 12. stoletja, z redkimi izjemami, znanost in kultura nista zanimala. Španski
polihistor srednjega veka nadškof Izidor Seviljski (560-636), razgledan in ploden pisec, je
ustanovil knjižnico v svoji škofovski palači v Sevilli. Njegova knjiga De libris et officiis
ecclesiasticis, v kateri izčrpno opiše knjižno in knjižničarsko bogastvo antike, velja za
najstarejši znani opis knjižnic in knjižničarstva. K razvoju srednjeveškega knjižničarstva je
ogromno prispevala irska meniška kultura s svojimi samostani, kjer so menihi varovali
knjižne zaklade ter s prepisovanjem v skriptorijih ustvarjali nove. Tudi vladarji na
Bizantinskem vzhodu so bili naklonjeni knjižnemu bogastvu. Cesarska knjižnica se je z leti
izpopolnjevala in bila kljub preoblikovanju in menjavi vladarjev skozi stoletja na voljo
mnogim izobražencem. Poleg cesarske je pomembna knjižnica nastajala tudi v
patriarhovem dvorcu, kjer so se v vlogi patriarha menjale številne izredne in zelo
izobražene osebnosti, ki so bile precej naklonjene knjigam. Poleg teološke literature so
hranili tudi dela klasičnih piscev.

Slika 6: V obdobju srednjega veka so bile knjige pogosto z verigami priklenjene na police ali bralne pulte (vir: Petroski,
1999)

Samostani so na prelomu v 12. stoletje izgubili monopol na področju znanosti in ga
prepustili nastajajočim univerzam. Najbolj reprezentativna osebnost visokega srednjega
veka je zagotovo Karel Veliki, ki je bil seveda tudi velik ljubitelj knjig. Nemški bibliotekar
Carl Christ imenuje Karla Velikega »prvi kronani bibliofil srednjega veka«, njegova
knjižnica pa je bila prva dvorna in državna knjižnica, ki jo poznamo in je prejemala veliko
darov, najdragocenejše so mu darovali rimski papeži. Tudi Karl Veliki je skrbel za druge
knjižnice in jim namenjal dragocene darove. Veliko del je nastalo tudi v dvornem
skriptoriju.
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Z obnovljenim zanimanjem za antično umetnost in literaturo se je v času renesanse in
humanizma oblikoval nov krog učenjakov, ki se je ločil od duhovščine in odmaknjenosti
redovnega življenja. Ta čas lahko označimo za mejnik začetka moderne bibliofilije. Laiki,
ki sta jih zanimala literatura in umetnost, so si ustvarili številne zasebne knjižne zbirke.
Zgodovinsko so iz časa renesanse in humanizma pomembne predvsem knežje knjižnice, ki
začnejo zaradi širjenja znanosti v laičnem krogu pospešeno nastajati v knežjih dvorcih in
univerzitetne knjižnice, ki predstavljajo temelje za razvoj današnjih modernih znanstvenih
knjižnic. Pomembni ustanovitelji tovrstnih knjižnic so bili Friderik II. Staufovec (11941250), francoski kralj Ludvik IX. Sveti (1215-1270), neapeljski kralj Louis d'Anjou, Jean
de Berry in Filip Pogumni Burgundski. Pomemben zbiralec knjig med francoskimi vladarji
je bil Karel V. Modri (1338-1380), ki je svojo knjižnico, v kateri je zbiral najlepša dela
poučne literature v francoskem jeziku, postavil v Louvre in je bil glede izvodov izjemno
natančen. Knjige so morale biti lepo vezane in okrašene z dragimi kamni in zlatim
okrasjem, vse so bile tudi označene z ekslibrisom, znakom kraljevega lastništva, jelenom v
skoku. Vojvoda Ludvik iz rodbine Orleans in njegov sin sta uredila čudovito knjižnico na
gradu Blois, ki jo je kasneje Ludvikov nečak Franc I. Valois prenesel v Fontainebleau in ji
pridružil še 1.900 zvezkov kraljeve zbirke. Tako je nastala znamenita Bibliotheque du roi.
Navdušeni zbiralki knjig sta bili Katarina Medici (1519-1589) in Diane de Poitiers (14991566), knjižnici pa je veliko pozornosti namenjal tudi »sončni kralj« Ludvik XIV. (16381715). V takratni Angliji sta bila John Bedfordski in njegov brat Humphrey, vojvoda
Gloucestrski, redki osebnosti, ki so ju zanimale knjige in knjižnice. Bibliofilski interes se
je le počasi uvajal tudi na nemških dvorih z izjemo pfalškega volilnega kneza Ludvika II.
(1410-1436), ki je na svojem dvoru v Heidelbergu uredil najpomembnejšo knjižnico
tedanjega časa v nemškem prostoru Bibliotheco Palatino, o kateri se je govorilo kot o
»materi vseh knjižnic v Nemčiji«.
Prehod učenja in učenosti iz samostanske celice v sfero posvetnega življenja je imel za
posledico oblikovanje novega stanu izobraženih laikov. Ti krogi so težili k posesti knjig,
deloma kot nujnemu pripomočku njihove poklicne dejavnosti in deloma zaradi osebnega
literarnega in bibliofilskega nagnjenja. Ta tip knjižnic je pomenil začetek domačih
knjižnic, kot jih poznamo danes. Iz obdobja iztekajočega se srednjega veka so ohranjena
poročila o osebnostih, ki so zbirale knjige, čeprav se njihove zasebne knjižnice večinoma
niso ohranile. Po lastnikovi smrti so knjižnice namreč pogosto raznesli zaradi
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nezainteresiranosti dedičev, včasih so bile vključene v knjižnice drugih ali so prešle v
javne knjižnice. Prepoznati jih je mogoče po nekaterih zunanjih značilnostih, kot je vezava
in predvsem po ekslibrisih. Na razvoj bibliofilije sta v tem času vplivali deli Biblionomia
Richarda de Fournivala (1201-1260), v katerem avtor knjižnico primerja z vrtom, v
katerem na treh gredicah zorijo sadovi znanosti, in Philobiblion Richarda de Buryja (12871345), ki ga Carl Christ poimenuje tudi »visoka pesem ljubezni do knjige vseh časov«. V
Philobiblionu je med drugim zapisano, da nas knjige »razveselijo, kadar se nam smehlja
sreča, nas tolažijo, kadar nas tarejo nezgode, nas učijo brez šibe in palice, brez opominov
in jeze«.
Predhodnik bibliofilov in nekaj časa edini zasebni bibliofil v Nemčiji je bil Hugo von
Trimberg, ki v svojem satirično moralističnem delu Renner omenja svojo knjižnico, ki naj
bi štela 200 zvezkov in na katero računa, da mu bo v starosti z izposojo in pripravo
prepisov omogočala sredstva za preživetje. Pfalška grofica Mechtilda iz Rothenburga, ki je
bila široko literarno razgledana ženska, je imela za tisti čas veliko osebno knjižnico.
Seznam štiriindevetdesetih knjig je ponudila v prepis vitezu Püterichu, ki ji je v pismu
odgovoril, da sicer občuduje osemnajstletno grofico, a je zanj izmed njenih knjig novih le
23, on pa ji lahko ponudi kar 164 knjig, ki jih sama še nima v knjižnici. Vitez je knjige
zbiral na različne načine: s krajo, izposojo, darovi, prepisovanjem in kupovanjem. Na
podoben način so v tem času zbirale knjige številne plemiške družine v Nemčiji.
Za Francesca Petrarko (1304-1374) je bila knjiga nosilka človeškega duha in tako
neizmernega pomena za razvoj sleherne kulture. Obsedeni zbiralec in bibliofil je izkoriščal
povezave s pomembnimi osebnostmi tistega časa za izgradnjo svoje domače knjižnice.
Pridobiti mu je uspelo številne dragocene rokopise. Danes petindvajset knjig iz njegove
knjižnice hrani nacionalna knjižnica v Parizu, nekaj izvodov pa Vatikanska knjižnica.
Strasten zbiralec starih rokopisov je bil tudi manj premožni Giovanni Boccaccio (13131375). V oporoki je knjižnico zapustil samostanu Svetega Duha v Firencah, kjer pa so jo
zanemarili, knjige so počasi izginile.
Ena najzanimivejših osebnosti med renesančnimi bibliofili je bil dolgoletni vatikanski
tajnik Poggio Bracciolini, ki je kot poznavalec starih rokopisov in latinske kulture na novo
odkril številne antične rokopise, ki so utonili v pozabo. Njegova osebna knjižnica je bila
sicer majhna, oporoka omenja le 95 del, ki jih je zapustil dedičem. Niccolò Niccoli naj bi v
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svoji knjižnici zbral okrog 800 rokopisov, svoje znanje je delil s širokim krogom
prijateljev, med katerimi je bil tudi Cosmo de Medici. Za razliko od do sedaj omenjenih
zasebnih knjižnic, ki so bile večinoma latinske, je nicejski nadškof in poznejši kardinal in
protektor bazilijanskega reda v Italiji Basilios Bessarion (1403-1472) svoj interes
prednostno posvečal grškim pisateljem in je za svojo knjižnico nabavil in dal prepisati vse
dosegljive grške rokopise. Leta 1468 je svojo dragoceno zbirko (764 zvezkov) poklonil
Beneški republiki in je danes del Bibliotece Marciane, nacionalne knjižnice sv. Marka v
Benetkah.
V Franciji je sloves največjega bibliofila svojega časa užival Jean Grolier de Servin,
francoski vladni namestnik v Italiji in kasneje zakladničar francoskega kralja, ki je imel
daljnosežen vpliv na razvoj knjižne kulture v Franciji. Bil je strasten zbiralec knjig, knjige
iz njegove zasebne knjižnice so bile označene z napisom Io. Grolierii et amicorum (Jeana
Grolierja in prijateljev) in štejejo za najdragocenejše knjige, ki so se ohranile iz tistega
časa. Po njem ima ime Grolier Club, osrednje ameriško združenje bibliofilov.
V Nemčiji je imel svojo knjižnico, ki se je v glavnem ohranila do danes, brixenski škof in
kasnejši kardinal Nikolaj Kuzanski (1401-1461). V mestih, kjer so se izoblikovala središča
humanističnega duhovnega življenja, so se izoblikovale skupine znanstveno in literarno
zainteresiranih učenjakov, ki so pogosto imeli privatne knjižnice in jih nato združevali
oziroma si jih izmenjavali.
Največjega med humanisti, Erazma Rotterdamskega (1466-1536), ne moremo označiti za
bibliofila. Knjiga je bila zanj le nujni delovni pripomoček in ko je opravila svoje delo, je
bila zanj nezanimiva. Ker je bil veliko na poti, je imel pri sebi le tiste knjige, ki jih je nujno
potreboval za svoje delo, vse druge pa je kot nepotreben balast razdal. Šele v zadnjih letih
življenja si je ustvaril knjižnico, ki pa jo je kasneje prodal svojemu prijatelju Johannu
Laskiju pod pogojem, da jo sme uporabljati do svoje smrti.
V šestnajstem stoletju je otomanski pesnik Adbullatif Čelebi, imenovan tudi Latifi, knjige
iz svoje knjižnice opisal kot »zveste in ljubeče prijateljice, ki odženejo vsako skrb«.
(Manguel, 2011)
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Slika 7: Poleg učenjaka iz 15. stoletja je na tleh opaziti skrinjo, v katerih so v tistem času shranjevali knjige (vir:
Petroski, 1999)

V času novega veka je postala knjižnica za vsakega, ki je zavzemal določen družbeni
položaj, nekaj samoumevnega. Veliko odličnih in pomembnih ljudi je postalo bibliofilov in
njihove z grbi okrašene knjige je mogoče občudovati še danes. Poleg samih kraljev so bili
pomembni bibliofili tudi drugi člani družine Burboncev in Orleancev, med njimi je še
posebej so izstopal regent Filip (1674-1723). Velike ljubiteljice knjig so bile tudi žene
plemičev, kraljica Marija Leczynska (1715-1774) in Marija Antonietta (1755-1793), pa
tudi ženi kraljev Ludvika XVIII. in Karla X. Najpomembnejšo knjižnico, ki nedvomno
dokazuje njen izjemen znanstveni interes in izbran okus, je imela ljubica Ludvika XV.
markiza Antoinette de Pompadour (1721-1764), ki je vse knjige označila s svojim grbom.
V tem času so imele dragocene knjižne zbirke tudi številne plemiške družine (Marschall
Soubise (8.300 zvezkov), vojvoda La Vellere (50.000 zvezkov samih dragocenosti),
nadškof iz Reimsa Charles Maurice Tellier (50.000 zvezkov), zdravnik Camille Falconet
(pretežno znanstvena knjižnica primerljive velikosti)). Tudi nemški grof Karl Heinrich
Hoym (1694-1736) se je med bivanjem v Parizu navdušil nad francosko kulturo in tam
zbral tudi svojo knjižno zbirko. Poleg knjig je zbiral tudi umetnine vseh vrst.
Francoska revolucija (1789-1795) je na področju knjižničarstva v Franciji povzročila
preobrat izjemnih razsežnosti. Z razlastitvijo duhovnega premoženja so prešle v javno last
tudi cerkvene in samostanske knjižnice. Sledila je razlastitev premoženja plemičev, ki so
zapustili domovino. Njihove dragocene knjižnice so večinoma prešle v državno last,
nekatere pa so bile tudi uničene. Zaplenjene knjige so združevali v posebna skladišča iz
katerih so dopolnjevali že obstoječe knjižnice, po provincah pa so ustanovili vrsto mestnih
knjižnic.
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Reformacija v Angliji je povzročila hude duhovne in socialne pretrese. Tudi tu so mnoge
dragocene knjižnice duhovščine razprodali ali uničili. Ko so se po pretresih reformacije
notranje angleške razmere začele umirjati, se je tudi med zasebniki vzbudilo zanimanje za
knjigo. Sprva je šlo samo za zbiranje bibliofilskih dragocenosti, na prelomu v 17. stoletje
pa je tudi v zasebnih rokah nastajalo okrog sto nam znanih pomembnih znanstvenih
knjižnic. Pomembne privatne knjižnice so v času novega veka imeli John Selden (15841654), William Camden (1551–1623), Robert Cotton (1570-1631), sir John Sloane (17531837) ter grof Edward (1822-1900) Oxford.
Tudi v ZDA je v krogu izobraženih in premožnih rodbin, ki so vzdrževale stike s kulturnim
življenjem Evrope, nastajala vrsta uglednih privatnih knjižnic. Najpomembnejša je bila
knjižnica pridigarske družine Mather v Cambridgeu (Massachusetts), ki je vsebovala 4.000
zvezkov. Pretresi, ki sta jih povzročili vojna za neodvisnost (1773-1783) in državljanska
vojna (secesijska vojna, 1861-1865) so povzročili veliko škodo tudi na področju knjižnic.
Čeprav so nekateri lastniki teh, deloma dragocenih privatnih zbirk, le-te v oporoki
prepustili javni rabi, so jih dejansko lahko uporabljali le privilegirani sloji. Tudi nekdanji
predsednik ZDA George Washington (1732-1799) naj bi imel svojo knjižnico z okoli
1.200 enotami knjig.
V Španiji je dal Filip II. (1556-1597), sredi samotne pokrajine 48 km severno od Madrida
zgraditi mogočen stavbeni kompleks imenovan Escorial, katerega srce je postala mogočna
baročna dvorana knjižnice, v kateri je vladar načrtno zbiral dela vseh strok od najstarejših
časov do svoje dobe. V njegovem času je knjižnica štela okrog 18.000 knjig. Filip pa je bil
precej nezaupljive narave in ni dovolil javne uporabe knjig. Neki škof mu je zato očital, da
knjižnica, ki ni nikomur dostopna, bolj škodi, kot koristi.
Na slovenskem so bili znani bibliofili škof Tomaž Hren (1597-1630) (naročen je bil na
katalog frankfurtskega knjižnega sejma, v katerem je označil knjige, ki jih je naročil za
svojo knjižnico), Primož Trubar (1508-1586) (svoje knjige daruje kot začetni fond
Knjižnice kranjskih deželnih stanov), Jurij Dalmatin (1547-1589) (Knjižnici kranjskih
deželnih stanov daruje 128 knjig), Adam Bohorič (1520-1598) (Knjižnici kranjskih
deželnih stanov daruje 50 knjig) in drugi. Svoje knjižnice so imele tudi pomembne
plemiške rodbine pri nas: grofi/knezi Auerspergi, baroni Erbergi, baroni Raigersfeld in
grofje Barbo-Waxenstein. Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasorja (1641-1695) je štela okoli
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10.000 zvezkov znanstvenih del in okrog 10.000 grafičnih listov. Knjižnica Žige Zoisa
(1747-1819) je bila bogata predvsem z naravoslovno in humanistično literaturo. Štela je
4.000 zvezkov in bila na voljo širšemu krogu slovenskih piscev. Večje knjižnice so imeli
tudi ljubljanski stolni kanonik Janez Jakob Schilling (1664-1754) (518 del), ljubljanski
generalni vikar Karel pl. Peer (1697-1776) (1.022 del v 2.019 zvezkih) in komendski
župnik Peter Pavel Glavar (1721-1784) (1.500 del).
Svoje zasebne knjižnice, ki so kasneje postale del Državne biblioteke so imeli tudi mecen
in član Kranjske kmetijske družbe Ludvik vitez Gutmannsthal (1810-1890), prvi urednik
Ljubljanskega zvona Fran Levec (1846-1916), trnovski župnik in zgodovinar Ivan
Vrhovnik (1854-1935) (za dva tovornjaka zapuščine) in znani bibliofil, prešernoslovec in
ravnatelj Alojzijevišča Tomo Zupan (1839-1937).

2.2

SODOBNE ZASEBNE KNJIŽNICE
2.2.1 Zasebne knjižnice slavnih osebnosti

Kot zglede velikih sodobnih zasebnih knjižnic bom predstavila knjižnice nekaterih slavnih
osebnosti. Mnogi od njih zasluge za svoj uspeh pripisujejo knjigam in so si zato v svojih
domovanjih ustvarili prava bibliofilska svetišča.
Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Thomas Jefferson (1743-1826) je izjavil,
da brez knjig ne bi mogel živeti. Po podatkih Kongresne knjižnice, kateri je kasneje prodal
svojo zbirko (6.487 knjig), naj bi Jefferson zgradil največjo zasebno knjižnico v ZDA.
Takoj zatem, ko je svojo knjižnico prodal, je začel knjige ponovno kupovati in te zopet
prodal leta 1892, da je poravnal svoje dolgove. Naravoslovec Charles Darwin (1809-1882)
naj bi imel doma kar 1.480 knjig, afro-ameriški socialni reformator in pisec Frederick
Douglass (1818-1895) pa naj bi jih posedoval okoli 2.000.
Ameriški poslovnež, politik in časopisni založnik William Randolph Hearst (1863-1951) je
imel v svojem dvorcu dve knjižnici: glavno, v kateri je hranil okoli 4.000 izvodov knjig, ter
»gotsko čitalnico«, v kateri je imel približno 3.000 knjig. Ker naj bi mu kljub temu za
knjige vedno zmanjkovalo prostora, jih je odlagal praktično povsod. (Temple, 2017)
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Slika 8: Hearstova gotska čitalnica, kjer je hranil mnoge dragocene rokopise (vir: Pinterest)

Kultni iluzionist Harry Houdini (1874-1926) naj bi imel po nekaterih virih največjo zbirko
knjig o magiji, teatru in spiritualizmu na svetu. Svojo zasebno zbirko več kot 5.000 knjig je
po smrti zapustil Kongresni knjižnici.
Debra A. Moddelmog in Suzanne del Gizzo v knjigi Hemingway in Context poročata
(Temple, 2017), da je slavni pisatelj Ernest Hemingway (1899-1961) svojo knjižnico
prenašal s sabo kamorkoli je šel. Stalno naj bi naročal nove knjige, nekje med 150 in 200
na leto. V času njegove smrti je imela njegova knjižnica »Finca Vigía« okoli 9.000
izvodov knjig, kamor niso vključene knjige, ki jih je za sabo pustil v Key Westu (ob selitvi
je s sabo vzel okoli 800 knjig).

Slika 9: Hemingwayeva knjižnica v hiši Finca Vigía (Temple, 2017)
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Tudi politična teoretičarka in filozofinja Hannah Arendt (1906-1975) je imela v svojem
zadnjem stanovanju v New Yorku okoli 4.000 publikacij, ki so danes last Brad Collegea,
kjer so jih uredili in katalogizirali v Zbirko Hannah Arendt. Ameriška igralka in fotomodel
Marilyn Monroe (1926-1962) naj bi imela v lasti okoli 400 knjig, ameriški pisatelj David
Markson (1927-2010) pa jih je imel v svoji knjižnici okoli 2.500.

Slika 10: Marilyn Monroe v svoji domači knjižnici (vir: Pinterest)

Obsežno knjižnico s petnajst tisoč knjigami in enajst tisoč drugimi naslovi si je v obdobju
od leta 1940 do 1980 ustvaril tudi jugoslovanski maršal, politik ter dolgoletni in dosmrtni
predsednik SFRJ, Josip Broz – Tito (1892-1980). V Srbiji so jo danes razglasili za kulturno
dobrino posebnega pomena in tako je zdaj dostopna raziskovalcem. Knjižnica je nastala z
zbiranjem Titovih osebnih knjig in del, ki so mu jih podarili državniki in delegacije, v njej
so tudi publikacije in časniki. Knjige so tematsko zelo raznovrstne – zgodovinske,
umetnostne, leposlovne, filozofske, verske, politične, med njimi so tudi enciklopedije,
slovarji, leksikoni in atlasi. Številne dragocene knjige in pomemben neknjižni fond tvorijo
del ne le jugoslovanske, ampak svetovne dediščine. V knjižnici je 1747 knjig s posvetilom
in podpisom svetovnih in domačih osebnosti, nekatere od njih imajo Titov podpis, pečat
lastništva knjižnice J. B. Tita na Užiški 15 in knjižnice maršala J. B. Tita. Poseben del
fonda tvorijo umetniško opremljene knjige v majhnih nakladah, ki jih je bila deležna le
peščica šefov držav. (J. G. za Delo, 2014)
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Slika 11: Jovanka in Tito v knjižnici. Foto: arhiv Muzeja zgodovine Jugoslavije (vir: Delo, 2014)

Veliki zbiralec knjig, s katerim se je skoraj nemogoče kosati, je zagotovo modni
oblikovalec Karl Lagerfeld (1933-), ki ima v lasti kar 300.000 knjig v francoskem,
angleškem in nemškem jeziku. Za prihranek na prostoru ter lažje razbiranje naslovov svoje
knjige namesto vertikalno zlaga horizontalno. »Danes zbiram samo knjige; nimam
prostora za kaj drugega. Če prideš v mojo hišo, me boš videl hoditi okoli knjig. Končal
sem s knjižnico z okoli 300.000 knjigami, kar je veliko za posameznika,« je izjavil leta 2015
na Mednarodnem festivalu mode in fotografije. (Temple, 2017)

Slika 12: Knjižnica Karla Lagerfelda v njegovi drugi hiši s pisarno v Parizu (vir: Pinterest)

Keith Richards (1943-), kitarist glasbene skupine The Rolling Stones, ima obsežni osebni
knjižnici v obeh svojih domovih, v Sussexu in v Connecticutu. Pravzaprav ima toliko
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knjig, da je nekoč razmišljal o »strokovnem usposabljanju«, da bi lahko bolje upravljal s
svojo ogromno zbirko. V otroštvu je, preden je odkril blues, našel zatočišče v knjigah. »V
času odraščanja imata nate najmočnejši vpliv dve institucionalni mesti: cerkev, ki pripada
Bogu in javna knjižnica, ki pripada tebi. Javna knjižnica je odličen izenačevalec,« pravi
angleški rock glasbenik. (Johnson, 2010)

Slika 13: Keith Richards v svoji domači knjižnici (vir: Johnson, 2010)

Ameriški režiser, producent in scenarist George Lucas (1944-), najbolj znan po epski sagi
Vojna zvezd in trilogiji Indiana Jones, je leta 1978 ustanovil raziskovalno knjižnico
Lucasfilm. Na začetku je knjige zbiral v svoji pisarni v Los Angelesu, kasneje pa jih je
prestavil v svoje glavno bivališče. Poleg okoli 27.000 knjižnih enot njegova knjižnica
vključuje preko 17.000 filmov, fotografije, periodične publikacije in pressclipping
material. V knjižnici ima zaposleno osebje, dostop do nje pa naj bi poleg lastnika imeli le
določeni izbrani gostje, kot so na primer Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Cary Grant,
Clint Eastwood, Steve Martin, Edith Head in Charlton Heston. (Temple, 2017)

28

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Slika 14: Knjižnica Georga Lucasa (vir: Pinterest)

Slika 15: Domača knjižnica igralke Diane Keaton, foto: Scott Frances (vir: Clarke, 2008)

Tudi igralka in režiserka Diane Keaton (1946-) si je v svojem domu v Beverly Hillsu
uredila čudovito knjižnico s stenskim napisom »The eve sees what the mind knows.« (v
prevodu »Oko vidi kar um ve«.). (Clarke, 2008)
Alberto Manguel (1948-) avtor, antolog, prevajalec, esejist, urednik in direktor nacionalne
argentinske knjižnice je velik bibliofil. Njegova domača knjižnica obsega kar 30.000 knjig.
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»Police s knjigami, ki še čakajo na branje, me navdajajo še z večjim užitkom kot tiste z že
prebranimi knjigami,« pravi Manguel. V svojem delu Knjižnica ponoči (2011, str. 218)
zapiše: »Vodim si seznam knjig, ki jih v svoji knjižnici pogrešam in jih bom, kot upam,
nekega dne kupil, pa še enega, ki je bolj pobožna želja kot za rabo: seznam knjig, ki bi jih
rad imel, vendar niti ne vem, da obstajajo. /…/ Knjige, ki bi jih radi prebrali, si lahko
predstavljamo, čeprav še niso bile napisane; lahko si predstavljamo tudi cele knjižnice
knjig, ki bi jih radi imeli, čeprav so daleč onkraj našega dosega, ker si je pač prijetno
zamišljati knjižnico, ki bi zrcalila sleherno naše zanimanje in sleherno muho – ki bi v svoji
pestrosti in kompleksnosti do pičice odslikala bralca v nas. Zato ni nerazumno domnevati,
da se v knjižnici - zbirki naslovov, ki nas kolektivno opredeljuje v praktičnem in
simboličnem smislu - lahko podobno zrcali tudi identiteta družbe in naroda.« Manguel v
Knjižnici ponoči (str. 226) razmišlja o identiteti, ki jo izžareva osebna knjižnica. Pravi, da
je sam edini državljan svoje knjižnice, a se je z njo vsaj delno poistovetil tudi marsikateri
prijatelj. »V svoji kalejdoskopskosti morda prav vsaka, celo najbolj osebna knjižnica
raziskovalcu ponuja odsev tega, kar išče, dražljiv preblisk intuicije, kdo smo kot bralci,
pogled na skrite plati jaza.«

Slika 16: Osebna knjižnica Alberta Manguela, ki ga je navdihnila za pisanje dela Knjižnica ponoči (vir: Pinterest)

Priljubljena televizijska voditeljica in promotorka branja Oprah (1954-) naj bi imela v svoji
zasebni knjižnici približno 1.500 knjig. (Temple, 2017)
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Slika 17: Oprahina domača knjižnica (vir: Pinterest)

Izumitelj in poslovnež Jay Walker (1955-) je v svojem domu v Connecticutu ustvaril
impresivno knjižnico, ki jo je imenoval Library of the History of Human Imagination (v
prevodu Knjižnica zgodovine človeške ustvarjalnosti). V pravljični trinadstropni knjižnici s
steklenimi mostički in plavajočimi ploščadmi hrani okoli 20.000 knjig, pa tudi nekatere
dragocene rokopise, umetniška dela, zemljevide ter znanstvene in zgodovinske artefakte
(to

čudovito

knjižnico

si

je

možno

natančneje

ogledati

na

povezavi:

http://www.walkerdigital.com/the-walker-library_video-tour.html). (Temple, 2017)

Slika 18: Zasebna knjižnica Jaya Walkerja (vir: Temple, 2012)
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Kralj pop-a je bil očitno tudi kralj knjig. Glasbenik Michael Jackson (1958-2009) naj bi bil
redna stranka lokalnih knjigarn v Los Angelesu. Na svojem »Neverland ranču« je imel
preko 10.000 knjig, še posebej ljuba mu je bila poezija. Njegov odvetnik je v intervjuju za
L. A. Weekly (Roberts, 2009) povedal, da je slavni pevec rad posedal na različnih mestih v
svoji knjižnici in da so bila ta polna knjig z označbami, kazali in opombami. Jacksona je
označil za izjemno načitanega intelektualca. (Temple, 2017)
Med knjižne navdušence lahko prištejemo tudi priljubljeno kuharsko zvezdnico Nigello
Lawson (1960-), ki ima doma okoli 6.000 knjig, od tega ogromno kuharic, obožuje pa tudi
leposlovje. Domača knjižnica je, takoj za kuhinjo, Nigellin najljubši prostor v hiši.
(Temple, 2017)

Slika 19: Nigella Lawson v svoji domači knjižnici (vir: Pinterest)

Pisatelj Neil Gaiman (1960-) je velik promotor branja in knjižnic, njegova dela pa so polna
referenc na druge literarne in mitološke zgodbe, zato ima doma precej obsežno knjižnico.
Gaimanova klet je od stropa do tal napolnjena s knjigami, nagradami in raznimi
drobnarijami. (Temple, 2012)
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Slika 20: Domača knjižnica Neila Geimana v njegovem domu v Minnesoti (vir: Temple, 2012)

V Indiji rojeni Satya Nadella (1967-), izvršni direktor Microsofta, naj bi v svojem prvem
elektronskem sporočilu zaposlenim povedal, da ga definira žeja po znanju in da kupi več
knjig, kot bi jih lahko prebral. (BloombergQuint, 2016)
Tudi inženir, investitor in izumitelj Elon Musk (1971-) je knjižni molj. V srednješolskih
letih naj bi bral po deset ur na dan, prebral naj bi vse knjige iz svoje knjižnice in celotno
Enciklopedijo Britannico. (Mimaroglu, 2016) V intervjuju za revijo Esquire je Musk dejal,
da na vprašanje, kako se je naučil graditi rakete, pogosto odgovori, da je temu zaslužno
branje knjig. Kot otrok se je pogosto umikal v domišljijske zgodbe in znanstveno
fantastiko, pravi, da so ga te knjige izoblikovale v osebnost, kakšna je danes.
(BloombergQuint, 2016) Kljub temu Elliot (2012) v svojem članku za revijo Forbes ob
obisku Muskovega domovanja zapiše, da so bele police njegove knjižnice sramotno
prazne, saj Musk knjige dandanes bere le na svojem iPhonu.
Velika ljubiteljica knjig je tudi mlada igralka Emma Watson (1990-), ki je v intervjuju
(Milton, 2017) ob izidu sodobne različice filma Lepotica in zver (2017) povedala: »Ko
Belle vstopi v Zverovo knjižnico, to niso samo njene sanje - so prav tako moje sanje. Všeč
mi je, kako se Belle vihti po lestvah in pleza po dvigajočih se kupih knjig. Veste, vedno sem
govorila: "Pozabi na zaročni prstan! Samo zgradi mi zares veliko knjižnico."«
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2.2.2 Knjižne police kot del opreme doma
Skozi zgodovino in različne nosilce ter statuse knjig so se, vse od posod za antične zvitke
preko knjižnih pultov s kodeksi, priklenjenimi na verige, spreminjale tudi knjižne police. Z
dostopnostjo knjig za osebno rabo in last so knjižne police postale pomemben del opreme
doma. Kljub strahu pred prevlado novih tehnologij nasvete za urejanje domače knjižnice še
vedno najdemo na temu namenjenih spletnih straneh in v revijah za dom in stil (v kolikšni
meri so se te spremenile, bom podrobneje ugotavljala v raziskavi na podlagi revije Naš
dom2).
Notranji oblikovalci dokazujejo, da knjige niso le zakladnice znanja in zgodb, ampak lahko
postanejo tudi estetski element, ki ustvari oziroma poudari duha nekega stanovanja.
Powers (2006, str. 8) meni, da knjige posedujejo neke skoraj človeške kvalitete, zaradi
katerih jih je tak užitek posedovati. Prav zato si zaslužijo posebno mesto v domovanju, saj
nam dajejo še več užitka, če so skrbno in primerno urejene. »Vzpostavljeno mora biti
ravnovesje med značajem doma, značajem lastnika in tipi knjig, ki živijo tam. Nemogoče si
je predstavljati vse različne načine, na katere knjige prispevajo k domu in obratno,« zapiše
avtor v uvodu knjige o ureditvi domačih knjižnic. Tudi Geddes-Brown (2009, str. 13-14)
meni, da so tiskane knjige namenjene tako branju kot opremi prostorov. Knjige bi morale
biti v vsakem prostoru, umeščene glede na vsebino knjig in značaj prostora: »Po mojem
mnenju sobi brez knjig manjka ključni element, tako pomemben kot svetloba, stoli ali
preproge. Ali slike: na nek način so knjige podobne slikam na zidovih; razkrijejo ali si
minimalist, z vsemi platnicami ovitimi v blede barve, maximalist, ki ima vsako sobo
napolnjeno s knjižnimi policami ali anarhist, ki knjige raje hrani v neurejenih kupih.«
Avtorica prav tako meni, da obstaja veliko večja možnost, da bodo otroci razvili in ohranili
bralne navade v prihodnosti, če bodo knjige prisotne v njihovih sobah že od zgodnjih let. V
knjigi Books do furnish a room predlaga ureditev knjižnih polic za vsak stanovanjski
prostor, od dnevnih sob, spalnic, otroških sob, kuhinj in celo kopalnic ter hodnikov do
delovnih kotičkov in domačih knjižnic v samostojnih sobah. Posveti se tudi knjigam, ki
niso shranjene na knjižnih policah, saj pravi, da navadno največje knjižne molje red in
urejene police ne zanimajo, saj berejo vsepovsod. Narava knjig je na srečo takšna, da
tvorijo dekoracijo prostora ne glede na to, kaj počnemo z njimi.

2

Metoda in rezultati raziskave: str. 44-45, 47-66

34

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Slika 21: Primera knjig brez knjižnih polic 1 (vir: Geddes-Brown, 2009)

Slika 22: Primera knjig brez knjižnih polic 2 (vir: Geddes-Brown, 2009)

Gorman in Camean (2001) priporočata, naj prostor za svoje knjige uredimo v slogu, ki
ustreza dekorju našega doma in našim bralnim navadam. Ob tem opozarjata, da knjižne
police niso edina možnost za postavitev knjig iz domače knjižne zbirke. Knjige so lahko
odložene na fotelju, elegantno zložene na tleh, na mizi in raznih omaricah. Lahko bivajo v
kuhinji, spalnici, jedilnici – kjerkoli si želimo brati. "Mislim, da bi morali imeti nekaj knjig
na zalogi v vsaki sobi," pravi newyorška notranja oblikovalka Mariette Himes Gomez.
"Ljudje, ki berejo, berejo v vsaki sobi." Knjižne police pogosto poleg knjig dopolnjujejo
različni dekorativni in zbirateljski izdelki, ki lahko interjerju dodajo piko na i, na drugi
strani pa revije z nasveti za opremo doma pogosto opozarjajo, da z njimi ne gre pretiravati.
Pri nakupovanju knjižnih polic moramo vedno premisliti o možnostih, ki nam jih dopušča
naše domovanje, velikosti in naravi naše knjižne zbirke in načrtovanem dopolnjevanju le-te
v prihodnosti. Za organizacijo knjig na domačih policah imamo na voljo veliko različnih
možnosti. Postavitev majhnih knjig poleg velikih je neučinkovita, saj povzroči uvijanje
platnic. Tudi če se odločite knjige razvrstiti po velikosti, jih znotraj te kategorije še vedno
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lahko organizirate po vsebini ali žanru. Omenjena avtorja predlagata shranjevanje cenenih
romanov v posebnih škatlah, medtem ko lahko dragocena temeljna dela hranimo v
steklenih vitrinah, ki jih obvarujejo pred prahom, plesnijo in obrabo. Avtorja prav tako
priporočata vertikalno postavitev knjig, pri čemer moramo poskrbeti, da se te med sabo
trdno podpirajo. Knjige je bolje hraniti približno za centimeter stran od zunanjega roba
police in hkrati toliko stran od zidu, da je omogočeno pretakanje zraka, saj vlažen in stoječ
zrak lahko povzroči rast plesni.
Na spletnih straneh lahko še vedno najdemo sodobne primere ureditve domačih knjižnic
velikega in manjšega obsega.3
Mnoge od sodobnih idej organiziranja domačih knjižnic so estetske, a precej nepraktične,
saj niso primerne za shranjevanje večjega števila knjig (dizajnerske knjižne poličke
različnih oblik, stenski okvirji za knjige itd., ki omogočajo postavitev le nekaj izvodov), pri
tem pa prostora ne izkoristijo maksimalno, nekatere pa celo ne upoštevajo primerne
hrambe za ohranjanje knjig v dobrem stanju. Kako se Karl Lagerfeld v svoji knjižnici
znajde in kako izvleče knjigo izpod kupa drugih, se lahko le sprašujemo.
Posebna naloga pri urejanju domače knjižnice je sistem, po katerem bomo razvrstili knjige.
Petroski (1999) našteje najrazličnejše možnosti organiziranja domače knjižnice. Poleg
verjetno najpogosteje uporabljenih sistemov razvrstitve po abecedi avtorjevega priimka, po
abecedi naslovov, tematiki, velikosti, barvi platnic ter glede na določen knjižnični sistem
omeni tudi razvrščanje glede na založnika ter letnice izida in ločitev prebranih knjig od
neprebranih, novih od rabljenih in trdo vezanih od broširanih. Omeni tudi organizacijo
glede na sentimentalno vrednost, ki nam jo določeni izvodi predstavljajo, ter še nekatere
druge ideje.
Pri skladiščenju knjig v bivalnih prostorih pogosto pozabimo na problem higiene. Knjige,
ki so shranjene na odprtih policah, so namreč pravi lovilci prahu in plesni. Kemijski inženir
dr. Hassan Bolourchi (2003) opozarja, da so knjižničarji, ki delajo s prašnimi knjigami, v
resni nevarnosti za zdravje. Zaradi dela s prašnimi knjigami so namreč izpostavljeni
različnim boleznim od pljučnega raka do srčnega infarkta, kronične astme, težav z
alergijami, depresije, živčnih težav, estetskih težav s kožo itd. Papirne površine delujejo

3

Priloga 1: primeri sodobnih ureditev domačih knjižnic (str. 100-105)
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kot magneti za prah in zadržijo prašne delce, dokler jih ne očistimo. Če odpremo prašno
knjigo, nastane zračni tok, ki potisne prah, nabran na in znotraj nje, neposredno v nos.
Pride nam v oči in na kožo, kar povzroča draženje in težave z alergijami. Nekatere
kemikalije lahko vstopijo v krvni obtok neposredno skozi kožo. Del prahu se absorbira v
slino in sluz v ustih, žrelu in nosu in lahko povzroči alergijo in draženje. Prah,
kontaminiran s toksini, lahko najde pot v prebavne poti in toksini se absorbirajo v krvni
obtok. Zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov skladiščenje večjega števila knjig v
spalnici in sestavljanje kupov knjig po tleh morda ni najboljša izbira, četudi bi tovrstne
ideje lahko estetsko dopolnile vaš prostor. Knjige iz domače knjižnice je po Chilton (2017)
dobro očistiti vsaj enkrat letno. To lahko najučinkoviteje opravimo z mehko krpo (lahko
elektrostatično, da zadrži prašne delce) ali mehko krtačo, čistimo pa tudi z vakuumskimi
čistilci. Knjige je najbolje hraniti v hladnem, suhem prostoru, stran od neposrednega vira
svetlobe, da preprečimo bledenje. V prostoru s knjigami je priporočljivo uporabljati tudi
napravo za prečiščevanje zraka.
Kot reakcija na z materialnimi produkti zasičeno potrošniško družbo se v svetu vse bolj širi
t.i. minimalizem, življenjski slog z načelom »manj je več«, ki skuša življenje poenostaviti
in iz njega izločati vse nepotrebno. Ljudje pospešeno praznijo svoje omare, podstrešja in
kleti ter se trudijo živeti s čim manj navlake. Takšna postaja tudi stanovanjska oprema.
Elektronske naprave nam to olajšujejo, saj uspešno zajemajo vse več materialnih
pripomočkov, ki se pretvarjajo v virtualna orodja in vsebine. Tudi knjige so postale
dostopne virtualno in so lahko čez noč nakupljene in dostavljene na dom ali pa kar
naložene na elektronsko napravo za branje. Harvard i-lab je za promocijo svoje platforme
Bestreviews ustvaril videoposnetek, ki naj bi s pomočjo zabavne vizualizacije računalniške
dobe uporabnike seznanil z njihovim delom. Video, ki prikazuje digitalno transformacijo
sveta v zadnjih letih, je preko družabnih omrežij hitro obkrožil svet. Ker se postopno
privajamo na digitalne spremembe, je težko opaziti, kako drastično se je svet spremenil v
zadnjih nekaj desetletjih. Šele ob tej projekciji slik se zavemo, kako je tehnologija
revolucionalizirala

družbo

in

nam

olajšala

življenja

(video

je

dostopen

na

http://bestreviews.com/#reviews) (Starr, 2014). Nekoč je človek za intelektualno delo
potreboval mnogo orodij (strokovne knjige, priročnike, enciklopedije, leksikone, atlase,
papirnat planer s koledarjem, oglasno desko, računalo, zvezke, škarje, papir itd), z leti pa je
začelo čedalje več pripomočkov izginjati z delovne mize in se prenašati v virtualno okolje
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računalnika. Nekatere knjižne police so na ta način postale virtualne in s tem odprle veliko
več prostora za knjige, kot ga omogočajo fizične police v našem domu.
Tiste vrste minimalizem, ki ni osnovan na delno asketskem življenju, po drugi strani
spodbuja potrošništvo, saj nas navdušuje nad »zavračanjem stare lastnine«. Ko bomo torej
naslednjič potrebovali nekaj, kar smo zavrgli, naj torej (v primeru, da smo premožni), to
zopet kupimo. Seveda, naš dom in mi sami bomo vedno novi, urejeni in bleščeči, pa bomo
tudi bolj ekološki?

Slika 23: Prikaz razvoja delavne mize od leta 1981 do 2014 (vir: Starr, 2014)

Tudi o tem, ali so eknjige res okolju bolj prijazne od tiskanih, se sicer še vedno krešejo
mnenja. Letno je za papir, ki se ga uporablja pri proizvodnji tiskanih knjig, prodanih samo
v Združenih državah, izsekanih več kot 30 milijonov dreves. To je vsekakor problem, saj
so drevesa eden izmed najbolj dragocenih naravnih virov. Tvorijo temelje mnogih naravnih
sistemov in nam prinašajo številne prednosti (absorpcija ogljikovega dioksida, ohranjanje
tal in vode, nadzor plazov in preprečevanje dezertifikacije so le nekatere izmed njih).
Vendar tudi ogljični odtis proizvodnje bralnih naprav (Kindle, Nook, iPad) ni zanemarljiv
in čeprav se na prvi pogled zdi obrat k eknjigam idealen način za zmanjšanje emisij CO2 in
ohranjanje naših gozdov, je potrebno upoštevati številne dejavnike, ki nam lahko ta nazor
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otežijo. Ni dvoma, da imajo tudi proizvodnja, uporaba in odstranjevanje elektronskih
naprav vpliv na naše okolje, če pa bomo z nakupom bralnika namesto knjig zares bolj
ekološki, je odvisno od naših navad. Skupni ogljikov odtis bralnika je približno 168 kg, za
tiskano knjigo pa velja nekje v razponu do 7,5 kg; odvisno od dolžine in vrste knjige. Če
upoštevamo povprečno 7,5 kg na knjigo, lahko sklepamo, da bi moral prebrati približno
22-23 knjig na bralniku, preden bi kupili novega, da bi dosegli izenačenje vpliva (v
primerjavi z nakupom tiskanih knjig in ne izposoje v knjižnicah, ki omogoča uporabo
enega izvoda več uporabnikom). Nakup bralnika se bo torej ekološko obrestoval rednim
bralcem, ki bodo pred zamenjavo naprave na njej prebrali več kot 23 knjig. Še bolj
ekološko je, če za branje uporabimo kar iPhone, ki proizvede le okoli 55 kg CO emisij, kar
je veliko manj kot bralnik, hkrati pa funkcionira tudi kot telefonska naprava z raznimi
funkcijami (Carpenter, 2016). Ne dvomim, da se bodo v prihodnosti naprave z različnimi
funkcijami počasi združile v eno samo in bo tako škodljiv vpliv na okolje res manjši, a se
ob tem lahko vprašamo, kako bo to vplivalo na našo bralno izkušnjo.
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3. POMEN DOMAČE KNJIŽNICE
Filozof Walter Benjamin (1892-1940) je zapisal, da imajo knjige simbolni pomen, ki je
neodvisen od njihove uporabnosti, čeprav jim po drugi strani prav njihova uporabnost daje
posebno prednost v primerjavi z drugimi lastninami. Četudi je katerakoli knjiga dosegljiva
v dobro založeni knjižnici, ta ne more nadomestiti posameznikove lastnega izvoda s svojo
zgodovino in asociacijami, ki spremljajo točno tisti izvod. (Powers, 2006)
Pisatelj George Gissing (v Giraldi, 2015) je leta 1903 napisal avtobiografski roman The
private papers of Henry Ryecroft, v katerem med drugim na več mestih razkriva svojo
bibliofilsko strast. »So knjige, do katerih sem čutil strastno potrebo," pravi Ryecroft v
romanu, "Knjige, ki so mi bile bolj potrebne od hrane. Lahko sem jih seveda gledal v
Britanskem muzeju, ampak to se ni moglo niti približno kosati z občutkom - imeti jih, držati
jih v rokah - svoje osebno premoženje, na lastni polici«. Skladatelj in strastni bibliofil
devetnajstega stoletja Charles Valentin Alkan naj bi umrl pod plazom lastnih knjig, z
nasmehom na obrazu. Čeprav romantično, mnoge izmed bibliofilskih izjav zvenijo
nekoliko nore. Ljudje, ki svoje domove od vrha do tal zapolnijo s knjigami, so še vedno
»zbiralci«, kljub temu, da nanje gledamo drugače kot na tiste, ki denimo doma zbirajo
čevlje. Bibliofil naj bi bil po definiciji Meriam Webster tako tisti, ki ljubi knjige, kot tudi
tisti, ki jih zbira. Večina si prvo brez drugega tako ali tako sploh ne more zamisliti.
Robertson Davies v svojem eseju Book Collecting zbiralce knjig opredeli ne kot lovce na
redke in dragocene knjige, temveč kot zbiralce vseh knjig, ki se ujemajo z njihovimi
interesi. Če imaš veliko interesov, je zato nujno, da imaš veliko prostora z omarami in
mogočnimi pisalnimi mizami. Za tovrstne zbiralce in ljubitelje knjig (pa tudi za mnoge
druge ljudi) je značilno, da se opredeljujejo s svojo lastnino, kar lahko povežemo s
potrošništvom, materializmom in kapitalistično družbo. Giraldi (2015) privatne zbirke
knjig opiše: »enako kot naši otroci - so (knjige iz domače knjižnice) manifestacije naše
identitete, utelešenja naše samozavesti; so dinamična notranjost, polno zunanjena,
senzibilnost, definiran in objektiven pogled na svet. Za bralce so prebrane knjige enake
krajem, kjer so bili in njihove zbirke so dokazi o teh potovanjih. Za pisatelje je osebna
knjižnica orodjarna, ki vsebuje nujne, dnevno potrebne pripomočke za gradnjo.« Tudi
Updike v eseju The Unread Book Route (v Giraldi, 2015) osebne zbirke knjig prikaže ne le
kot dokaz osebnega razvoja posameznika, temveč tudi kot spomenike njihove preteklosti,
dišeče in vizualne stimulatorje priklica. Že prej omenjeni Gissingov junak Ryecroft med
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drugim izjavi: »Vsako svojo knjigo prepoznam po vonju, samo nos mi je potrebno vtakniti
med platnice in spomnim se na vse vrste stvari.«
Ljubitelji tiskanih knjig v dilemi v zvezi z eknjigami radi opomnijo na edinstven vonj
tiskanih knjig, ki obogati bralsko izkušnjo. Bembibre in Strlič (2017) sta v izjemno
zanimivi raziskavi o vonju dediščine ugotavljala, da večina knjižnega vonja prihaja od
organskih spojin, ki jih knjige oddajajo, ko se te sčasoma razgrajujejo. Prostovoljci v
raziskavi so povohali ekstracirane spojine iz starega romana, nato pa vonj primerjali z
raznimi drugimi. Ne da bi vedeli, kaj vonjajo, je več kot tretjina udeležencev odgovorila,
da jih vonj knjige spominja na vonj čokolade, druga najpogostejša izbira pa je bil vonj
kave. Vonja teh dveh živil naj bi bila dejansko zelo podobna vonju tiskane knjige, saj
čokolada in kava vsebujeta fermentirani ali praženi kemični spojini, imenovani lignin in
celulozo, ki se nahajata tudi v razpadajočem papirju. Opazovanje vonjav je tudi način za
dosego že pozabljenih spominov, saj se naše čutilo za vonj nahaja zelo blizu spominskemu
centru v človeških možganih, zato zelo pogosto spomine močno povezujemo z določenimi
vonjavami. Vonj sproži stare spomine, ki jih sicer ne bi mogli sprožiti načrtno, zato igra
pomembno vlogo v našem doživljanju dediščine. Knjige, ki so pripadale našim staršem ali
drugim ljubim ljudem, nas spominjajo nanje in so zato še toliko bolj dragocene (Giraldi,
2015), kar s svojimi izkušnjami potrjujeta Borges z navezanostjo na knjižnico svojega
očeta in Sartre, ki je spomin na svojega dragega deda obujal z dotikanjem njegovih knjig in
»častil svoje roke z njihovim prahom«.
Večina ljubiteljev knjig je izjemno ponosna na svoje knjižne police in se ne sramuje
nakupovanja in skladiščenja knjig, četudi to preraste v »nezdravo navado«, ko knjige
pravzaprav le nakupujemo, kljub temu, da potem nimamo časa, da bi jih dejansko prebrali.
S to težavo se soočajo ljubitelji knjig po vsem svetu. Japonci so za težnjo po tem, da si
želimo kupiti več knjig, kot smo jih fizično zmožni prebrati v svojem življenju, izumili
celo svojo besedo: »tsundoku«, ki združuje besede "tsunde" (kar pomeni, "skladiščenje
stvari"), "oku" (kar pomeni " nekaj časa pustiti pri miru") in "doku" (kar pomeni "brati")
(Brooks, 2017). Spletna stran z nasveti o življenjskem slogu in opremi doma Apartment
Therapy je celo objavila članek s tremi nasveti za tiste, ki imajo težave s pretiranim
kopičenjem knjig. Avtor članka Williford (2017) svetuje, da presežek knjig podarimo,
ostale knjige dobro organiziramo, da bodo zavzele čim manj prostora in pa … presedlamo
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na digitalno, kar omogoča hranjenje več tisoč knjig in revij, ne da bi te zavzemale prostor v
našem domu.
Vendar pa bi imel popoln prehod na digitalno tudi svoje negativne stranske posledice.
Raziskava ekipe znanstvenikov iz Združenih držav (Evans et al., 2010) je pokazala, da
otroci, ki odraščajo v domovih z veliko knjigami, v povprečju dosežejo 3 leta izobrazbe
več kot otroci iz domov brez knjig, neodvisno od izobrazbe, poklica in družbenega razreda
staršev. Ti rezultati so se potrdili tako v bogatih kot v revnih državah, v preteklosti in v
sedanjosti ter pod različnimi političnimi sistemi, najbolj močno pa se je povezava pokazala
na Kitajskem pri otrocih iz manj izobraženih družin. Podatki študije so namreč vključevali
reprezentativne nacionalne vzorce iz 27 držav, z več kot 70.000 primeri, ki so bili
analizirani z uporabo linearnih in probitnih modelov na več ravneh in z večkratno
imputacijo manjkajočih podatkov. Obširna domača knjižnica otrokom ponuja orodja, ki so
neposredno koristna pri učenju v šoli: bogato besedišče, informacije, spretnosti
razumevanja, domišljijo, široka obzorja, poznavanje dobrega pisanja, razumevanje pomena
dokazov v argumentu in mnoga druga.
Kaiser in Quandt (2016) sta na drugi strani ugotavljala, kako na ljudi vpliva »prekomerna«
uporaba knjig. Kot »prekomerne uporabnike« sta opredelila ljudi, ki na leto povprečno
preberejo 48 knjig in povprečno posedujejo 643 knjig. Izkazalo se je, da med branjem in
posedovanjem knjig ter nekaterimi drugimi spremenljivkami obstaja povezava, a se ne ve
natanko ali je na primer čustvena navezanost razlog za posedovanje več knjig ali povezava
poteka v obratni smeri. Avtorja raziskave sta ugotovila, da ima »prekomerna« uporaba
knjig na bralce pozitiven socialni vpliv: posamezniku knjige predstavljajo orodje za učenje,
pobeg, preživljanje časa, sprostitev in zabavo, hkrati imajo pozitiven vpliv na
uporabnikovo socialno življenje, saj omogočajo tvorjenje skupin s podobnimi interesi ter
razlikovanje znotraj in zunaj skupin. Hkrati se z branjem utrjujejo osebne karakteristike
posameznika, vrednote, empatija in sprejemanje drugačnih.
V raziskavi Kultura in razred je bilo leta 2012 (v Blatnik, 2012) kar 70% sodelujočih
mnenja, da je imelo branje v preteklosti večji pomen, kot ga ima danes, kar vzbuja strah
pred izumrtjem bralnih navad. Precej sodelujočih je prav tako menilo, da bralne navade
posameznika niso več nujen pogoj za uspešnost v družbi. Glede na to raziskavo po mnenju
Slovencev knjiga ostaja pomembno sredstvo kvalitetnega preživljanja prostega časa, a ne
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toliko bistvena za rast socialnega, intelektualnega in simbolnega kapitala. Odnos do knjig
in branja ter trenutni položaj knjige bom skušala preveriti na dva načina: skozi pregled
razvoja notranjega oblikovanja doma v zadnjih šestih desetletjih, kot sem ga lahko razbrala
iz zbranih letnikov revije naš dom, in z anketo med kupci knjig knjigarne Emka.
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4. RAZISKOVALNI METODI
4.1 SISTEMATIČNI PREGLED DESETIH LETNIKOV REVIJE NAŠ DOM: REVIJA
ZA PRAKTIČNOST, LEPOTO IN KULTURO STANOVANJA - METODA
V Narodni in univerzitetni knjižnici sem si izposodila letnike revije Naš dom: revija za
praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja, za vsako deseto leto izhajanja (1967, 1977, 1987,
1997, 2007 in 2017 (za zadnje leto sem poleg štirih letnikov, ki so izšli v času pisanja
naloge vključila še 6. letnik iz leta 2016 za december/januar 2017). V vsaki številki sem
bila pozorna na pojav knjižnih polic in knjig v prostoru, bodisi v besedilu ali zgolj na
fotografiji. Vsako omembo knjig in knjižnih polic v besedilu prispevkov sem zabeležila,
prav tako vsak samostojni prispevek na temo ureditve domače knjižnice oziroma prostora
za branje. Ob pregledovanju sem beležila tudi število fotografij/skic knjig na knjižnih
policah ali drugje v prostoru (če se je enaka slika v eni številki revije pojavila večkrat, sem
jo štela le enkrat) ter število posameznih knjig, ki so jih podobe vključevale (v primeru
jasne slike sem knjige lahko preštela natančno, v nasproten primeru pa približno)4 . Ker se
različni letniki in posamezne številke revije razlikujejo po obsegu strani (nekateri letniki so
zelo obsežni, drugi ne), sem morala pri primerjavi upoštevati tudi število strani na letnik.
Za posamezen letnik sem iz zbranih podatkov, seštevkov omemb, prispevkov, podob in
knjig na letnik, izračunala štiri spremenljivke (število besedil z omembo knjig/knjižnih
polic, število samostojnih prispevkov na temo umeščanja knjig v prostor, število
fotografij/skic, na katerih so knjige in število upodobljenih knjig) povprečno na 100 strani.
Takšen pristop mi je v nadaljevanju omogočil primerjavo prisotnosti knjig v notranjem
oblikovanju stanovanj v zadnjih šestdesetih letih. Z opazovanjem sem za vsak posamezni
letnik poskusila opisati trend spreminjanja vloge knjižnih polic v stanovanjih v
obravnavanem obdobju. Obširnejše članke o knjižnih policah sem obravnavala nekoliko
podrobneje, bolj zanimive in reprezentativne primere pa sem preslikala in priložila nalogi.
Mnoge podobe stanovanjskih prostorov ne predstavljajo realnih bivanjskih prostorov v
njihovi vsakdanji pojavnosti, ampak zgolj primere ureditve pohištva, zato števila knjig na
policah ne moremo posplošiti na realno število knjig v domovanjih tistega časa. Tudi
število upodobljenih knjig, ki ga navajam v nadaljevanju, ni povsem natančno, vendar bo
kljub vsemu okvirni obseg lahko pokazal trende vključevanja knjig in knjižnih polic v
opremo stanovanj. Prav tako je potrebno upoštevati, da je bilo zaradi pretežno
4

celoten seznam opažanj z izračuni v prilogi 2, str. 106-146
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arhitekturno/gradbene obarvanosti starejših revij v njih nekoliko manj fotografij in več
načrtov stanovanj, ki so predvidevali prostor za domače knjige v besedilu, a te v prispevkih
niso bile upodobljene. Knjige so v stanovanju seveda lahko spravljene tudi v zaprtih
omaricah in predalnikih, v tem primeru jih na fotografijah ne moremo videti. A
predvidevam, da bi bila funkcija teh mest v tem primeru omenjena v besedilu.

4.2 SPLETNA ANKETA – RAZISKAVA DOMAČIH KNJIŽNIC SLOVENSKIH
KUPCEV SPLETNE KNJIGARNE EMKA - METODA
Raziskavo o domačih knjižnicah slovenskih kupcev knjig, ki naj bi odgovorila na
vprašanje, kakšen je odnos slovenskih kupcev do domačih knjižnic, ter kakšne te knjižnice
so, sem izvedla s pomočjo spletnega vprašalnika, oblikovanega v spletni aplikaciji 1ka5.
Anketa je zajemala 15 vprašanj zaprtega tipa (od tega 10 vezanih na njihove domače
knjižnice in bralne navade) in končno vprašanje odprtega tipa z možnostjo podaje lastnega
komentarja. Predviden čas reševanja je bil 5 minut. Povezava na anketo je bila skupaj z
vabilom k sodelovanju 22. maja 2017 poslana na naslove 13.334 uporabnikov v bazi
slovenske spletne knjigarne Emka (redni kupci slovenskih knjig). Ker gre za specifično
skupino ljudi, rezultatov raziskave ne bo možno posplošiti na celotno populacijo Slovenije,
bomo pa z njimi dobili jasnejšo sliko o vedenju kupcev knjig. Vzorec je bil naključen, saj
so na anketo odgovorili le tisti, ki so v raziskavi želeli sodelovati. Anketa je ostala odprta
za reševanje do 26. maja, do takrat sem prejela 1165 izpolnjenih anket, 1052 oseb je
anketo ustrezno izpolnilo od začetka do konca. Vzorec so sestavljale v večini osebe
ženskega spola (86 %) v starosti med 30 in 50 let (60 %), le 4 % sodelujočih je bilo starih
manj kot 20 ali več kot 70. Največji delež vzorca ima končano univerzitetno izobrazbo (40
%), le 26 % udeležencev ima izobrazbo, nižjo od visokošolske. Udeleženke in udeleženci
prihajajo iz vseh slovenskih regij, a prevladujejo tisti iz osrednjeslovenske regije (36 %).
Pri analizi sem upoštevala samo v celoti izpolnjene vprašalnike. Kljub temu, da v raziskavi
preučujem populacijo, ki se razlikuje od tiste, preučevane v raziskavi Knjiga in bralci V
(Kovač et al., 2014), kjer je bil s kombinirano metodo spletnega in osebnega anketiranja
(zaradi česar je bilo lažje doseči generacijsko pestrost) zajet po velikosti podoben vzorec
(1037) ljudi med petnajstim in petinsedemdesetim letom starosti iz cele Slovenije,
neodvisno od knjižnih nakupov. Ker je to kljub vsemu najbolj primerljiva raziskava, ki se
5

Priloga 3, str. 147-152
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ukvarja z bralno in knjižno nakupovalno kulturo v Sloveniji, bom v nadaljevanju nekatere
rezultate primerjala med seboj. Na ta način bom dosegla globlje razumevanje slovenske
bralne kulture in ugotavljala, kako se nekatere knjižne navade kupcev slovenskih knjig
razlikujejo od slovenskega povprečja.
Rezultate zaprtih vprašanj sem obdelala kvantitativno, rezultate zadnjega, odprtega
vprašanja, pa kvalitativno, tako da sem se izmed prejetih 230 odgovorov osredotočila le na
69 vsebinsko ustreznih in za raziskavo zanimivih odgovorov, ter jih med seboj ustrezno
povezala in smiselno vključila v predstavitev rezultatov.
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA
Ker je bila narava sploh prve raziskave takšna, da predstavitev rezultatov zahteva
podrobnejšo analizo in filtracijo, del analize pa je kvalitativen, sem precenila, da bo
najpregledneje, če rezultate in razpravo združim v eno poglavje. Rezultate vsake izmed
raziskav sem predstavila v svojem podpoglavju, kjer sem jih sproti tudi interpretirala. Na
koncu obeh podpoglavij sem povzela zaključke in ugotovitve posamezne raziskave, v
dodatnem podpoglavju na koncu pa sem rezultate obeh raziskav interpretirala v skupni
luči.

5.1 SISTEMATIČNI PREGLED DESETIH LETNIKOV REVIJE NAŠ DOM: REVIJA
ZA PRAKTIČNOST, LEPOTO IN KULTURO STANOVANJA - REZULTATI
Naš dom: revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja je najstarejša »revija za lepoto
in kulturo bivanja« oziroma za opremo doma na Slovenskem, ki še vedno izhaja.
Raziskavo sem se ravno zato odločila opraviti s pregledovanjem prav te revije, saj mi
omogoča spremljanje razvoja knjižnih polic skozi natanko šest desetletij, prva številka
revije je namreč izšla že leta 1967. Do leta 1995 je bila revija mesečnik, po tem letu pa se
je število izdanih številk na leto precej spreminjalo, a se v glavnem giblje okoli šest na leto,
torej so številke dvojne (za dva meseca skupaj) z občasnimi izrednimi tematskimi
številkami. Opazila sem, da se je obseg revije skozi leta spreminjal. V letu 1967 je izšlo
osem zvezkov (prva številka revije je namreč izšla v maju), vsaka številka pa je tistega leta
štela približno 46 strani. V letu 1977 je izšlo 12 številk revije s povprečno 81 stranmi. Leta
1987 je izšlo dvanajst rednih številk revije s povprečno 64 stranmi ter dve dodatni, izredni
številki, prva s 87 stranmi in druga s 138 stranmi (v raziskavo sem se odločila vključiti le
drugo izmed tematskih številk, saj je bila prva vsebinsko specifična in nepovezana z
notranjo opremo in kontekstom, v katerega bi sodile knjižne police). V letih 1997, 2007 in
2017 so številke revije Naš dom dvojne, tako je v vsakem od teh let izšlo po šest številk
revije. Leta 1997 je povprečna dvojna številka štela 86 strani, vse številke iz leta 2007 so
imele 82 strani, v letu 2017 pa so do septembra izšle štiri številke s povprečno 98 stranmi.
V raziskavo sem se odločila vključiti tudi šesto številko prejšnjega letnika,
december16/januar17.
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5.1.1 Naš dom, letnik 1967
Veliko razliko v razvoju knjižnih polic je opaziti že znotraj prvega letnika. V prvih
številkah leta 1967 je oprema doma bolj skromna, knjižne police se pojavljajo v dnevnih
prostorih in ob delovnih mizah, tudi v kuhinji, ob oknu. Na splošno je v ospredju le
predstavitev kosov pohištva, v prostor ni umeščenih veliko drugih predmetov. Čeprav je že
takrat največkrat predlagani prostor za ureditev domače knjižnice dnevna soba, se knjižne
police pogosto pojavijo tudi v drugih prostorih (otroške sobe, jedilnice, spalnice). Opazim,
da so knjižne police kot del otroške sobe v besedilu omenjene štirikrat, avgustovski zvezek
pa vsebuje celo načrt za izdelavo velike knjižne police za otroško/mladinsko sobo. Ker je
revija bolj arhitekturno obarvana, nekateri prispevki niso ilustrirani s skicami ali
fotografijami, temveč zgolj s tlorisi, pohištveni elementi in njihova funkcija pa so
podrobneje obravnavani v besedilu. V letniku najdemo kar štiri samostojne prispevke na
temo knjižnih polic, trije predstavljajo načrt za izdelavo knjižnih polic, tretji pa je
posvečen možnim rešitvam za ureditev knjižnih polic v primeru stiske s prostorom.
Oktobra 1967 se pojavi prvi oglas za TV sprejemnik (prvi v letnikih, vključenih v
raziskavo), a v tem letu televizija še ni vključena v opremo doma.
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Slika 24: Primeri knjižnih polic in prispevkov v povezavi z njimi v letniku 1967 (vir: Naš dom)

Slika 25: Prvi oglas za TV sprejemnik v reviji Naš dom, letnik 1967 (vir: Naš dom)
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5.1.2 Naš dom, letnik 1977
V tem letniku je opaziti bliskovit preskok k urejanju dnevne sobe okoli TV sprejemnika, ki
postane središče družinskega življenja. Na vseh fotografijah se pričnejo pojavljati tipične
dnevne sobe s sedežno garnituro, klubsko mizico ter ogromnim regalnim kompleksom, ki
pokriva steno nasproti kavča. V sredini kompleksa je TV, obdan s knjižnimi policami,
napolnjenimi s knjigami. Sem sodita tudi radio in gramofon z glasbenimi ploščami (tudi že
v 1967). V reviji se poveča število nasvetov za urejanje delovnega prostora, kamor prav
tako sodi regal za knjige. Še vedno ima izjemno pomembno vlogo prostor za knjige v
otroških in mladinskih sobah. Knjiga se pojavlja tudi v drugih bivalnih prostorih (npr.
jedilnica, spalnica), a je najbolj zastopana v tipični dnevni sobi. V številkah letnika 1977 so
knjige del bivalnega prostora in se pojavljajo na slikah, vendar se jim glede na obseg
letnika v besedilih ne posveča posebne pozornosti (omenjene so le v treh prispevkih),
izjema je tristranski prispevek »Kam s knjigami« v novembrski številki). Zanimivo je, da
se je zaskrbljenost nad pomanjkanjem knjižnih pohištvenih elementov kazala že leta 1977,
v uvodu v prispevek je namreč zapisano: »Če bi sodili po izboru knjižnic in regalov na
našem tržišču, bi pomislili, da naši ljudje, med katerimi je veliko fakultetno izobraženih,
sploh ne čitajo. Izbor je, milo rečeno, boren.«
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Slika 26: Primeri knjižnih polic v letniku 1977 (vir: Naš dom)

5.1.3 Naš dom, letnik 1987
Leta 1987 se trend z bogatim knjižnim regalom obdanega TV sprejemnika v središču
dnevne sobe delno nadaljuje. Pogostejše so zasteklitve vratc omar z vitrinami. Knjižne
police se pojavljajo tudi v drugih prostorih (otroška soba, kjer je vloga knjig še vedno zelo
pomembna, delovni kotiček, jedilnica). Na fotografijah so pogosteje upodobljeni kupčki
knjig, odloženi na omarice, klubske mizice in stolčke (kar v naslednjih letih le še narašča).
Pojavljati se začnejo tudi samostojni regali za knjige, ki niso več nujno v središču dnevne
sobe (ob TV sprejemniku), ampak se pojavljajo tudi ločeno ob stenah, pogosto ob pisalnih
mizah v delovnih kotičkih in otroških sobah. Delovni prostor postane zelo pomemben,
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knjige se v jedilnici, kuhinji in spalnici pojavijo nekoliko redkeje. Edini kratki samostojni
prispevek na temo knjižnih polic v letniku opozarja starše, da morajo regale zavarovati,
tako da se otroci ne morejo poškodovati v primeru plezanja po njih.
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Slika 27: Primeri knjižnih polic v letniku 1987 (vir: Naš dom)

5.1.4 Naš dom, letnik 1997
V letu 1997 se nadaljuje pojav samostojnih ožjih regalov za knjige, nekateri so zastekljeni
z vitrinami. Vse bolj pogosto se posamezne knjige ali majhni kupčki knjig pojavljajo na
različnih mestih v stanovanju (v spalnici na mizici za zajtrk, na kavču, na vrhu predalnikov
...). Pojavljati se začnejo tudi nekatere domiselne, neklasične ideje (npr. pomični regal, ki
se lahko pomakne preko okna, regali/police s funkcijo pregrajevanja prostora, omarice na
koleščkih …). Še vedno je najobičajnejše mesto za knjige regal, opazimo pa tudi pojav
police, vgrajene v steno. Zelo priljubljen kos pohištva dnevne sobe postane klubska mizica,
na kateri so pogosto odložene knjige. Pogosto mizica v podnožju vsebuje police za knjige
in časopise. Za razliko od prejšnjih let se pogosteje pojavljajo posamezne poličke, pritrjene
neposredno na steno. Te so precej pogoste v otroških sobah, kjer se vključevanje knjig
manjša. Tudi v kuhinji in jedilnici se knjige redkeje pojavljajo. Letnik vsebuje dva
samostojna prispevka na temo knjižnih polic, oba predstavljata idejo in načrt za
sestavljanje regalov.
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Slika 28: Primeri knjižnih polic v letniku 1997 (vir: Naš dom)

5.1.5 Naš dom, letnik 2007
Od leta 2007 se knjige bolj pogosto pojavljajo na samostojnih poličkah, pritrjenih na zid,
poveča pa se tudi pojav knjižnih stojal in polic izvirnih dekorativnih oblik. Dekorativna
vloga prevlada nad uporabno in predvidi manj površin za odlaganje predmetov. Število
knjižnih polic v otroških sobah se še naprej zmanjšuje. Vse bolj pogosti so kupčki knjig,
odloženi na različnih mestih. Dizajnersko stojalo že postane stvar prestiža (primer:
»Samostoječa in pregrešno draga«). Oblika prevzema vodstvo uporabnosti. Knjižnica se
(v kolikor gre za dom ljubitelja knjig, v nasprotnem primeru knjige skoraj niso predvidene)
prične osamosvajati in dobivati svoje posebno mesto v stanovanju, na drugi strani pa se
posamezne knjige širijo v prostor. V tem letu revija postaja bolj usmerjena v življenjski
slog na splošno in pridobi občasno rubriko s knjižnimi predlogi za branje (predstavitev 1-3
knjig). Izmed vseh obravnavanih številk so v dvojni številki avgust/september knjige in
knjižne police prvič povsem odsotne. V tej številki je poudarek na opremi kuhinj, knjige se
v njih ne pojavijo. Samostojna prispevka na temo knjižnih polic sta izjemno kratka, gre za
predstavitvi modernih polic/omar za knjige. Velik upad zanimanja za knjigo po letu 2000
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lahko povežemo s pojavom osebnih računalnikov z dostopom od spleta in vključevanjem
le-teh v zasebne domove.

Slika 29: Primeri knjižnih polic v letniku 2007 (vir: Naš dom)
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5.1.6 Naš dom, letnik 2017
V 2017 prevladujejo minimalistični interjerji in izčiščene linije. Posamezne knjige ali
kupček teh se vse pogosteje uporablja kot detajl na omaricah, predalnikih, stolih, mizicah
... Na poličkah so upodobljeni oporniki za knjige v obliki okrasnih predmetov (polovički
ananasov, možganov, črke …). Police se zlivajo s steno. Ta ni več ravna, ampak na delih
izstopa in tako ustvarja prostor za vstavitev polic ali to funkcijo povsem prevzame. Tudi
kadar police niso vgrajene v steno, in so nanjo dodatno pritrjene, učinkujejo neopazno,
zlivajo se z okoljem. Zelo pogoste so posamezne škatlaste police v obliki
okvirjev/zabojnikov, ki se pritrdijo na steno. Knjige so vse pogosteje v manjših količinah
uporabljene kot dekorativni predmeti in včasih prevzemajo celo vlogo pohištva (npr. kup
knjig ob postelji, ki prevzame vlogo nočne omarice). Regali so pogosto uporabljeni za
pregrajevanje prostorov. Prostor okoli TV sprejemnika postaja vse bolj minimalističen.
Knjige se nekajkrat spet pojavijo v kuhinjskem okolju. Vloga knjig v otroški sobi ni
poudarjena. V prispevku »Zgodbe iz nekih drugih časov« knjige v prostoru delujejo
dekorativno in utrjujejo identiteto stanovalca.
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Slika 30: Umestitev knjig v prostor v letniku 2017 (vir: Naš dom)

Najnovejši letnik preseneti z zbirko daljših samostojnih prispevkov na temo urejanja
domačih knjižnic.
V številki december16/januar17 je objavljen enostranski prispevek o opremi domače
knjižnice »Skoraj neskončna knjižnica« z idejo preureditve starega skednja na kmetijskem
posestvu iz 17. stoletja v moderen prostor s sodobno umetniško galerijo, razstavnim
prostorom in knjižnico. Ta je umeščena v osrednji del skednja, skrita za štirimi vrati, ki so
z notranje strani oblikovana kot police. Na ta način se pridobi dodaten prostor za knjige.
Knjižnica ima učinek optične iluzije – medtem ko so stene obložene s knjižnimi policami,
strop učinkuje kot ogledalo in daje učinek, kot da knjižnica sega v neskončnost.
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Slika 31: Skoraj neskončna knjižnica v letniku 2017 (vir: Naš dom)

Članek o primerni svetlobi za branje iz številke februar/marec17 predlaga ureditev
bralnega kotička v stanovanju. »Vsak knjižni molj ve, da je dobra svetloba ključni dejavnik
za užitek v branju. Poleg tega, da strani v knjigi ali črke na pametni napravi bolje vidite in
zato lažje in z večjim užitkom berete, primerna luč preprečuje preobremenjenost oči, kar je
seveda dobro za vaš vid,« se glasi naslovni odstavek. V članku je zbranih 10 nasvetov o
tem kako izbrati: primeren prostor za bralni kotiček, svetilko za branje in senčnik svetilke,
primeren prostor za postavitev svetilke za branje ter pravo količino in vrsto svetlobe, ki jo
za branje potrebujemo.
V isti številki se pojavi tudi obsežen prispevek, v celoti posvečen domačim knjižnicam:
»Domača knjižnica; Izkoristite prostor, ampak estetsko«. V uvodu članek pravi: »Knjižnica
naj bo svetla in dostopna vsem članom družine. Splošnih pravil, kako jo urediti, načeloma
ni, priporočil pa bi se našlo kar nekaj.« V članku je avtorica Branka Bezjak zapisala, da
statistike kljub »hitremu življenjskemu slogu in prevladi spleta, ki zmanjšujeta čas, ki ga
namenjamo branju,« kažejo, da »Slovenci še vedno beremo in kupujemo knjige. V
povprečju si odrasel Slovenec letno izposodi pet knjig, kupi pa v povprečju slabe tri letno.«
Naveden je tudi citat arhitekta Gregorja Reichenberga: »Pokaži mi svojo zbirko knjig in
povem ti, kdo si.« Po njegovih besedah sta obseg in lokacija knjižnice v domačem okolju v
prvi vrsti povezana z osebnimi preferencami, domača zbirka knjig po njegovem mnenju
izraža posameznikovo mentalno bistvo. Direktorica Mariborske knjižnice Darja Turjak je
izjavila, da bi »vsako gospodinjstvo moralo imeti neko temeljno literaturo, zlasti leksikone,
slovarje in morda atlase.« Opaža, da so pogoste tudi kuharske knjige in zbirke priznanih
slovenskih avtorjev, denimo Pavčka, Zlobca, Glazerja… Arhitektka Petra Gaber Jovanovič
pravi, da je ureditev povezana s tem, koliko knjig in kakšne ima kdo doma. Temu sta
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prilagojeni višina in globina polic. Prispevek predlaga umestitev polic na hodnik, ki
povezuje spalnico staršev in otroško sobo: knjižne omare so razvrstili po vsej stranski
površini, od tal do stropa, knjižnici pa dodali manjšo pisalno mizo z računalnikom. Prvič
po letniku 1987 je s tem opozorjeno na vlogo knjig v vzgoji otrok. Hodnik je dobil
funkcijo združevanja družinskih članov na drugačen način.

Slika 32: Domača knjižnica je izjemnega pomena za vzgojo otrok, v letniku 2017 (vir: Naš dom)

V istem članku najdemo kar nekaj nasvetov o postavitvi knjig (knjige zlagamo navpično,
velike in težke pa polagamo na police vodoravno) in o knjižnih policah (morajo biti dovolj
močne, gladke, ravne, morda je potrebna lestev za lažji dostop …). Prispevek priporoča,
naj knjižnico uredimo v dnevnih prostorih, kjer imamo dovolj naravne svetlobe, da naj bo
ta ločena od pisarne in sledi principu »manj je več« (knjige razporedimo estetsko in jih ne
mešamo z raznimi fascikli in dokumenti). Arhitektka v članku odsvetuje okraševanje
knjižnih polic z raznimi spominki, svečkami in dekorativnimi predmeti. Pri snovanju
knjižnice upoštevamo velikost prostora ter našo predanost knjigam – nekateri bodo
knjigam namenili poseben prostor, medtem ko bodo drugi za to izkoristili vsak prazen
kotiček, denimo prostor nad vrati, pod stopnicami … Članku je dodan tudi nasvet o hrambi
starejših dragocenejših izvodov, ki potrebujejo posebne razmere (temperatura, vlaga …).
Vključen je tudi primer sodobne izvedbe knjižnih polic igrive oblike – škatlasta skulptura,
ki se pritrdi na steno, na drugi sliki pa vidimo funkcionalen visok knjižni regal, ki hkrati
učinkuje kot prostorska pregrada. V dodatnem okvirčku »Kam s knjigami« so nasveti o
tem, kam naj oddamo knjige, ko teh več ne potrebujemo ali nam zmanjka prostora zanje –
antikvariati itd.

59

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

5.1.7 Primerjava letnikov
Ob pregledovanju letnikov sem opazila, da je bil nekoč (v letih 1967, 1977, 1987 in delno
tudi še 1997) večji poudarek na arhitekturno-gradbeniških vsebinah kot v letih 2007 in
2017, ko se vsebine bolj osredotočajo na dizajn in življenjski slog. V letnikih 1967-1987 so
številkam priložena številna navodila z idejami za izdelovanje in ustvarjanje pohištva ali
oblačil, ki jih lahko bralci sešijejo sami. Zasledila sem na kar nekaj navodil za izdelavo
knjižnih polic in regalov, česar v sodobnih številkah revije sicer ni zaslediti. Predvsem od
leta 2007 (glede na letnike, vključene v raziskavo) so se članki in nasveti z uporabno vlogo
zamenjali z nasveti za predvsem estetsko urejanje doma. Knjižne police oziroma motiv
knjige v bivalnem prostoru se v vseh šestih letnikih ni pojavil le v eni številki od vseh
petdesetih vključenih.
Opazila sem, da se v preteklosti na policah pogosto pojavljajo telefonski imeniki, atlasi,
enciklopedije in slovarji, česar v novejših letnikih ni. Knjige so bile nekoč del
»informacijsko-zabavnega« središča hiše, v dnevni sobi so prevladovali tipi pohištvenih
elementov, ki so predvideli TV sprejemnik, radio, gramofon in knjige na enem mestu (ne
nujno vseh hkrati). V letih 2007 in 2017 se prostor okoli TV sprejemnika izčisti, zaslon
sprejemnika postane večji in tanjši, omare vse bolj izginjajo, običajno se znižajo v nizek
predalnik, na katerem stoji sprejemnik. Polic tu ni več, sem in tja se pojavi kupček knjig ob
TV-ju. V letnikih 2007 in 2017 naletimo na članka o primerni svetlobi za branje.
Masiven regalni kompleks s knjižnimi policami kot delom obvezne stanovanjske opreme
dnevnega prostora se je prelevil v posamezne knjižne poličke, klasični regali pa so postali
del knjižnih kotičkov za ljubitelje knjig. V starejših številkah (67, 77, 87) je v besedilu
pogosto omenjen prostor za umestitev knjig v otroške sobe, kar se v novejših številkah
zmanjšuje.
Kvantitativni del raziskave o zastopanosti knjige v reviji Naš dom skozi šest letnikov je
zajemal zbiranje podatkov: o številu besedil, ki omenjajo knjižne police (oziroma prostor,
namenjen knjigam), o številu samostojnih prispevkov o knjižnih policah (oziroma prostoru
v stanovanju, namenjenemu knjigam), o številu podob, ki vključujejo knjigo ter o številu
upodobljenih knjig na posamezni letnik revije. Zaradi različnih obsegov posameznih
številk in letnikov sem za vsako izmed pridobljenih vsot izračunala povprečje na 100 strani
v reviji. Tako sem pridobila spremenljivke, ki jih lahko med sabo primerjam.
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Pogostost besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige

1967

1977

1987

1997
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2017

Graf 1: Spreminjanje pogostosti besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige na 100 str. v 60-ih letih

Število besedil z omembo knjižnih polic v opremi doma je od leta 1967, ko je bil prostor,
namenjen knjigam, omenjen petkrat v letniku (od tega 3x v opremi otroške sobe), v
naslednjem letu strmo padlo. Leta 1977 so knjige omenjene le enkrat in še to v sklopu
prispevka o obisku doma znane osebnosti. Leta 1987 število omemb zopet nekoliko
naraste, v letniku so te omenjene kar sedemkrat. V letu 1997 število omemb upade (le 2x v
letniku), spust pa se nadaljuje tudi v letu 2007 (1x). V letu 2017 se pogostost omemb
knjižnih prostorov zopet nekoliko dvigne (3 omembe). Pri tem moramo upoštevati, da so
knjižne police omenjene v vseh samostojnih prispevkih, ki jih nisem štela k omembam in
sem jih obravnavala posebej.
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Pogostost samostojnih prispevkov o knjižnih policah
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Graf 2: Spreminjanje pogostosti samostojnih prispevkov o knjižnih policah na 100 str. v 60-ih letih

Število samostojnih prispevkov na temo knjižnih polic oziroma prostorov in idej za
urejanje domače knjižnice je v letu 1967 visoko (4 v letniku) in v letu 1977 (tako kot
število omemb v besedilu) strmo upade (1 v letniku). Število prispevkov je leta 1987 še
vedno nizko (1 v letniku z manj stranmi), leta 1997 pa se število prispevkov dvigne (2 v
tanjšem letniku), čeprav število omemb še vedno upada. Dvig se nadaljuje tudi v letu 2007
(3 prispevki v letniku z manj stranmi) in ostane v letu 2017 na podobni ravni (3 prispevki,
primerljivo število strani).
Pogostost podob, ki vključujejo knjige

1967

1977

1987

1997

2007

Graf 3: Spreminjanje pogostosti podob, ki vključujejo knjige na 100 str. v 60-ih letih

2017
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Število podob, ki vključujejo knjige (skic in fotografij) je od leta 1977 (34 podob) v letu
1997 le nekoliko upadlo (79 v trikrat obsežnejšem letniku), leta 1987 pa celo naraslo (103).
Padec se zgodi v letih 1997 (47 podob) in 2007 (26 podob). Leta 2017 se tudi število
podob z vključujočim motivom knjige presenetljivo poveča (78 podob v letniku, po obsegu
primerljivem letniku 2007).
Količina upodobljenih knjig
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Graf 4: Spreminjanje količine upodobljenih knjig na 100 str. v 60-ih letih

Količina upodobljenih knjig je od leta 1967 (ko je približna vsota upodobljenih knjig v
letniku znašala 1.195) v letih 1977 (približno 2.782 vidnih knjig v trikrat obsežnejšem
letniku), 1987 (2.281 upodobljenih knjig), 1997 (1.084 tiskanih knjig) in 2007 (783
upodobljene knjige) ves čas padala. Preobrat se zgodi v letu 2017, ko je na samo 490
straneh upodobljenih približno 1.643 knjig. Čeprav v zadnjem letniku revije opazimo
sunkovit porast zastopanosti knjige glede na vse štiri spremenljivke, je potrebno
upoštevati, da zadnji letnik zajema tri širše samostojne prispevke o domačih knjižnicah, ki
povečajo število podob s knjigo in število posameznih knjig (ki je na fotografijah,
vključenih v tovrstne prispevke izjemno visoko), medtem pa na fotografijah stanovanjskih
prostorov, ki so vključene v druge prispevke letnika 2017, knjižne police niso tako
pogoste. Tudi če se knjiga pojavi na fotografiji, gre navadno za posamezno knjigo,
odloženo nekje v prostoru. Da bi dobili bolj jasno sliko o trendu knjig v običajnih
stanovanjskih prostorih, in ne le tistih, namenjenih ljubiteljem knjig, v nadaljevanju
predstavljam še dodatna grafa. Tu je prikazano povprečno število podob, ki vključujejo
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knjigo, ter povprečno število upodobljenih knjig, iz primerjave sem tokrat izvzela tri
prispevke na temo domačih knjižnic iz letošnje številke, saj predvidevam, da so ti
namenjeni ozki ciljni skupini (ljubiteljem knjig). Grafa pokažeta, da se je število podob, ki
vključujejo knjige, tudi brez tistih, v sklopu prispevkov na temo domačih knjižnic, od leta
2007 do 2017 dvignilo, in je še vedno najvišje v vseh primerjanih letih, vendar je razlika
precej manjša kot na grafu, ki vključuje tri večstranske prispevke. Razlika med statistiko,
ki vključuje samostojne prispevke, in tisto, ki jih ne, pa je še očitnejša pri številu
upodobljenih knjig. Glede na prve podatke je količina upodobljenih knjig v letu 2017
najvišja v vseh šestih letnikih, ko pa izvzamemo omenjene tri prispevke, je ta le nekoliko
višja od tiste iz leta 2007, torej druga najnižja. Očitno je, da so knjige na fotografijah
domov še vedno prisotne, a v vse manjšem številu. V preteklosti se torej na posamezni
podobi pojavi večje število knjig, to pomeni, da je v posameznem stanovanju predstavljena
obsežnejša domača knjižnica. Z višjim upadom števila knjig kot podob pa se sklada
opažanje, da je število knjig na posamezni upodobitvi nižje, torej so predvidevane domače
knjižnice skromnejše, pogosto gre le za knjigo ali dve, ki estetsko popestrita prostor. V
zadnjih dveh letnikih sem pogosto opazila fotografije opreme, ki bi bila primerna za
hrambo knjig, a se knjige tam niso nahajale, prav tako v spremljajočem besedilu
potencialna funkcija hranjena knjig ni bila omenjena.
Pogostost podob, ki vključujejo knjige (izveti 3 prispevki)
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Graf 5: Spreminjanje pogostosti podob, ki vključujejo knjige na 100 str. v 60-ih letih (izvzeti 3 obširni prispevki iz
2017)

64

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Količina upodobljenih knjig (izvzeti 3 prispevki)
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Graf 6: Spreminjanje količine upodobljenih knjig na 100 str. v 60-ih letih (izvzeti 3 obširni prispevki iz 2017)

Vloga in mesto knjige sta se v stanovanjski opremi doma na Slovenskem v zadnjih šestih
desetletjih spreminjala. V šestdesetih letih je nosila domača knjižnica pomembno vlogo v
slovenskem domu. Velika knjižna omara, napolnjena s knjigami, je bila sestavni del
prostora, največkrat se je nahajala v dnevni sobi, pogosto pa tudi v drugih prostorih
(jedilnica, spalnica, …). Knjižni regal je imel v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih pomembno vlogo
v otroški sobi. S pojavom novega medija in vključitvijo TV sprejemnika v domovanja je v
70-ih letih zanimanje za knjigo močno upadlo. V prostoru je sicer knjiga še vedno
zastopana. Na fotografijah prostorov v letu 1977 so knjižne police visoke in številčne,
razporejene okoli TV sprejemnika na sredini dnevne sobe. V 1987 se knjižni regali znižajo
in postajajo samostojni ter ne več toliko vezani na prostor okoli TV sprejemnika. Knjižne
police se selijo v delovne kotičke. Število knjig na posameznih upodobitvah prostorov se
manjša, revija torej predvidi manj številčno domačo knjižnico. Kljub rahlemu dvigu
spremenljivk leta 1997 v letniku 2007 zanimanje za knjigo upade, kar bi lahko pripisali
razvoju novih tehnologij in napovedovanju konca tiskane knjige. Število samostojnih
prispevkov glede na prejšnje leto statistično sicer nekoliko naraste, a gre zgolj za
predstavitev dveh primerov knjižnih polic, ki zavzemata skromen odstotek strani. Od leta
1997 dalje tudi zanimanje za knjige v otroških sobah, ki je bilo pred tem veliko, vse bolj
upada. Regale zamenjajo posamezne poličke s skromnim številom knjig, ali pa otroška
soba ne predvideva niti teh. Skrb za čim več odlagalnih površin in funkcionalnost zamenja
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želja po odprtih prostorih. Knjižnice so danes v povprečju majhne, knjigam namenjene
omare pa predvidene za ljubitelje knjig ter tiste, ki želijo s knjigami v opremi stanovanja
izražati želeno identiteto. Tudi sodobna estetska stojala za knjige nosijo bolj dekorativno
kot uporabno vlogo, saj predvidevajo skromno domačo knjižnico. V zadnjem letu se
zanimanje za knjigo v reviji poveča, samostojni prispevki na to temo so daleč najobširnejši
in vsebinsko najbogatejši glede na vse obravnavane letnike, kar lahko kaže na obrat trenda
nazaj k staremu mediju. V zgodovini tiskane knjige se to ne bi zgodilo prvič.
Ali nihanje zastopanosti knjig in pohištvene opreme za hranjenje le-teh v reviji Naš dom
kaže dejansko sliko velikosti in opreme doma tistega časa, ne moremo trditi. Že leta 1977,
ko so se glede na primerjave z drugimi letniki (kljub padcu po letu 1967) knjižne police v
reviji pojavljale pogosto, je bila v uvodu v prispevek o organizaciji knjig v stanovanju
izražena skrb nad ponudbo knjižnih regalov na trgu, glede na katero bi lahko sklepali, da
malo ljudi tistega časa bere. Po Knjiga in bralci II (Kocijan in Žnideršič, 1980) pa so bile
bralne navade v letu 1980 celo pozitivno povezane z lastništvom TV sprejemnika, enako je
veljalo tudi za kupovanje knjig. Največ bralcev in kupcev knjig je bilo prav med tistimi, ki
imajo TV sprejemnik doma več kot 11 let, odstotek pa se je z manjšanjem števila let nižal,
najmanjši pa je bil med tistimi, ki TV sprejemnika tudi v letu 1980 še niso imeli. Rezultate
lahko povežemo s predpostavko, da so televizor med prvimi kupili bolj izobraženi
prebivalci in da je z daljšanjem števila let lastništva upadalo zanimanje za novi medij.
Statistike kljub vsemu kažejo (Kovač in Gregorin, 2016), da število intenzivnih bralcev pri
nas upada. Kljub temu, da je prebivalcev, vključenih v izobraževalni sistem vse več, pri
nas odstotek nebralcev skozi štirideset let ostaja razmeroma stabilen, v drugih evropskih
državah pa se ta odstotek pospešeno znižuje. Največji upad med leti 1998 in 2014 (za kar
dve tretjini) je pri nas opazen v številu intenzivnih kupcev, tistih, ki kupijo več kot 20 knjig
letno. Z upadanjem števila intenzivnih bralcev in rednih kupcev knjig se očitno
spreminjajo tudi pohištveni trendi, namenjeni hranjenju knjig. V pohištveni opremi je na
splošno vse manj odlagalnih površin in še te niso v prvi vrsti namenjene domačim
knjižnicam. V največ primerih na podobah stanovanjskih prostorov opazimo nekje od ene
do največ deset knjig, odloženih na posameznih poličkah ali na drugih mestih v prostoru.
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5.2 SPLETNA ANKETA – RAZISKAVA DOMAČIH KNJIŽNIC SLOVENSKIH
KUPCEV SPLETNE KNJIGARNE EMKA - REZULTATI
Kot sem že omenila, sem pri rezultatih in analizi ankete upoštevala le odgovore 1.052
anketirancev, ki so uspešno odgovorili na vseh petnajst zaprtih vprašanj, s katerimi sem
želela spoznati naravo domačih knjižnic slovenskih kupcev, vključujoč njihov odnos do
knjig in posedovanja le-teh.
Izkazalo se je, da je anketo izpolnilo občutno več oseb ženskega spola (kar 86 %!) in
veliko manj oseb moškega spola (le 14%). Pri Emki splošno razmerje med spoloma v bazi
kupcev tudi sicer govori v prid ženskam (v celotni bazi je evidentiranih cca 75 % žensk in
cca 25 % moških). Glede na izsledke raziskave Knjiga in bralci V iz 2014 je ta podatek
nekoliko manj presenetljiv, saj se izkazalo, da je odstotek bralcev med ženskami (66 %)
višji kot med moškimi (52 %) in je od raziskave Knjiga in bralci IV iz leta 1988 pri
ženskah narasel za 2 %, pri moških pa padel za 6 %.
Največ udeleženk/udeležencev ankete je bilo starih med 31 in 50 let, najmanj pa mlajših od
20 let (2 %) in starejših od 70 let ( 2%). Največ kupcev knjig, ki so se odločili za reševanje
ankete, ima doseženo univerzitetno stopnjo izobrazbe (40 %), nekoliko manj visokošolsko
(21 %) in gimnazijsko (17 %), magisterij (9 %) in poklicno (7 %), sledijo tisti z
doktoratom (4%), najmanj pa je takšnih z osnovnošolsko izobrazbo (2 %). Največ
udeleženk sodi v osrednjeslovensko regijo (36 %), manj v podravsko (12 %), gorenjsko
(10 %) in savinjsko (9 %), najmanj pa v zasavsko regijo (le 2 %).
14 %

ženske
moški

86 %
Graf 7: Spol vzorca
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Graf 8: Starost vzorca

Graf 9: Stopnja izobrazbe vzorca

Graf 10: Regija vzorca

68

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Največ udeleženk/cev je odgovorilo, da osebno poseduje od 200 do 500 knjig (29 %),
nekoliko manj vprašanih ima doma od 100 do 200 knjig (22 %) ali od 50 do 100 knjig (19
%). 13 % vprašanih poseduje med 500 in 1000 knjig, še vedno pa je več tistih, ki imajo
doma več kot 1000 knjig (11%), kot tistih, ki jih imajo manj kot 50 (le 6 %). Eden/ena
izmed anketirancev je na koncu ankete dopisal/a, da število knjig v njeni/njegovi knjižnici
presega 2.500 enot. Raziskava Knjiga in bralci V je pokazala, da je imelo leta 2014 le 17 %
Slovencev doma več kot 200 knjig, kar je manj v primerjavi z letom 1998, ko je bilo takih
20 %. Tako v letih 1998 kot 2014 so med Slovenci prevladovali tisti, ki imajo doma manj
kot 100 knjig. Glede na to, da gre v moji raziskavi za kupce knjig, je razlika pričakovana.
Raziskava o bralni kulturi in nakupovanju knjig v Sloveniji je med drugim ugotavljala tudi
odnos med številom knjig, ki jih anketiranci posedujejo in knjižnimi nakupnimi navadami.
Leta 2014 je imela dobra tretjina populacije doma manj kot 50 knjig, kar je pomenilo
dobro polovico tistih, ki so izjavili, da v zadnjem letu niso kupili nobene knjige. 31%
populacije je imelo doma 50-100 knjig. Več kot 4/5 tistih, ki v zadnjem letu niso kupili
nobene knjige, je imelo 100 knjig ali manj. Zviševanje knjižnih nakupnih navad se je
začelo pri domačem posedovanju več kot 100 knjig, nadalje pa se strmo dviguje z
večanjem števila knjig, ki so jih imeli udeleženci doma. Ti podatki torej kažejo, da so na
anketo odgovarjali predvsem redni kupci knjig

Graf 11: Število tiskanih knjig v domači knjižnici
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Število knjig v tujih jezikih v domači knjižnici
18%

5%

1 do 30
30 do 60
več kot 60
17%

nimam knjig v tujih jezikih
60%

Graf 12: Število angleških knjig (oz. knjig v drugih tujih jezikih) v domači knjižnici

Kljub temu, da so bili v vzorec zajeti kupci slovenskih knjig, je med njimi zelo malo
takšnih, ki doma nimajo nobene knjige v tujem jeziku (5 %). Največ udeleženk in
udeležencev ima doma od 1 do 30 knjig v tujih jezikih (60 %), ostanek vzorca se večinoma
razdeli na tiste, ki imajo tujejezičnih knjig več kot 60 (18 %) ter med 30 in 60 (17 %).
Raziskava Knjiga in bralci V kaže, da je v letu 2014 32 % Slovencev bralo tudi v tujih
jezikih, najbolj pogosto v angleščini. Izkazalo se je tudi, da je bilo med najbolj
intenzivnimi kupci (tistimi, ki so kupili več kot 20 knjig letno) kar 89 % takih, ki berejo in
kupujejo tudi v tujem jeziku. Sklepam, da se je ta številka v zadnjih dveh letih še dvignila,
čeprav je bil odstotek tistih, ki kupujejo knjige v tujem jeziku, leta 2014 med Slovenci
enak kot leta 1998. Odstotek tistih, ki imajo doma več kot 20 % knjig v tujih jezikih, je bil
sicer enak med tistimi, ki so v (takrat) zadnjem letu kupili tri do pet knjig in tistimi, ki so
kupili več kot 20 knjig (20 %), največji pa je bil pri tistih, ki letno kupijo od 6 do 10 knjig
(23 %). V angleščini torej berejo tako občasni kot redni kupci knjig. Iz komentarjev na
koncu moje raziskave je razvidno, da so razlogi za nakup knjig v tujih jezikih različni;
nekateri se za to odločajo zaradi ugodnejših cen, drugi zaradi večje izbire ali specifike
svojega poklica, nekateri pa živijo v tujini in so jim tako knjige v tujih jezikih lažje
dostopne.
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Število eknjig v lasti
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Graf 13: Število eknjig v lasti

Med kupci slovenskih tiskanih knjig še vedno prevladujejo tisti, ki v lasti nimajo nobene
eknjige (kar 67 %). 21 % kupcev ima v lasti do 30 eknjig, 4 % od 30 do 60, 8 % pa več kot
60 eknjig. Zanimivo je, da je veliko udeleženk in udeležencev v mnenju ob koncu ankete
izrazilo svoje stališče do eknjig in novih tehnologij, kljub temu, da se tega področja v
anketi (z izjemo zgornjega vprašanja) nisem neposredno dotaknila. Pri mnogih
bralkah/bralcih je čutiti strah pred prevlado eknjige in drugih medijev:
»Naj eknjige ne prevladajo.«
»Ostajam človek tiskane knjige!«
»Upam, da bodo tiskane knjige tudi del prihodnosti.«
»Tiskana knjiga mi predstavlja mnogo več kot eknjiga, pa čeprav so le-te uporabne in
nepogrešljive. Na knjigo nas vežejo spomini na otroštvo, na prve poskuse branja, na
tekmovanje za bralno značko, na možnost poglobiti se v razne svetove /…/«
»Predvsem sem redna obiskovalka knjižnic, stik z eknjigo ne zadovoljuje mojih bralskih
občutenj.«
»Lepa in zanimiva tema v času informacijske onesnaženosti, ko nekateri skoraj ne znajo
več brati, kaj šele pisati, in ko marsikdo uspešno zaključi srednjo in osnovno šolo, ne da bi
prebral eno samo književno delo. Sama prisegam na tiskano knjigo, eknjiga je zame
sprejemljiva le, če moram na hitro poiskati kakšen podatek (denimo v pravopisu) ali za
branje "plažne literature".«
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»Rajši imam v roki pravo knjigo, kjer pogledam platnice, jo ovoham, preberem, kdaj je
bila izdana in v koliko izvodih …«
»Premalo se bere knjige, preveč so ljudje na telefonih.«
»Včasih so knjige predstavljale večjo vrednost, uporabnost. Danes je to v veliki meri
prevzel internet – žal.«
»Ker tudi sama ustvarjam (pišem pesmi), zelo cenim knjigo. Knjiga iz papirja je bolj trajna
kot v računalniškem zapisu.«
»Branje je način življenja, ne predstavljam si ga brez knjig. Omogočajo ti vpogled v
različne svetove in bogatijo vsakdanjik. Še vedno menim, da je bralna kultura pri
Slovencih nizka, sploh z razvojem elektronskih tehnologij in računalništva.«
»/…/ v dobi drugih medijev knjiga izgublja pomen lastnine, kljub vsemu pa trdno
verjamem, da bo (pre)živela. Morda ne bodo več pomembni metri polic, a vrednost neke
zgodbe. /…/«
Nekateri drugi opažajo, da so določene vrste knjig bolj priročne v elektronski obliki:
»Opažam, da zaradi interneta in dostopnosti informacij sedaj zelo redko uporabljam
leksikone, slovarje, priročnike, vodnike.«
»Enciklopedije in priročniki v tiskani obliki so res v manjšini, ker niso več praktični ...«
»Uporabo enciklopedij, priročnikov ipd. je s hitrejšim dostopom že močno nadomestil
splet. Leposlovja - branja za dušo - pa pri meni vsaj za enkrat eknjiga ne more
nadomestiti.«
Kljub prevladi ljubiteljev tiskane knjige, pa so se med anketiranci našli tudi tisti, ki so se
na eknjigo že privadili in jo vzljubili:
»Večinoma berem eknjige.«
»Ker imam že preveč knjig in nimam več prostora za nove, zelo pogrešam več elektronskih
knjig.«
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Tudi med splošno populacijo Slovenije leta 2014 (Knjiga in bralci V) več kot 79 % ljudi
doma ni imelo elektronskih knjig, 16 % populacije pa je imelo doma manj kot 50
elektronskih knjig. Večina bralcev je več eknjig prebrala v angleščini (mlajši od 34 let),
prav tako pa je kar 75% udeleženih odgovorilo, da eknjigo največkrat pridobijo tako, da si
jo brezplačno naložijo s spleta ali od drugod. Iz rezultatov je torej očitno, da je tudi v letu
2017 celo med rednimi kupci knjig več tistih, ki elektronskih knjig sploh ne posedujejo, kaj
šele kupujejo. Kupci slovenskih knjig so tako še vedno v glavnem kupci tiskanih knjig.
V zadnjem letu je 27 % udeleženk/cev prebralo 4 do 10 knjig, ki niso vezane na njihov
študij ali delo. 24 % udeleženk/cev je v 12 mesecih v prostem času prebralo od 11 do 20
takšnih knjig, 21% pa med 20 in 50. Nekoliko manj, 16 % anketirank/cev, je v tem času
prebralo le 1 do 3 knjige, ki niso vezane na njihov študij/delo. 9 % vprašanih je v tem času
prebralo več kot 50 takšnih knjig in 4 % več kot 100. Pri tem moramo upoštevati, da je
prebiranje literature del poklica nekaterih izmed anketirank/cev, tako da preberejo veliko
knjig, ki bi jih zanimale tudi v prostem času, a so prav tako vezane ne njihovo delo, na kar
sta me prijazno opozorila dva udeleženca pri odprtem vprašanju na koncu ankete.
Udeleženi v anketi nedvomno sodijo v skupino bralcev, torej tistih, ki so zadnje pol leta
prebrali vsaj eno knjigo. Raziskava Knjiga in bralci V je pokazala, da je bilo leta 2014
takšnih 58 % Slovenk in Slovencev. Med bralci knjig je bilo 40 % takšnih, ki preberejo 4
do 10 knjig letno, 20 % takšnih, ki preberejo 1 do 3 knjige letno, 16 % tistih, ki preberejo
11 do 20 knjig letno in 16 % tistih, ki preberejo več kot 20 knjig letno. Ker je kupec knjig
tudi bralec, je povprečje podobno, a pri kupcih nekoliko višje. Pri obeh raziskavah moramo
upoštevati, da branje sodi med družbeno zaželene dejavnosti, kar je verjetno bralne navade
Slovencev nekoliko dvignilo od realnega povprečja.
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Graf 14: Število prebranih knjig, ki niso vezane na študij/delo za zadnjih 12 mesecev

Graf 15: Pogostost branja knjig

Največ anketiranih knjige bere večkrat tedensko (34 %), sledi število tistih, ki berejo vsak
dan (25 %) in tistih, ki so označili, da berejo najmanj enkrat tedensko (19 %). 17 %
anketiranih bere redkeje kot enkrat na teden. Bralne navade se seveda spreminjajo in niso
pri vseh konsistentne. To odlično nakazuje mnenje ene izmed anketirank: »Branje knjig je
odvisno od razpoloženja in časa, včasih berem vsak dan pred spanjem ali čez dan, potem
pa imam "knjižni molk" se malo odpočijem, premišljujem ... Poezija pa je največkrat za
dušo.«
Večina anketirank/cev kljub temu, da spadajo med kupce knjig, knjižnice obiskuje vsaj
enkrat (25 %) do dvakrat (24 %) na mesec, manj je takih, ki v knjižnico zahajajo enkrat do
dvakrat letno (15 %) ali na vsake tri mesece (13 %). Najmanj je ekstremov, torej tistih, ki v
knjižnico ne hodijo (11 %) in tistih, ki jo obiščejo vsak teden (11 %). V raziskavi Knjiga in
bralci V (2014) se je slaba polovica populacije izkazala za ne-obiskovalce knjižnic,
oziroma za redke obiskovalce. Dvakrat na mesec je knjižnice obiskovalo 19 % in enkrat na
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mesec 9 % vprašanih. Med obiskovalci knjižnic in bralci vsekakor obstaja močna
povezava, saj je bilo v letu 2014 le 7 % bralcev takšnih, ki sploh ne obiskujejo knjižnic. V
isti raziskavi leta 2014 se je prav tako izkazalo, da obstaja statistično močna povezava med
branjem in nakupovanjem knjig. S številom knjižnih nakupov se je kazalo tudi naraščanje
pogostosti branja in števila prebranih knjig na leto. Prav tako je raziskava iz 2014
pokazala, da imajo ljudje, ki kupujejo več knjig, tudi večje ambicije glede branja v
prihodnosti. Iz teh izsledkov lahko sklepamo, da slovenski bralci knjig obiskujejo knjižnice
in kupujejo knjige, torej se obiski knjižnic z nakupi knjig ne izključujejo, ampak se bralne
navade, obiski knjižnic in nakupi knjig med sabo pozitivno dopolnjujejo. Kljub temu pa je
med leti 1998 in 2014 prodaja knjig upadla za 10 %, knjižnična izposoja pa se je zvišala za
17 % (Kovač in Gregorin, 2016).

Graf 16: Pogostost obiskov knjižnice

Ena izmed anketirank je pripomnila: »Pod "obisk knjižnice" sem štela tudi prijavo v
knjižnico preko spleta in izposojo eknjig.« Kar nekaj mnenj ob koncu ankete se je
dotaknilo knjižnic, glede obiska katerih so mnenja deljena. Opaziti je tudi, da se
udeleženke/ci nagibajo k kupovanju določenih knjig, določene žanre pa si raje izposodijo v
knjižnici. Navajam primere mnenj:
»Večino knjig si izposodim v knjižnicah, lastnih imam malo.«
»Predvsem si knjige izposojam v knjižnici.«
»Pred leti smo večino knjig kupili, sedaj pa si jih redno izposojamo v knjižnici.«
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»S staranjem in z rastočimi davki na nepremičnine se bolj in bolj odločam za knjižnico.«
»Knjig v zadnjih letih ne kupujemo več veliko, saj si večino knjig sposodimo v knjižnici.
Poleg tega pa se velikokrat zgodi, da knjige, ki jo imamo doma, ne najdemo, in si jo
izposodimo v knjižnici.«
»/.../ knjižnice sem pa imel nadvse rad, vendar mi trenutna ne ustreza zaradi urnika - ko
končno pridemo domov, je zaprta, otroci so tam vsak dan, meni pač ni dano, ker je za
občino bolj važen urnik kot pa kvaliteta obiskovalcev.«
»Večkrat bi šel v javno knjižnico, če bi lahko tam dobil knjigo, ki si jo zaželim ... Ker tega
ni, si jo raje kupim.«
»V domači knjižnici imam predvsem poezijo, leposlovje, novejše knjige, romane pa si
sposodim v knjižnici.«
»V knjižnico hodim po otroške knjige. Knjige zase v glavnem vse kupim.«
»Večina knjig, ki jih imam(o) v lasti, je vezana na strokovno področje odraslih članov
družine, med njimi je tudi nekaj antikvarnih izdaj. Otroške knjige so zraven predvsem
zaradi otrok. Leposlovje in žanrsko literaturo si praviloma sposojamo v knjižnicah. Najbolj
zanimive naslove (beletristike in poezije) pa tudi kupim(o).«
Pri vprašanju »Kakšne vrste knjig imate na policah vaše domače knjižnice?« so
anketiranke/ci pri vsaki podani zvrsti označili, da takšnih knjig bodisi nimajo, jih imajo
zelo malo, jih imajo nekaj, precej ali, da je večina knjig, ki jih imajo doma, te vrste. Največ
kupcev ima doma leposlovne knjige, tako beletristiko kot tudi žanrsko leposlovje. Pri teh
dveh zvrsteh se je največ anketirank/cev odločilo odgovoriti, da je večina knjig z njihovih
domačih knjižnih polic te vrste (140 pri beletristiki in prav tako 140 pri žanrskem
leposlovju (oboje po 13 %)). Prav tako je kar nekaj anketirank/cev ocenilo, da ima
leposlovnih knjig precej (351, 33 % beletristika in 291, 28 % žanr) ali nekaj (325, 31 %
beletristika in 307, 29 % žanr). Za odgovor »takšnih knjig imam precej« so se
anketiranke/ci v veliki meri odločali tudi pri slikanicah (553, 53 %), enciklopedijah,
leksikonih in slovarjih (380, 36 %), strokovnih knjigah (336, 32 %), nekoliko pa tudi pri
kuharicah (252, 24 %) ter priročnikih (225, 21 %). Pri enciklopedijah, leksikonih in
slovarjih se je veliko udeleženk/cev odločilo tudi za odgovor »takšnih knjig imam nekaj«
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(449, 44 %), prav tolikšen delež udeleženk/cev je ta odgovor izbral tudi priročnikih (449,
44 %) in kuharicah (453, 44 %), nekoliko manj pri strokovnih knjigah (393, 37 %).
Odgovor »takšnih knjig imam zelo malo« je večina udeleženk oziroma udeležencev izbrala
pri biografijah (474, 45 %), knjigah za samopomoč (425, 40 %) ezoteriki, duhovnosti in
verskih knjigah (403, 38 %) ter stripih (360, 34 %). Nekoliko manj se jih je za ta odgovor
odločilo tudi pri priročnikih (304, 29 %) in kuharicah (285, 27 %). Največ odgovorov
»nimam takšnih knjig« pa so prejeli stripi (477, 45 %), knjige s področja ezoterike,
duhovnosti in osebne rasti (387, 37 %) ter knjige za samopomoč (316, 30 %).
Tabela 1: Kakšne vrste knjig imate na policah vaše domače knjižnice?
Kakšne vrste knjig imate na policah vaše domače knjižnice?
zvrst

Odgovori
Nimam
takšnih
knjig.

Takšnih knjig
Večina mojih
Takšnih knjig Takšnih knjig
Skupaj
imam zelo
knjig je te
imam nekaj. imam precej.
malo.
vrste.

leposlovje (beletristika: poezija,
62 (6%)
dramatika, proza)

174 (17%)

325 (31%)

351 (33%)

140 (13%)

1052
(100%)

žanrsko leposlovje (ljubezenski
romani, kriminalke, fantazijski 74 (7%)
romani ipd.)

239 (23%)

307 (29%)

291 (28%)

140 (13%)

1051
(100%)

155 (15%)

474 (45%)

343 (33%)

72 (7%)

7 (1%)

1051
(100%)

15 (1%)

177 (17%)

449 (43%)

380 (36%)

30 (3%)

1051
(100%)

strokovne knjige

46 (4%)

217 (21%)

393 (37%)

336 (32%)

59 (6%)

1051
(100%)

priročniki

49 (5%)

304 (29%)

449 (43%)

225 (21%)

24 (2%)

1051
(100%)

kuharice

47 (4%)

285 (27%)

453 (43%)

252 (24%)

14 (1%)

1051
(100%)

316 (30%)

425 (40%)

233 (22%)

66 (6%)

11 (1%)

1051
(100%)

ezoterika, duhovnost in verske
387 (37%)
knjige

403 (38%)

159 (15%)

81 (8%)

21 (2%)

1051
(100%)

477 (45%)

360 (34%)

161 (15%)

47 (4%)

6 (1%)

1051
(100%)

48 (5%)

129 (12%)

256 (24%)

553 (53%)

65 (6%)

1051
(100%)

biografije
enciklopedije,
slovarji

leksikoni

knjige za samopomoč

stripi

otroške knjige

in
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Večina mojih knjig je te
vrste.
Takšnih knjig imam precej.
Takšnih knjig imam nekaj.
Takšnih knjig imam zelo
malo.
Nimam takšnih knjig.

Graf 17: Vrste knjig na policah domače knjižnice

Pri vprašanju »Kako pogosto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v
povprečju odprete in prebirate glede na zvrst?« je največ udeleženk/cev odgovor »večkrat
na mesec« izbralo pri otroških knjigah (421, 40 %), kuharicah (215, 20 %) ter strokovnih
knjigah (165, 16 %). Vsaj enkrat na mesec največ udeležencev prav tako posega po
kuharicah (182, 17 %), strokovnih knjigah (174, 17 %), pa tudi po enciklopedijah,
leksikonih in slovarjih (149, 14 %). Enciklopedija, leksikone in slovarje sicer največ
udeleženk s polic vzame nekajkrat (380, 36 %) ali večkrat (276, 26 %) na leto, podobno je
tudi s strokovnimi knjigami (237, 23 % večkrat na leto in 322, 31 % nekajkrat na leto) in s
priročniki (255, 24 % večkrat na leto in 406, 39 % nekajkrat na leto). Nekajkrat na leto
največ anketirank/cev s svojih knjižnih polic vzame tudi kuharice (286, 27 %) in biografije
(441, 42 %), opazimo pa lahko tudi, da se je izmed tistih, ki so izbrali odgovor »Takšne
knjige predvsem zbiram,« največ anketirank za ta odgovor odločilo pri biografijah (242, 23
%). Največ anketirank/cev knjige s svojih knjižnih polic »uporablja« nekajkrat na leto, to
pa ne drži za stripe, knjige za samopomoč ter knjige s področja ezoterike, duhovnosti in
religije, ki jih največ udeleženk na svojih knjižnih policah sploh nima. Prav tako povprečje
»nekajkrat na leto« ne drži za otroške knjige, ki jih največ anketirank in anketirancev
(očitno staršev) prebira večkrat na mesec.
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Večkrat na mesec.
Vsak mesec.
Večkrat na leto.
Nekajkrat na leto.
Takšne knjige predvsem
zbiram.
Takšnih knjig nimam.
Graf 18: Pogostost prebiranja knjig iz lastne knjižnice

V raziskavi Knjiga in bralci V je leta 2014 je samo 14 % udeležencev zadnjo prebrano
knjigo vzelo iz lastne knjižnice (več je bilo takšnih, ki so si knjigo izposodili v knjižnici
(48 %) in tistih, ki so si jo izposodili pri drugem posamezniku (20 %)), s tem, da je
odstotek zadnje prebrane knjige iz domače knjižnice od leta 1998 padel za celih 10 %
(takrat je 24 % populacije nazadnje prebralo knjigo iz lastne knjižnice). Pri tem vprašanju
je verjetno večina izprašanih pomislila na zadnjo knjigo, ki so jo v celoti prebrali za lastne
potrebe, in po vsej verjetnosti v odgovor ni vključevala slikanic, ki jih berejo svojim
otrokom ter kuharic, priročnikov, enciklopedij in slovarjev, ki so v vsakodnevnem
življenju uporabne za iskanje določenih informacij. Razumljivo je, da ljubitelji knjig ob
pestrosti ves čas novih knjig na trgu posamezno leposlovno knjigo najpogosteje preberejo
zgolj enkrat in da bodo te knjige (v primeru, da ne gre za osebi res ljubo leposlovje, ki ga
rada večkrat prebira), kar dolgo samevale na knjižnih policah, medtem ko bodo kupci knjig
raje posegali po knjigah, ki jih še niso prebrali.
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Tabela 2: Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v povprečju odprete in prebirate
glede na zvrst?
Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v povprečju odprete in prebirate glede na
zvrst?

Zvrst

Odgovori

Takšnih
knjig
nimam.

Takšne
knjige
predvsem
zbiram.

Nekajkrat Večkrat na Vsak
na leto.
leto.
mesec.

Večkrat na
Skupaj
mesec.

leposlovje (beletristika: poezija,
87 (8%)
dramatika, proza)

165 (16%) 457 (43%) 163 (15%) 78 (7%)

102 (10%)

1052
(100%)

žanrsko leposlovje (ljubezenski
romani, kriminalke, fantazijski 110 (10%)
romani ipd.)

133 (13%) 393 (37%) 201 (19%) 90 (9%)

124 (12%)

1051
(100%)

12 (1%)

1051
(100%)

biografije

206 (20%) 242 (23%) 441 (42%) 127 (12%) 23 (2%)

enciklopedije, leksikoni in slovarji 41 (4%)

90 (9%)

380 (36%) 276 (26%) 149 (14%) 115 (11%)

1051
(100%)

strokovne knjige

64 (6%)

89 (8%)

322 (31%) 237 (23%) 174 (17%) 165 (16%)

1051
(100%)

priročniki

79 (8%)

75 (7%)

406 (39%) 255 (24%) 126 (12%) 110 (10%)

1051
(100%)

kuharice

61 (6%)

90 (9%)

286 (27%) 217 (21%) 182 (17%) 215 (20%)

1051
(100%)

knjige za samopomoč

404 (38%) 144 (14%) 316 (30%) 93 (9%)

54 (5%)

40 (4%)

1051
(100%)

ezoterika, duhovnost in verske
443 (42%) 163 (16%) 256 (24%) 85 (8%)
knjige

55 (5%)

49 (5%)

1051
(100%)

Stripi

504 (48%) 179 (17%) 245 (23%) 86 (8%)

20 (2%)

17 (2%)

1051
(100%)

otroške knjige

75 (7%)

421 (40%)

1051
(100%)

164 (16%) 192 (18%) 110 (10%) 89 (8%)

Pri vprašanju 12 je imelo največ sodelujočih v raziskavi težave, kar so izrazili v mnenju na
koncu ankete. Veliko ljudi ima namreč doma knjige, ki jih morda niso nikoli prebrali ali pa
so jih prebrali zgolj enkrat ali morda večkrat v preteklosti. Ne čutijo, da bi takšne knjige
zbirali, zato so imeli težave pri izbiri odgovora v takšnih primerih, ko knjige v roke
vzamejo manj kot enkrat na leto, a jih ne zgolj zbirajo. Primeri mnenj:
»Manjka mi možnost odgovorov pri nekaterih segmentih npr: otroških knjig in stripov zdaj
zagotovo ne zbiram, jih pa imam še iz otroških let, vsaj tiste, na katere sem navezana.«
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»Vprašanje št. 12 "Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v
povprečju odprete in prebirate glede na zvrst" ne ponudi odgovora v smislu: "Knjige sem
samo enkrat prebral". Tu gre predvsem za otroške knjige, ki smo jih brali v otroštvu, pa so
ostale z nami (sedaj jih seveda več ne beremo) in kakšno leposlovje, ki smo ga morali v šoli
prebrati. Torej ni nobenega vmesnega odgovora med "enkrat na leto" in "takšne knjige
predvsem zbiram" - slednji odgovor je neprimeren, saj so bile prebrane in niso bile
namenjene zbirki.«
»Posamezna knjiga pri več kot nekaj 100 knjigah ne more biti pregledovana večkrat letno,
povprečje bo vedno majhno, tudi če jih ne kupujem za zbiranje.«
»Na vprašanje "Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v
povprečju odprete in prebirate glede na zvrst?" nisem mogla ustrezno odgovoriti. Knjig
nimam doma zato, ker jih zbiram, vendar nekaterih, potem ko sem jih prebrala, ne vzamem
v roke skoraj nikoli več, druge pa še neprebrane čakajo na boljše čase.«
»Pri vprašanju št. 12 pogrešam odgovor "nikoli".«
Po podatkih raziskave Knjiga in bralci (Žnideršič, 1974) se je odstotek vzorca tistih, ki so
zadnjo prebrano knjigo vzeli iz lastne knjižnice, med leti 1998 in 2014 znižal za 20 %.
Anketiranci verjetno v odgovor na to vprašanje niso šteli knjig, ki so jih brali otrokom, in
morda tudi ne knjig, ki so jih brali na zahtevo svojega dela. Na padec odstotka zadnje
prebrane knjige iz lastne knjižnice verjetno vpliva rast novih knjižnih naslovov na trgu in
manjšanje števila novih knjig v domačih knjižnicah.
Največ anketirank knjižne police dojema kot pomemben del bivalnega prostora (52 %), za
33 % so te posebnega pomena, 15 % vprašanih pa jih dojema kot manj pomemben del
doma.
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Pomen knjižnih polic v prostoru
15%

33%

manj pomemben
pomemben
zelo pomemben
52%
Graf 19: Kako pomemben del vašega bivalnega prostora predstavljajo knjižne police?

Večina anketirank ocenjuje, da ima doma več kot 10 metrov knjižnih polic (37 %),
nekoliko manj je tistih z 6 do 10 metri knjižnih polic (27 %) in 3 do 6 metri (prav tako 27
%). Najmanj je tistih, ki ocenjujejo, da imajo doma manj kot 3 metre knjižnih polic (9 %).
Knjižne police v metrih
9%
37%
27%

1 do 3
3 do 6
6 do 10
več kot 10

27%
Graf 20: Ocena domačih knjižnih polic v metrih

Večini anketirank in anketirancev najpomembnejši kriterij za željo po posedovanju
določene tiskane knjige predstavljata poučna in informacijska vrednost njene vsebine,
izjemno pomembna pa se jim zdi tudi čustvena navezanost na knjigo kot del lastne
zgodovine in identitete. Kljub temu, da se je skupno več anketirank/cev odločilo, da kot
pomembno ali zelo pomembno označijo poučno (512, 49 % pomembno in 432, 41 % zelo
pomembno) in informacijsko (565, 54 % pomembno, 349, 33 % zelo pomembno) vrednost,
se je kljub vsemu največ tistih, ki so se odločali za odgovor »zelo pomembno«, odločilo to
oznako dodeliti čustveni navezanosti na knjigo kot del lastne zgodovine (457, 43 %), ki pa
jo je kot pomembno označilo 393 oz. 37 % udeleženih v raziskavi. Umetniško vrednost
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vsebine je 42 % (455) anketirank/cev določilo za pomembno lastnost tiskane knjige, 27 %
(286) udeleženk in udeležencev za zelo pomembno lastnost, 26 % (272) pa za manj
pomembno lastnost tiskane knjige. Najmanj udeleženk/cev pripisuje večji pomen
estetskemu oblikovanju tiskane knjige kot predmeta, kar 40 % (423) je to lastnost določilo
za manj pomembno, 13 % (132 – največ tistih, ki so določeni lastnosti dodelili odgovor
»nepomembno«) celo za nepomembno, 37 % (391) pa kljub vsemu za pomembno.
Tabela 3: Kako pomembna je posamezna lastnost tiskane knjige, ki vpliva na to, da želite imeti določeno tiskano
knjigo v lasti?
Kako pomembna je posamezna lastnost tiskane knjige, ki vpliva na to, da želite imeti določeno tiskano knjigo v
lasti?
lastnost knjige

Odgovori
nepomembno

manj
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

Skupaj

informacijska vrednost vsebine

31 (3%)

107 (10%)

565 (54%) 349 (33%)

1052
(100%)

poučna vrednost vsebine

15 (1%)

92 (9%)

512 (49%) 432 (41%)

1051
(100%)

umetniška vrednost vsebine

48 (5%)

272 (26%)

445 (42%) 286 (27%)

1051
(100%)

423 (40%)

392 (37%) 104 (10%)

1051
(100%)

169 (16%)

393 (37%) 457 (43%)

1051
(100%)

estetsko oblikovanje tiskane knjige kot predmeta 132 (13%)
čustvena navezanost na knjigo kot na del lastne
32 (3%)
zgodovine in identitete

83

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

čustvena navezanost na
knjigo kot na del lastne
zgodovine in identitete
estetsko oblikovanje tiskane
knjige kot predmeta
umetniška vrednost vsebine

poučna vrednost vsebine

informacijska vrednost
vsebine
nepomembno

manj
pomembno

pomembno

zelo
pomembno

Graf 21: Kako pomembna je posamezna lastnost tiskane knjige, ki vpliva na to, da želite imeti določeno tiskano knjigo
v lasti?

Na koncu ankete je neki anketiranec predlagal, da bi v anketo vključiti tudi vprašanje o
razmerju med domačimi in tujimi avtorji, kar se mi zdi smiselno. Upoštevati je potrebno,
da v mnogih gospodinjstvih domačo knjižnico uporablja in polni več oseb, ki različno
pogosto berejo različne knjige. Eden izmer anketirancev je zapisal: »Sicer knjig ne berem
več veliko, dnevno pa preberem časopis in več spletnih člankov,« s čimer je opozoril na
več vrst branja, ki se v digitalnih časih vse bolj spreminja.
Nekaj oseb je izrazilo ponos in zadovoljstvo ob svoji domači knjižnici, nekateri načrtujejo
še dodatno urejanje. Ena izmed anketirank je zapisala: »V zadnjem času opažam, da
moderna stanovanjska oprema ne vključuje več knjižnih polic. Tudi sama sem pri menjavi
pohištva v dnevni sobi ostala praktično brez polic, oziroma so knjige v omari in niso vidne.
Sedaj jih v prostoru vedno bolj pogrešam. Zdi se mi pomembno, da so knjige v prostoru
vidne, saj jih tako pogosteje vzamemo v roke, vplivajo pa tudi na vzgojo otrok in njihov
odnos do knjige, predstavljajo identiteto lastnika in dajo posebno toplino domu. Sama sem
knjige iz dnevne sobe morala umakniti v omare in na police v drugih prostorih, vendar si
želim, da bi ob naslednji menjavi pohištva knjige vrnila nazaj v dnevno sobo, kjer bi bile
vidne.«
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Kar nekaj udeleženk oziroma udeležencev raziskave je opozorilo na dejstvo, da: »Niso vse
knjige na knjižnih policah, lahko so spravljene drugje.« Primeri ostalih mnenj:
»Nimam knjižnih polic, knjige so zložene po tleh ob vseh straneh kavča, v spalnici, v
otroških sobah ...«
»Knjižnico imam v posebni sobi, ne v bivalnih prostorih. Kuharske knjige v kuhinji,
strokovne v poslovnih prostorih, knjige o vrtu v letni kuhinji …«
V odprtem vprašanju na koncu sem prejela tudi nekaj misli o prednostih domačih knjižnic:
»Knjige imam v lasti, ker mi je všeč, da lahko posamezno knjigo vzamem s police ali
odprem na tablici takrat, ko se mi zahoče določene zgodbe.«
»Knjige morajo biti del našega vsakdana, saj nas izobražujejo, razveseljujejo, dolgočasijo
in osrečujejo. V njih lahko najdeš svojo srečo, dušo in svet, v katerem si bi želel živeti ...
vsaj za hip. V knjigi najdeš navdih, idejo ali celo rešitev za delo pri opravljanju poklica ali
samo preprostih vsakdanjih početjih. Knjige je treba približati že najmanjšim otrokom.«
»Zame imajo knjige tako uporabno kot tudi estetsko vrednost in oboje mi je precej
pomembno. Prostor na nek način obogatijo in mu dajo dušo. Listanje po tiskanih straneh
se mi zdi bolj pristno kot drsenje po elektronskih napravah ... Strokovne in ne-leposlovne
knjige pridejo večkrat prav, za leposlovje, ki ne predstavlja velike sentimentalne
navezanosti, pa je dovolj tudi izposoja v knjižnici. Domača knjižnica je tudi nekaj, kar se
lahko deduje in tako se bralna kultura prenaša iz roda v rod.«
»Knjiga v domači knjižnici je član družine. Nikakor pa ni samo okrasek police - "Lahko
dobim 2,5 m knjig; in ovitki naj bodo v zeleni barvi!"«
»Tiskana knjiga mi predstavlja mnogo več kot eknjiga, pa čeprav so le-te uporabne in
nepogrešljive. Na knjigo nas vežejo spomini na otroštvo, na prve poskuse branja, na
tekmovanje za bralno značko, na možnost poglobiti se v razne svetove. Knjiga krajša čas,
izobražuje, razveseljuje, pretrese… odvisno od vsebine.«
»Si predstavljate mojo srečo, ko vzamem knjigo, kjer je že oče pisal pripombe, kjer sem
sama v gimnaziji podčrtala pasuse (po 50!!) letih. To me najbolj navdušuje in to me sedaj
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pri 70-ih letih neskončno pomirja. Hvaležna sem za dar branja, možnost in znanje letega.«
»Res rada berem. Včasih sem bila reden obiskovalec knjižnic, potem pa sem ugotovila, da
eno knjigo rada preberem večkrat, v različnih obdobjih življenja, in da je to mogoče, če jih
imam lepo doma in so mi vedno na voljo. Ni poceni, je pa za dušo neprecenljivo!«
A nismo vsi enakega mnenja. Nekdo je zapisal:
»Knjiga, ki je na polici, je mrtva knjiga. Spodbujanje izmenjave knjig je nujno potrebno.«
Zapisana misel dobi še večjo težo, če jo povežemo s težavami, s katerimi se kupci knjig
soočajo. Najpogosteje se te navezujejo na pomanjkanje prostora in denarja. O smiselnosti
posedovanja knjig pa se lahko vprašamo tudi v primerih, ko kupec posamezne knjige ne
prebere nikoli ali zgolj enkrat. To se verjetno dogaja pogosto, saj se vse več ljudi pritožuje
nad pomanjkanjem časa za branje.
»Brez knjige mi živeti ni. Imam jih veliko in težko jih dajem stran. Čeprav tudi to moram,
ker nimam prostora. Toda kaj vreči čez prag? No, dam jih v dom starostnikov, pa tudi
podarjam posameznikom. Ko izide nekaj novega, ne čakam v vrsti v knjižnici, kar kupim
novo. Malo sem obsedena s knjigami, a ljubim to obsedenost.«
»Knjig bi bilo v domači knjižnici več, če bi prostor dopuščal.«
»/…/ veliko zbirk je bilo v lasti starega očeta, te redko vzamemo v roke, občasno pa pride
prav /…/«
»Ker imava z ženo 74 in 75 let, se večkrat vprašam - kam bodo knjige šle?«
»Nekje sem prebral: "Pisava je spomin človeštva", zato se s težkim srcem ločim od vsake
knjige, ki sem jo kdaj posedoval. Zaradi pomanjkanja prostora sem v lanskem letu oddal v
knjižnico in v bukvarnico celotno dolgoletno zbirko edicij znanstvene fantastike, sigurno
čez 300 kosov.«
»Precej več knjig imam v tujih jezikih, ker so cenovno precej dostopnejše od slovenskih.«
»/…/ sem pa zaradi dragih knjig v slovenskem jeziku začela pogosteje uporabljati
knjižnico, ki sem jo prej uporabljala redkeje - če si izposodim 1 knjigo, imam poplačano
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kupnino. Je pa treba priznati, da so v Sloveniji trdo tiskane knjige resnično predrage, kar
vodi v nakup žepnic, ki pa nikoli ne stojijo tako lepo na polici.«
»Čeprav so se knjige pocenile, se mi nekatere zdijo še vedno predrage.«
»Pri nas so knjige preveč bogato urejene in posledično predrage za na našo kupno moč.«
»S staranjem in z rastočimi davki na nepremičnine se bolj in bolj odločam za knjižnico.«
»/…/ poleg tega sem po rojstvu otroka enostavno prikrajšana za branje knjig (ki niso
otroške), zato je število prebranih knjig in pogostost branja pri meni precej upadla /…/«
»Na vprašanje "Kolikokrat na leto ocenjujete, da posamezno knjigo iz lastne knjižnice v
povprečju odprete in prebirate glede na zvrst?" nisem mogla ustrezno odgovoriti. Knjig
nimam doma zato, ker jih zbiram, vendar nekaterih ne vzamem v roke, potem ko sem jih
prebrala, skoraj nikoli več, druge pa še neprebrane čakajo na boljše čase.«
»Rada berem, ampak predvsem na dopustu.«
»Veliko knjig še čaka, da bi jih vzela v roke, čeprav sem jih z navdušenjem kupila. Morda
jih bom prebrala šele, ko bom v pokoju, a nekoč jih bom, in ob misli na to me navdaja
sladko pričakovanje.«
»Preden sem dobila otoke, sem veliko več brala knjige. Sedaj sem večina v otroških
knjigah in upam, da bosta oba otroka brala knjige.«
»V knjižnici je tako velikoooo dobrih, zanimivih knjig, prostega časa pa žal premalo.«
»Upam, da bom v pokoju toliko časa, da bom lahko ponovno prebrala večino nestrokovnih
knjig na knjižni polici.«
»Želim si, da bi imela več časa za branje knjig.«
»Knjig imam en kup, še vedno jih kupujem, za približno 100€ na mesec, vendar mi je
zmanjkalo časa in predvsem motivacije za branje.«
»Sem mlada mamica in za branje kljub željam trenutno zmanjkuje časa.«
»Rada bi brala več, nimam časa.«
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Veliko udeleženk/cev mi je zaželela srečo pri študiju in izdelovanju magistrske naloge ter
izrazila splošno ljubezen do knjig (kar nekaj jih je napisalo, da si življenja brez knjig ne
morejo predstavljati). Kar nekaj sodelujočih je izrazilo navdušenje nad izbrano tematiko in
zanimanje za rezultate ankete (»Upam, da bodo rezultati vaše ankete kje objavljeni
oziroma da bomo tisti, ki izpolnjujemo, dobili povratno informacijo.«, »Ena najbolj
celostnih anket, kar mi jih je prišlo pod roke ... Vse pohvale ...«, »Zelo me veseli, da ste se
lotili take raziskave. V vseh letih dela (35) me do zdaj še nihče ni izpraševal o tem.«). Ob
prebiranju mnenj sem dobila občutek, da je večina v izpolnjevanju ankete uživala, še toliko
bolj zato, ker je iz odgovorov razvidno, da imajo iskreno radi knjige.
Povprečna respondentka naše ankete je torej ženska srednjih let (med 30 in 50) z
univerzitetno izobrazbo iz osrednjeslovenske regije. Redno kupuje tiskane knjige in sodi v
dobro polovico slovenske populacije, ki prebere vsaj eno knjigo letno. V domači knjižnici
ima nekje med 200 in 500 knjig (nadpovprečno število glede na državno povprečje), od
tega manj kot 30 knjig v tujih jezikih. Eknjig ne bere in si želi, da bi se tiskana knjiga še
dolgo ohranila. Je ljubiteljica knjig in mati, ki želi svojim otrokom privzgojiti ljubezen do
branja, vendar njej sami (še posebno odkar ima otroke) časa za branje primanjkuje. Na leto
tako za lasten užitek prebere okoli 10 knjig (povprečje med slovenskimi bralci je bilo leta
2014 4-10 knjig letno). Bere sicer večkrat tedensko, skoraj vsak dan (predvsem otrokom in
knjige, vezane na njeno delo). Knjižnico obiskuje enkrat do dvakrat na mesec. V domači
knjižnici ima največ otroških in leposlovnih knjig, kar nekaj strokovnih in nekaj biografij,
leksikonov, slovarjev in enciklopedij ter kuharic in drugih priročnikov. Knjig za
samopomoč ima malo, medtem ko je stripi ter duhovne, ezoterične in verske knjige ne
zanimajo. Največkrat prebira določene izvode otroških knjig, večino ostalih knjig iz
domače knjižnice pa odpre nekajkrat na leto ali redkeje. Večkrat uporablja enciklopedije,
leksikone, slovarje, strokovne knjige, priročnike in kuharice. Doma ima nekaj več kot 10
metrov knjižnih polic, ki ji predstavljajo srednje pomemben del bivalnega prostora. Na
policah svoje domače knjižnice želi imeti knjige, na katere je čustveno navezana, takšne, ki
zrcalijo del njene lastne zgodovine in se z njimi identificira, ter knjige s poučno in
informacijsko vrednostjo vsebine. Umetniški vrednosti vsebine pripisuje nekoliko manjši
pomen, medtem ko ji estetsko oblikovanje tiskane knjige kot predmeta ne predstavlja
velike vrednosti. Knjižnih polic ne poseduje prvenstveno zaradi estetskega učinka v
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prostoru ali atmosfere, ki bi jo knjige ustvarjale. Največji problemi, s katerimi se sooča v
povezavi z lastno knjižnico, so pomanjkanje prostora, denarja in časa za branje.

5.3

INTERPRETACIJA SKUPNIH REZULTATOV

Moja prva hipoteza, da se z upadanjem števila intenzivnih bralcev in kupcev knjig manjša
tudi izbor knjižnih polic v predlogih za notranje oblikovanje doma, se je delno potrdila.
Bolj očitno od manjšanja izbora in zastopanosti odlagalnih površin, primernih za hranjenje
knjig, se je zmanjšala sama velikost te pohištvene opreme in prostora, ki ga namenja
hranjenju knjig. Od devetdesetih let dalje se uporabna funkcija knjižnih polic vse bolj
podreja estetski. V največji meri se je v zadnjih petdesetih letih zmanjšalo število
upodobljenih knjig v posameznem letniku revije Naš dom. Knjige se sicer na fotografijah
domov pojavljajo pogosteje, kot so se v prejšnjih desetletjih, vendar bi to lahko delno
pripisali tudi naraščajočemu številu podob v reviji. Domače knjižnice so v povprečju vse
manjšega obsega, knjige pa se v prostoru vse pogosteje pojavljajo kot dekoracijski
element. Regalni kompleks ali celo stena knjižnih polic sta v sodobnem notranjem
oblikovanju namenjena posameznim ljubiteljem knjig, ki spadajo v manjšino celotne
populacije. Tri obsežnejše prispevke iz letnika 2017 revije Naš dom, ki učinkujejo kot
promocija branja in kupovanja knjig ter obogatitve stanovanja z domačo knjižnico, lahko
razumemo bodisi kot napovednike novega trenda zaželenosti tiskane knjige, bodisi kot
prispevke, namenjene predvsem bralcem z že ustvarjenimi domačimi knjižnicami večjega
obsega, kamor uvrščamo tudi populacijo, preučevano v drugi raziskavi.
V raziskavi o domačih knjižnicah kupcev slovenskih knjig se je potrdila druga hipoteza, da
imajo Emkini kupci v primerjavi s slovenskim povprečjem nadpovprečno velike domače
knjižnice. Vzorec je sestavljala specifična skupina ljudi, ki v povprečju posedujejo več kot
200 knjig, svoje knjižnice pa še vedno aktivno dopolnjujejo z novimi nakupi. To jih glede
na raziskavo Knjiga in bralci V (Kovač et al., 2015) uvršča med 17 % slovenske populacije
z več kot 200 knjigami v domači knjižnici. Podatke o domačih knjižnicah in odnosu do teh
sem torej pridobivala od tistih, ki posedujejo domače knjižnice večjega obsega.
Obe raziskavi sta delno potrdili tretjo hipotezo o knjigi, ki v današnjem času virtualno
dostopnega znanja izgublja svojo informativno vrednost in pridobiva na simbolni
vrednosti. Pohištveni trendi predvidevajo vse manjši obseg domačih knjižnic. Zbirke
klasičnih romanov, slovarji, enciklopedije in leksikoni, ki so bili nekoč del doma, so
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izginili s fotografij stanovanjske opreme. Posamezne knjige, odložene na omaricah, po
formatu in oblikovanju naslovnic bolj spominjajo na leposlovna dela.
Kljub opažanjem, da mlajše generacije informacijske vsebine vse bolj iščejo na spletu, se
je v raziskavi o domačih knjižnicah Emkinih kupcev izkazalo, da ti knjigam iz domače
knjižnice še vedno pripisujejo največjo poučno in informacijsko vrednost. Pri tem je sicer
potrebno upoštevati, da je bila večina respondentov starih med 30 in 50 let. Respondentke
in respondenti so sicer velik pomen pripisali tudi čustveni navezanosti na knjigo kot na del
lastne zgodovine in identitete, iz njihovih komentarjev ob koncu ankete pa je razvidno, da
jih na lastne knjižnice veže močna čustvena vez in da tiskani knjigi pripisujejo močan
simbolni pomen. Prav zato je ta skupina ljudi manj naklonjena eknjigam. Nekateri
posamezniki kljub temu priznavajo pozitivne lastnosti eknjig in manjšo rabo slovarjev,
leksikonov in enciklopedij, torej tiskanih gradiv z informativno vrednostjo. Zanimivo je, da
je večina respondentov umetniški vrednosti vsebine tiskanih knjig pripisala manjši pomen,
kljub temu, da na njihovih domačih policah prevladuje leposlovje.

6. ZAKLJUČEK
Knjige so skozi dolgo zgodovino omogočale prenos znanja novim generacijam. Zaradi
svoje kulturne narave in družbenega pomena so si v kolektivni zavesti izborile poseben
status. Osebne knjižnice nam omogočajo hranjenje literature, ki je pomembna za naš
osebni (mentalni, duševni, poslovni) razvoj. Posamezniku ljube knjige iz domače knjižnice
utrjujejo njegovo identiteto, tiste, ki jih še ni prebral, pa predstavljajo možnost, obljubo. So
motivator in opomnik na delo, ki ga čaka, na znanje, ki si ga želi pridobiti. Tiskane knjige
omogočajo odklop, trenutek zase, odmik od drugih dražljajev. Ko beremo, se
osredotočamo zgolj na vsebino knjige, ob tem pa urimo svojo koncentracijo, ki zaradi
novih tehnologij postaja vse bolj razpršena. Eknjige z mnogimi prednostmi izničujejo
neločljivost vsebine od nosilca in nas tako »oropajo« materialnega užitka ter bibliofilske
zbirateljske izkušnje. Vsebine ne moremo držati v rokah, lahko držimo le elektronsko
napravo, ki je enaka za vse v njej shranjene knjige. Eknjiga je ekološka, vedno na dosegu
roke, ne zavzema fizičnega prostora, na njej se ne nabira prah in tudi v primeru, da jo
zbrišemo iz naše naprave, ob tem ne bomo čutili krivde in tesnobe, ki bi nas prevzemala ob
zavrženju tiskane knjige, saj je eknjigam pripisan občutek začasnosti. Paradoksalno tiskane
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knjige ljubimo prav zaradi njihove organskosti in materialne krhkosti, ljubiteljem knjig je
všeč vonj njihovega razpadanja ter vonj, ki se ga v času svojega obstoja navzamejo.
Nosilci knjižnih vsebin so se spreminjali skozi vso zgodovino in menjali oblike glede na
večjo ustreznost, uporabnost in priročnost novo razvitega nosilca. Kljub temu, da nas
čudovito okrašeni srednjeveški kodeksi še dandanes prevzemajo in nam jemljejo dih s
svojimi iluminacijami, najbrž nikomur ne pade na misel, da bi knjige s svoje knjižne police
zamenjal s temi težkimi in okornimi bloki. Ali nam bi torej opustitev zbirateljstva ter
čustvene navezanosti na materialni nosilec besedil prinesla praznino in nazadovanje v
osebnem razvoju ali pa bi nas morda lahko v določenem smislu osvobodila navezanosti na
materialno? Tiskana knjiga in eknjiga lahko sobivata in se odlično dopolnjujeta. Eknjiga s
svojim obstojem ne ogroža tiskane, z ekološkega vidika pa bi bila večja uporaba eknjig
celo dobrodošla, medtem ko bi lahko tiskana knjiga prav zaradi manjše, a bolj izbrane
produkcije zopet pridobila na statusu dragocenega predmeta s simbolno vrednostjo.
V kolikor nas na določeno knjigo ne veže čustvena vez, je objektivno gledano njena
največja vrednost v vsebini. Če te vsebine ne uporabimo večkrat, je hranjenje knjige doma
potratno, tako iz ekonomskih kot iz ekoloških razlogov. Za pridobivanje informacij so
virtualna orodja že veliko bolj priročna, žanrski romani, ki jih preberemo zgolj enkrat, pa
bi bili iz ekološkega vidika veliko bolj primerni za branje v elektronski verziji kot pa v
nizkocenovnih mehko tiskanih izdajah, ki se tako ali tako hitro uničijo.
Ne glede na spremembe, ki jim je bila knjiga primorana v svoji dolgi zgodovini kljubovati,
je tiskana knjiga še vedno prisotna in v krogu svojih oboževalcev še kako priljubljena.
Raziskava o pojavu knjig in knjižnih polic v reviji za opremo doma Naš dom je pokazala,
da je popularnost knjige in knjižnih polic v petih desetletjih doživljala vzpone in padce,
največja padca je opaziti prav ob pojavu novih medijev v zasebni sferi (TV 60-ih in 70-ih
letih ter računalnik po letu 2000), vendar ti mediji knjige niso nadomestili oziroma v celoti
izrinili iz stanovanj. Obsežni knjižni regali, ki so bili nekoč obvezen del informacijskozabavnega središča doma, so sicer skoraj izginili iz obvezne stanovanjske opreme in danes
povprečnemu Slovencu za hrambo lastnih tiskanih knjig povsem zadostujeta polica ali dve.
Bralne statistike iz leta 2014 niso nič kaj spodbudne, kupec pa za nakup tiskanih knjig
potrebuje denar, čas in prostor ter seveda zanimanje za vsebino kupljene knjige. Glede na
raziskavo kupcev Emke je za ljubitelje knjig v srednjih letih tiskana knjiga še vedno
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nenadomestljiva in ti še vedno gradijo svoje domače knjižnice, ki jim veliko pomenijo.
Kljub temu, da so udeleženci raziskave poleg čustvene navezanosti na tiskano knjigo in
osebne zgodovine, povezane z njo, največjo kvaliteto prepoznali v njeni poučni in
informativni vrednosti, pa bi bila lahko v prihodnosti največja prednost tiskane knjige pred
elektronsko v njeni vidni fizični simboliki. Ob splošni dosegljivosti informacij bi lahko
tiskana knjiga zopet postala luksuzni predmet, domača knjižnica pa njegovo svetišče,
sestavljeno zgolj iz vsebin, ki si tam zaslužijo biti. Domača knjižnica je v tem primeru
zbirka spominov, mentalni album in dnevnik posameznikovega življenja in prav to je tisto,
kar jo dela edinstveno in nezamenljivo.
Nove tehnologije knjige ne ogrožajo, temveč ponujajo možnosti za pozitivne spremembe v
sistemih. Potreba po knjižni kulturi je bila vedno prisotna, saj je ta ključna za oblikovanje
inteligentne, vedoželjne in empatične družbe, ljudje, ki jo bodo ustvarjali in spodbujali,
bodo zato vedno potrebni. Promocija bralne kulture bi s povečanjem skupine bralcev znova
utrdila prepričanje, da moramo v vsakem domu, tako kot smo našli prostor za televizijski
sprejemnik in osebni računalnik, znova najti tudi prostor za domačo knjižnico.
Raziskovanje domačih knjižnic poraja množico novih vprašanj, ki bi zahtevala nove
raziskave, na primer kakšen učni uspeh imajo v Sloveniji otroci iz družin, kjer imajo doma
veliko knjižnico in ali ima dostop do eknjig nanje enak vpliv kot dostop do tiskanih knjig
ter kakšen je odnos do knjige in domačih knjižnic med mlajšo generacijo, na primer
populacijo, mlajšo od trideset let, saj je v resnici ta tista, ki kreira bližnjo prihodnost.
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7. POVZETEK
Na razvoj domačih knjižnic in knjižnih polic so skozi zgodovino vplivali različni
dejavniki: nosilec besedil, dostopnost besedil, zanimanje za besedila ter znanost in
literaturo na splošno, pismenost prebivalstva in aktualnost drugih medijev.
V času antike in srednjega veka so nosilec besedil (na roke pisani dragoceni zvitki in
kodeksi), dostopnost besedil le ozkemu krogu izbrancev, nepismenost in srednjeveško
splošno nezanimanje za znanost in umetnost ustvarili okolje, nenaklonjeno razvoju
domačih knjižnic. Stari tipi nosilcev so zahtevali posebno in drugačno opremo za hranjenje
(posode in niše za zvitke, armarie ter skrinje in pulte z verigami za kodekse). Dokler je
knjižnica zaradi luksuznega statusa knjige še veljala za zakladnico znanja, je bila temu
primerno tudi opremljena. Zanimanje za besedila, potreba po več izvodih istega dela,
splošna izobrazba in z njo širjenje pismenosti so v novem veku povzročili razvoj tiskarstva
in knjigotrštva. Razvoj osnovnega šolstva in s tem povezan razcvet pismenosti med
ženskami in otroci v 19. stoletju je spodbudil nastanek novih žanrov in temu prilagojenih
izdaj, knjiga se je počasi razširila med množice in postala del vsakega doma. Knjige so
postajale vse lažje dostopne, mehko vezane izdaje pa so omogočale nakupe tudi manj
premožnim. Najširše množice je knjiga dosegla v dvajsetem stoletju. Kljub preprostejšemu
videzu in manjši denarni vrednosti tiskana knjiga nikoli ni zares izgubila svojega
posebnega statusa dragocenega predmeta z informacijsko, poučno, umetniško in simbolno
vrednostjo. V določenih obdobjih je bilo posedovanje lastne knjižnice moderno, pogosto je
zanimanje zbudil zgled kake javne osebnosti.
Domača knjižnica ima veliko pozitivnih učinkov, saj fizična prisotnost knjig v prostoru na
vse družinske člane učinkuje kot motivacija za branje. Knjige, ki smo jih že prebrali, in so
nas bodisi veliko naučile ali v nas vzbudile burna občutja in misli, simbolizirajo naš
osebnostni razvoj in vrednote ter se nam ponujajo v vnovično branje. Otroci, ki odraščajo v
domovih z veliko knjigami, v povprečju dosežejo tri leta več izobrazbe kot otroci iz domov
brez knjig, neodvisno od izobrazbe, poklica in družbenega statusa staršev. Mnogi uspešni
ljudje imajo obsežne domače knjižnice, na katere so močno navezani, in katerim
nedvomno lahko pripišejo precejšen delež zaslug za uspeh in osebnostni razvoj. Domače
knjižnice so izjemno pomembno orodje raziskovalcev, pisateljev in vseh tistih, ki v okviru
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svojega ustvarjanja in dela na dosegu roke potrebujejo literaturo, na katero se lahko
sklicujejo ali takšno, ki jih navdihuje.
Ena izmed pozitivnih lastnosti, ki jih tiskana knjiga prinese v dom, je tudi njena estetska
plat, saj ne glede na to, kam jo umestimo, pozitivno učinkuje na videz prostora ter poudari
identiteto svojega lastnika. Za bibliofile je tiskana knjiga več kot le predmet in več kot
njegova vsebina. Poleg tradicionalne navezanosti na tiskano knjigo jo cenijo tudi kot
dragocen predmet s čustveno vrednostjo, ki simbolično odraža spomine in izkušnje iz
njihovega življenja. Fizična prisotnost knjige učinkuje kot spomenik in opomnik. Domača
knjižnica je v tem primeru zbirka spominov, mentalni album in dnevnik posameznikovega
življenja. V primeru, da domačo knjižnico hranimo na elektronski napravi, je ta
neoprijemljiva, kar posameznika oropa zbirateljskega užitka ob posedovanju predmeta z
njemu dragoceno vsebino, izhlapijo pa tudi vsi tisti pozitivni učinki, ki jih ima prisotnost
knjig v domu na otroke.
V okviru magistrske naloge sta bili izvedeni dve raziskavi. Raziskava lastnosti in
aktualnosti knjižnih polic v slovenski reviji za opremo doma Naš dom: revija za
praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja je zajemala pregled šestih letnikov, od leta
izhajanja do letošnjega leta na vsakih deset let (številke iz let 1967, 1977, 1987, 1997,
2007 in 2017) z beleženjem pohištvenih trendov, vezanih na domače knjižnice, števila
besedil z omembo knjig oziroma knjižnih polic, števila samostojnih prispevkov na temo
umeščanja knjig v prostor, števila podob, vključujočih knjige in knjižne police ter približne
ocene števila vseh upodobljenih knjig. Za vsak letnik so bile glede na podatke ter obseg
letnika izračunane 4 spremenljivke povprečnih vrednosti na 100 strani, ki so med sabo
primerljive in so opazovane trende v nadaljevanju podprle s kvantitativno analizo.
Anketa o domačih knjižnicah kupcev slovenskih knjig spletne knjigarne Emka je poleg
začetnih demografskih vprašanj zajemala 10 zaprtih vprašanj, vezanih na kupčeve bralne
navade in domače knjižnice ter končno vprašanje odprtega tipa z možnostjo podaje
dodatnega mnenja. Povezava na raziskavo, ki je bila poslana na elektronske naslove
kupcev slovenskih knjig iz Emkine baze, je vrnila 1052 v celoti ustrezno rešenih anket.
Vzorec raziskave so večinoma sestavljale univerzitetno izobražene osebe ženskega spola
srednjih let iz osrednjeslovenske regije. Rezultati anket so bili obdelani kvalitativno in
kvantitativno ter (kadar je bilo to smiselno) primerjani z rezultati zadnje raziskave o
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bralnih navadah in kupovanju knjig v Sloveniji (Knjiga in bralci V). S prvo raziskavo sem
želela dobiti okviren vpogled v razvoj in aktualnost domačih knjižnic na našem ozemlju v
zadnjih šestih desetletjih, z drugo raziskavo pa trenutno stanje domačih knjižnic kupcev
slovenskih knjig ter odnos anketiranih do knjig in domačih knjižnic.
Raziskava o prisotnosti knjig in knjižnih polic v reviji Naš dom je pokazala, da so se trendi
pri notranji opremi doma prilagajali dostopnosti novih medijev in s tem načinu uporabe
prostega časa. Danes v povprečnih sodobnih stanovanjih prevladuje minimalističen slog, ki
predvideva malo odlagalnih površin, knjižne police niso obvezni del opreme doma in se
pojavljajo v manjšem obsegu. Obsežne domače knjižnice so predvidene za posamezne
bibliofile.
Raziskava o domačih knjižnicah kupcev spletne knjigarne Emka je pokazala, da ti v
povprečju posedujejo več kot 200 knjig. S tem jih lahko uvrstimo med 17% slovenske
populacije z obsežnejšo domačo knjižnico. Glede na rezultate o vsebini in uporabi lastnih
knjižnic kupcev slovenskih knjig ter pregled splošnega razvoja domačih knjižnic, spadajo
med knjige, ki so na domačih knjižnih policah najbolj zastopane in uporabljene: otroške
knjige, izbrano leposlovje ter strokovne knjige, ki jih posameznik potrebuje za svoje delo.
Večina kupcev knjig splošne knjižnice obiskuje enkrat do dvakrat mesečno, s tem da si
določene vrste knjig raje izposodi v knjižnici (leposlovje, predvsem žanrsko in otroške
knjige), določene knjige (strokovne, izbrano leposlovje) pa si raje kupi. Respondenti so
poleg čustvene navezanosti na tiskano knjigo in osebne zgodovine, povezane z njo,
največjo kvaliteto prepoznali v poučni in informativni vrednosti knjige in izrazili
tradicionalen odnos do domačih knjižnic. Eknjige ne predstavljajo pomembnega deleža
domačih knjižnic, saj so tisti, ki jih posedujejo, v manjšini. Določeni posamezniki
priznavajo pozitivne lastnosti eknjig in jih uporabljajo.
Z upadanjem števila intenzivnih bralcev in kupcev knjig se manjšajo tudi obsegi domačih
knjižnic in prostornina pohištvenih elementov, namenjenih hrambi knjig. Upadanje
zanimanja za knjigo bi bilo v določenih obdobjih lahko pogojeno z dostopnostjo novih
tehnologij, vendar pa je tiskana knjiga še vedno priljubljena v krogu svojih oboževalcev,
kjer je eknjiga ne ogroža. Ljudje z velikimi domačimi knjižnicami so v manjšini. Simbolna
vrednost med ljubitelji knjige ohranja svoj pomen, ne glede na to, da se njena informativna
vrednost v času virtualno dostopnega znanja manjša.
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9. PRILOGE
Priloga 1: Primeri sodobnih ureditev domačih knjižnic

Slika 33: Idilična domača knjižnica na Costa Rici, dizajn: Gianni Botsford (vir: Temple, 2012)

Slika 34: Sodobna domača knjižnica v Tokiu, Dizajn Atelier Bow-Wow (vir: Temple, 2012)
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Slika 35: Sodobna domača knjižnica, dizajn: arhitekturno podjetje Ilai, foto: Lukas Wassmann (vir: Temple, 2012)

Slika 36: Inovativna stopniščna knjižnica, dizajn: Levitate Architects, London (vir: Temple, 2012)
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Slika 37: Domača pisarna s knjižnico v Kaliforniji, dizajn: Sally Sirkin Lewis (vir: Temple, 2012)

Slika 38: Dvonadstropna domača knjižnica v Parizu (vir: Temple, 2012)
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Slika 39: Primer ureditve sodobne domače knjižnice (vir: Pinterest)

Slika 40: Krožna domača knjižnica (vir: Pinterest)
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Slika 41: Primer ureditve sodobne domače knjižnice (vir: Pinterest)

Slika 42: Knjižni stol (vir: Pinterest)

Slika 43: Dekorativna knjižna polica v obliki zemljevida (vir: Pinterest)
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Slika 44: Škatlaste knjižne police (vir: Pinterest)

Slika 45: Knjižne police v obliki drevesa (vir: Pinterest)

Slika 46: Nevidna knjižna polica (vir: Pinterest)
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Priloga 2: Seznam zaznamkov pojava knjig in knjižnih polic v reviji Naš dom: revija
za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja (letniki 1967, 1977, 1987, 1997, 20017 in
2017)
Končne spremenljivke, izračunane kot povprečje na 100 strani v letniku:

pogostost podob, ki vključujejo knjige

pogostost besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige

pogostost samostojnih prispevkov o knjižnih policah

količina upodobljenih knjig

1967

1977

1987

1997

2007

2017

9,21

8,09 11,18

9,11

5,28 15,92

1967

1977

1987

1997

2007

2017

1,36

0,2

0,78

0,39

0,2

0,61

1967

1977

1987

1997

2007

2017

1,08

0,1

0,11

0,39

0,61

0,61

1967

1977

1987

1997

2007

2017

323,85 284,74 252,6 210,08 159,15 335,3

Zapiski pregleda:

1967
Številka 1, majski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 39 – večja slika spodaj – jedilnica/dnevna soba, z omaro, napolnjeno s knjigami (cca
50, a bi lahko bile nekatere tudi gramofonske plošče) in velikim radio sprejemnikom
str. 46 – polstranski prispevek z naslovom »Majhen akvarij v knjižni polici«: nasvet za
neopazno vključitev akvarija v dnevni prostor tako, da ga vgradimo v spodnji del knjižnih
polic, nad njim so police s knjigami (na skici 13 knjig)

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

107

Na zadnji platnici je velika fotografija dnevne sobe s knjižnimi policami, čeprav police
delujejo nezapolnjene in zračne, je na njih 57 knjig.

Številka 2, junijski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 2 – kupček dveh knjig na polički nočne omarice na spodnji fotografiji spalnice
str. 5 – »Tako stanujejo Švedi – preprosto, skromno, funkcionalno«: fotografija kot primer
švedske dnevne sobe – omara z vratci in predali v spodnjem delu in knjižnimi policami nad
njo, 3 polne police, dve na pol prazni – zbirka na zgornji polici deluje kot zbirka klasik
(cca 30 knjig)
str. 8 – poličke, pritrjene na steno nad jedilno mizo (4 knjige na spodnji polici)
str. 14 – »Ekonomika v kuhinji« - skice sedmih kuhinj, od teh le ena predvideva omaro s
knjižnimi policami, prostor za knjige je omenjen tudi v spremljajočem besedilu (cca 20
knjig)
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str. 32 – skica 2: mala dnevna sobica, okno z obeh strani in od spodaj obdajajo regali,
namenjeni knjigam (cca 40 knjig)
Številka 3, julijski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 6 – fotografija otroške sobe, ob postelji velika omara s policami (na njej cca 40 knjig)
str. 9 – spodaj švedska zidna polica z več koristnimi funkcijami - »primerna za samska
stanovanja«, spodaj omarice z vratci levo, desno predalnik, nad mizo (vmes) pa police (na
njih cca 90 knjig), s tem da police še vedno delujejo dokaj »prazne«, na njih je še veliko
prostora za nove knjige. Ker so dodane mere, lahko izračunam, da je polic, primernih za
knjige, skupaj 6,65m.

str. 26 – 1/3 strani prispevka »Knjiga v stanovanju« - trije izvirni primeri knjižnih polic: 1.
viseča knjižna polica – skozi deske zvrtamo luknje in skoznje potegnemo močno vrv, tako
police visijo s stene / zapolnitev odvečne niše v steni s knjižnimi policami ter bifejem za
pijače / zapolnitev niše pod oknom (cca 45 na prvi, viseči polici, cca 55 na drugi skici v
regalu in cca 50 na skici knjižne police ob steni pod oknom)
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Številka 4, avgustovski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
Na naslovni strani jedilnica, na polički 2 knjigi
str. 20 in 21 – Soba za šolsko in predšolsko mladino: načrt za izdelavo knjižne police
francoskega arhitekta Clauda Pareta, ki je prav takšno polico uredil za svojo hčerko.
Izvirna razgibana knjižna omara iz svetlega lesa v naravni barvi iz belega ultrapasa zaseda
steno nad delovno mizo. V poševnih predalih knjižnice so knjige razdeljene tako, da se
zaradi pritiska platnice ne morejo deformirati. Celotna polica daje videz črke X. (cca 40
slikanic na fotografiji)

str. 31 – Prispevek z naslovom »Z malenkostmi velik učinek«: kako rešiti zadrego s
knjižnimi policami v manjših stanovanjih - predlog za ureditev knjižnih polic nad kavčem
dnevne sobe, fotografija kot primer - opazimo dolge knjižne police, na njih cca 70 knjig

Številka 5, septembrski zvezek – letnik I – 1967, 47 strani
str. 8 – 2 skici, ideji za ureditev spalnice in dnevne sobe, obe vključujeta knjižne police s
cca 16 knjigami
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str. 15 – »Danska stanovanjska kultura«: dnevna soba s stolčki in čajno mizico, ob stolčku
polica s 14 knjigami
str. 16 in 17 – primeri urejanja otroške sobe; 5 primerov, 3 izrecno omenjajo knjižno polico
str. 31 – domovanje Sonje Hlebš in Ljubiše Novakoviča – fotografija Ljubiše v svoji sobi,
v ozadju opazimo regal z obsežno knjižno zbirko in kup knjig ob naslanjaču (cca 40 knjig
na fotografiji, a jih je v prostoru gotovo več)
Številka 6, oktobrski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 6 - 8 – ideje za opremo enoinpol -sobnega stanovanja v bloku: knjižne police so
vnesene v legendo, a uporabljene le v treh primerih od šestih (tlorisi)
str. 11 – oglas za garnituro Lir: primer ureditve dnevne sobe, vključuje veliko omaro z
osmimi prostornimi knjižnimi policami (na fotografiji precej prazne, le 9 knjig)
str. 12 – skica dnevne sobe, prvi oglas za TV sprejemnik (v okviru pregledanih letnikov),
vključen v kompleks polic, skupaj z gramofonom, radijem in knjigami (29 knjig)

str. 14 in 15 – na dveh straneh nasveti in primeri opreme otroške spalnice, police oz.
prostor za knjige je omenjen 4x (tlorisi)
Številka 7, novembrski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 2 – enaka reklama za TV kot v prejšnji številki, s skico dnevne sobe in knjižnimi
policami (29 knjig)
str. 6 – fotografija dnevne sobe in kuhinje v enem, vidimo visoke in ozke knjižne police, 2
omari s štirimi policami, knjige na dveh (cca 15 knjig)
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str. 8 in 9 – primer otroške sobe na spodnji fotografiji: »… stene so obdane od vrha do tal s
policami, na katerih najdejo prostor igrače, knjige, okraski in podobno.« (na prvi
fotografiji predvidevam cca 80 knjig, na drugi cca 25, na tretji pa cca 45)
Številka 8, decembrski zvezek – letnik I – 1967, 46 strani
str. 2 –na 5. sejmu pohištva in notranje dekoracije so v Beogradu podelili 4 zlate ključe,
med drugim je bila zmagovalna garnitura na fotografiji - dnevna soba, knjižne police, 6
dolgih polic in 2 krajši na fotografiji (cca 55 knjig)
str. 6 – reklama za radijski sprejemnik, skica sprejemnika v dnevni sobi z dolgimi policami
za knjige – na skici so police precej prazne (cca 15 knjig)
str. 9 – fotografija desno zgoraj in skica na dnu –na fotografiji zgoraj police umeščene ob
podstrešno steno ob oknu – 3 zelo dolge police, cca 45 knjig, police niso zapolnjene ;
spodaj na skici primer regala, ki učinkuje kot pregrada sobe (dvojni regal s 6 policami, cca
80-100 knjig)

str. 11 – reklama za garnituro: fotografija spodaj, omare v dnevni sobi, masivne, zaprte,
vmes ena odprta polička s 15 knjigami, zgoraj fotografija kuhinje na pultu (cca 5 knjig,
verjetno gre za kuharice)
str. 39 – fotografija zgoraj, František Čap v knjižnici svoje portoroške vile: na steni 5
dolgih masivnih polic, napolnjenih s knjigami (več kot 100 knjig)
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Analiza 1967: 8 zvezkov, skupno str.: 369
št. podob, ki vključujejo knjige: 34

-> 34/3,69 = 9,21

št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 5
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 4
št. upodobljenih knjig: 1.195

-> 5/3,69 = 1,36

-> 4/3,69 = 1,08

-> 1.195/3,69 = 323,85

1977
Številka 1, januar 1977, leto XI, izdaja A (117), 74 strani
str. 4 in 5 – članek »Kam z delovno mizo?«: ni omenjenih knjižnih polic, čeprav so te na
treh izmed štirih priloženih fotografijah (na 1. cca 13 knjig, na drugi 1 knjiga, ostalo
sklepam, da so revije, na tretji pa cca 70 knjig)
str. 8 in 9 – stanovanje št. 13: primer stanovanja, knjige niso neposredno omenjene v
besedilu, a jih vidimo na fotografijah dnevne sobe, otroške sobe in delovnega prostora
(slika 4: cca 8 knjig, slika 5 in 8: cca 16 knjig)
str. 12 – na sliki 3 vidimo v dnevni sobi omaro s policami in vitrinami, na njej je
postavljenih nekaj knjig (cca 8), na sliki 5 je dnevna soba z omaro s policami, ki bi lahko
služile tudi kot knjižne, a so na fotografiji prazne
str. 29 – Dom neke mladosti, reklama za pohištvo Meblo za opremo mladinske sobe, na
fotografiji se ob postelji in nad njo nahajajo police, obložene z različnimi predmeti, med
drugim tudi s knjigami (cca. 55)
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str. 30 do 31 – HOPO od 0 do 6 – prispevek z idejo za opremo otroške sobe – v sobi je kar
nekaj polic, ki »bodo pozneje (ko dojenček nekoliko odraste) polne knjig in igrač«. Članek
omenja, da bo otrok potreboval odlagalne površine za igrače, knjige in obleke.
Številka 2, februar 1977, leto XI, izdaja A (118), 74 strani
str. 4 - 5 – »Real kot realnost …«: reklama za sestavljeno pohištvo Real iz 18 elementov,
med drugim police, ki jih je možno še dopolniti: na fotografiji je na policah kar nekaj knjig
(cca 91)

str. 7 in str. 9 – Trisobno stanovanje v Beogradu – na fotografiji 4 je družina v dnevni sobi,
TV je umeščen med knjižne police, regal je delno viden in v njem so 4 police od desetih
zapolnjene s knjigami; na str. 9 je fotografija (10) dvoposteljne otroške sobe, postelji med
sabo na krajši stranici ločuje omara, na katero imamo pogled z ene strani, tu sta dve izmed
štirih polic zapolnjeni s knjigami (skupaj cca 45)
Številka 3, marec 1977, leto XI, izdaja A (119), 74 strani
str. 8 in str. 10 – v sklopu prispevka »Dom na podstrešju«: slika 4 – na fotografiji družina
(starša in otrok) na sedežni garnituri v dnevni sobi. Na mizi je opaziti knjigo (1), na manjši
sliki spodaj (5), ki prikazuje dnevno sobo z drugega kota, opazimo velik regal s predali,
policami in TV sprejemnikom na sredi. Dve polici sta zapolnjeni s knjigami (skupno cca
35). Na strani 10 (slika 14) vidimo otroško sobo, med delavno mizo in predalnikom se
nahajata dve reži, v katerih opazimo nekaj ozkih knjig, verjetno slikanic (cca 7).
str. 44 in 45 – dobitnik nagrade na XIV. mednarodnem sejmu pohištva: Mant – sistem
regalov s sedežno garnituro: knjige v vitrinah, na 6 fotografijah od devetih so knjige (cca
60 na prvi fotografiji, cca 70 na drugi, cca 70 na tretji in cca 40 na tretji).
Številka 4, april 1977, leto XI, izdaja A (120), 82 strani
Na naslovnici je bivalni prostor poln knjig na knjižnih policah.
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str. 5-7 – članek »Kako izbiramo tapete«: na fotografiji jedilnega prostora opazimo
prozoren regal, na katerem vidimo knjige na eni izmed polic (cca 6 knjig), knjižne police
so tudi na sliki 2 (več kot 70 knjig na dveh nizkih regalih s skupno šestimi policami) in na
sliki 3 (cca 70-80 knjig na dveh policah nižje omarice)
str. 11 – prostor za delo, hobby in igro: maksimalna funkcionalnost na minimalni površini;
sliki 2 in 3 – dnevni prostor, na sliki 3 nižji regal, ena polica je polna knjig, na drugi 2
(skupaj cca 14), na sliki 2 pa 1 polica nad TV-jem (8 knjig) in pod TV-jem (7 knjig)
str. 15-17 – »Naš dom na obisku pri Momu Kaporju in njegovih«: na fotografiji (enaka tisti
na naslovnici revije) Momo stoji pred svojo bogato knjižnico (+200) s knjigo v rokah. Za
prispevek je izjavil: »V našem stanovanju sploh ni dragih stvari. To so v glavnem knjige,
slike in plošče.« Velik regal s knjigami se pojavi tudi na fotografiji otroške sobe (str. 17),
na njem je cca 100 knjig.
Številka 5, maj 1977, leto XI, izdaja A (121), 90 strani
str. 5 – HOPO od 6 do 12: oprema sobe od 6 do 12 letnega otroka – ob steni so regali v
vratci in policami, na policah so tudi knjige (cca 33)
str. 14 – v sklopu članka o izbiri barv sten: na sliki 5 je dnevna soba, regali so zapolnjeni s
knjigami (cca 50)
str. 46 – reklama za pohištvo Crn bor – na fotografiji mlada ženska v fotelju s knjigo v roki
Številka 6, junij 1977, leto XI, izdaja AA (122), 90 strani
str. 5-8: na str. 5 (slika 5), kupček knjig na polički on kavču (3 knjige), slika 6: nočna
omarica s poličkama (5 knjig+ revije), slika 7: 7 knjig na delovni mizi, str. 8 (slika 10):
gospodinjska soba – na polički nad delavnim kotičkom (mizo) opazimo 7 knjig, verjetno
priročnikov
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str. 12 in 13 – HOPO dnevna soba: isti prostor na več fotografijah iz različnih kotov, velik
regal s knjižnimi policami, radijem in TV-jem (cca 80 knjig)

str. 36-38 – pohištvo Katarina, (na sliki 1) dnevna soba z omarami, policami in regali. Na
sredi TV, okoli so police s knjigam: knjige so na petih policah, skupno več kot 90; na
naslednji strani je mladinska soba, 4 knjižne police (cca 40 knjig)

str. 40 – reklama za dnevno sobo Nancy – prestižna dnevna soba z mnogo omarami z
vratci, vitrino in policami, na katerih so prestižne zbirke knjig (skupaj cca 60 knjig)
str. 42 - 45 – reklama za sedežno garnituro Junior: na sliki je pred garnituro dnevna mizica
z dvema knjigama, na naslednji strani (slika 5) vidimo še visok dvojni regal z 12. knjižnimi
policami, ki niso zapolnjene in dopuščajo veliko prostega prostora (skupno cca 95 knjig);
na naslednjih dveh fotografijah (6 in 7) pa še nižjo omarico s tremi odprtimi knjižnimi
policami, predali, bifejem in vratci (na policah cca 39 knjig)
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str. 47 – reklama za pohištvo Mak, rdeča ureditev dnevne sobe, nad foteljem je linija polic
(podolgovati škatlasti okvir – prvič v pregledanih letnikih), ob strani pa se ta spusti v regal
s kvadratnimi pregradami in omaro z vratci na dnu (vse skupaj lahko na policah preštejemo
48 knjig)
str. 91 – reklama za pohištvo Katarina: tipična dnevna soba tistega časa s kompleksom
polic, omar in TV sprejemnikom na sredini (le na eni polici od enajstih vidimo 6 knjig)
Številka 7, julij 1977, leto XI, izdaja A (123), 98 str.
str. 14 - na fotografiji (slika 1) je polica s 13 knjigami
str. 16 – »Omare za vašo predsobo - za vašo garderobo«: nižji regal s 6 policami, od tega
so na dveh knjige (12 knjig skupno)
str. 18 – slika 2: Vladimir Dedijer končuje študijo o Titu, na fotografiji je Vladimir med
knjigami v svojem domu (cca 20)
str. 35 – slika 7 – ozek nižji regal za telefon, pisarniški pribor, revije in knjige (12 knjig)
str. 37 – reklama za program Manta: 4 fotografije pohištva dnevnih sob s tipično dnevno
sobo s fotelji, klubsko mizico in omarami (predalniki, police, vratca) na prvi cca 55 knjig,
na drugi cca 60 knjig in na tretji cca 80 knjig
str. 38 – reklama Nancy ponovno - prestižna dnevna soba z mnogo omarami z vratci,
vitrino in policami, na katerih so prestižne zbirke knjig (skupaj cca 60 knjig)
str. 39 – reklama za lak za parket, na sliki bivalni prostor s poševno omaro za knjige in še
enim visokim regalom (skupaj cca 65 knjig)
Številka 8, avgust 1977, leto XI, izdaja A (124), 83 strani
Na naslovnici idilična fotografija deklet za mizico v cvetočem vrtu, na kateri je kupček
knjig, dve izmed njih bereta, ena piše (skupaj cca 8 knjig).
str. 4-7: 2 fotografiji kot primer urejanja dnevne sobe (cca 50 knjig), ena kot primer
mladinske sobe, kotni kompleks regalov s policami, vratci in predalniki (cca 60 knjig)
str. 6 – otroška soba s policami v kompleksu omar (cca 40 knjig)
Številka 9, september 1977, leto XII, izdaja A (125), 82 strani
Na naslovnici je dama v bivalnem prostoru rumene barve, regal s knjigami v ozadju
(vidnih cca 27 knjig) – ta interjer se pojavi tudi na straneh 4 in 5, vidimo tudi nižji regal s
cca 25 knjigami, »primer sobe samskega študenta«
str. 8-9 – »Spalnice malo drugače«: primeri ureditve spalnih prostorov, na sliki 5 in 6 so 3
knjižne police v kompleksu omar nad kavčem (cca 55 knjig), na sliki 8 je škatlast okvirček
kot polička ob postelji (cca 16 knjig)
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str. 82 – še 1 fotografija dnevne sobe s kompleksom poličk okoli TV sprejemnika (cca 38
knjig)
Številka 10, oktober 1977, leto XI, izdaja A (126), 82 strani
str. 6-9 – »Televizor, radio, gramofon … izbirajte!«: primeri umestitve teh naprav v prostor
– na prvi sliki je klasičen tip dnevne sobe s kompleksom predalnikov, polic, omaric z
vratci v dnevnem prostoru s TV sprejemnikom na sredi (na policah cca 100 knjig); na
naslednji fotografiji v ozadju klubske mizice s TV-jem nizek regal z dvema knjižnima
policama s cca 31 knjigami, na naslednji strani je podoben regal s podobnim obsegom
knjig pojavi še enkrat, knjige zagledamo še na eni fotografiji, kjer je majhna omarica za
TV postavljena v prostoru sama zase in ima pod TV-jem 2 polici, kjer vidimo 14 knjig

str 82. – škatlaste večnamenske poličke (cca 50 knjig)
Številka 11, november 1977, leto XI, izdaja A (127), 74 strani
str 4. – ponovno oglas za Nancy -- prestižna dnevna soba z mnogo omarami z vratci,
vitrino in policami, na katerih so prestižne zbirke knjig (skupaj cca 60 knjig)
str. 5 –prispevek »Kam s knjigami« (100)
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str. 27 - 29 – primeri ureditve dnevnega prostora; na prvi sliki je nizka omarica s TV-jem
in policami za knjige spodaj – vidna je samo ena, na njej 18 knjig; na naslednji je celotna
stena zasedena s kompleksom polic, na mnogih knjige (cca 70 knjig), na naslednji strani
nekaj knjig na polički za garnituro (cca 17)
str. 47 – jedilnica z regali, na eni od polic je 5 knjig
Številka 12, december 1977, leto XI, izdaja AA (128), 74 strani
str. 5-6 – »Mini kuhinja«: primeri ureditve kuhinj, mnogo regalov, na drugi fotografiji
opazimo tudi 6 knjig, na tretji pa 10
str. 12 – reklama Mikron za razne gospodinjske električne naprave: na sliki, kjer
gospodinja sesa dom, v ozadju vidimo regale po celi steni, na dveh policah cca 50 knjig
str. 64 – reklama pohištva za jedilnico in garnitur – na tretji fotografiji ob steni mogočna
omara, ki ima tudi 2 ozki polički, na eni izmed njih 3 knjige
Analiza 1977: 12 zvezkov, skupno str.: 977
št. podob, ki vključujejo knjige: 79

-> 79/9,77 = 8,09

št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 2
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 1
št. upodobljenih knjig: 2.782

-> 2/9,77 = 0,20

-> 1/9,77= 0,10

-> 2.782/9,77= 284,74
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1987
Številka 1, januar 1987, leto XXI, 66 strani
str. 2 – reklama za pohištvo Meblo, 3 police v spalnici + regal (skupno na fotografiji cca 15
knjig)
str. 9 – »Za najstnikove potrebe« - na polički nad glasbenim stolpom se nahaja cca 7 knjig
str. 15 – kupček knjig in revij na nizki omarici v dnevni sobi (cca 3 knjige)
str. 17 - omemba knjižnih polic v besedilu o opremi otroške sobe
str. 19 – na fotografiji na policah nad postelji cca 17 knjjig
str. 20 – skica ureditve otroške sobe z regalom ob pisalni mizi, na policah in mizi skupno
cca 35 knjig

Številka 2, februar 1987, leto XXI, 66 strani
str. 5 – manjša fotografija regalov s policami, na fotografiji cca 3 knjige
str. 6 – 7 - cca 4 knjige na skici dnevne sobe – regal, na naslednji strani fotografija
podobne ureditve z dvema (2) knjigama
str. 10 – 11 – na skici ureditve dnevne sobe cca 8 knjig, nekatere na policah, nekatere na
mizi, na fotografiji uresničitve cca 18 knjig

str. 16 – »Arhitekti v svojem domu«: na fotografiji 14 opazimo knjižne police ob steni, cca
35 knjig
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str. 20 – omemba v besedilu: »Ob steni proti oknu je dobila prostor visoka knjižnica.«, »niz
polic za knjige« je omenjen tudi pri ureditvi otroške sobe
str. 21 – 3 črno-bele fotografije, 2 z opremo dnevnega prostora (na prvi cca 17 knjig in na
drugi cca 33 knjig) in 1 z opremo jedilnice (cca 10 knjig)
Številka 3, marec 1987, leto XXI, 66 strani
str. 12-14 – »Arhitekt v svojem domu«: fotografija 4, mladinska/otroška soba z regalom ob
študijski mizi in dolgo škatlasto polico nad njo (na fotografiji cca 40 knjig), na strani 14
dve fotografiji, ena predstavlja jedilni prostor z omarnim kompleksom (cca 25 knjig na
polici), spodnja pa »prostor za ustvarjalno igranje družinskega življenja«, dnevni/delovni
prostor, v katerem je na policah obširnega regalnega kompleksa in dodatnega manjšega
regala vidnih cca 200 knjig
str. 23 – »Osvetlitev naj bo domiselna«: fotografija 7 (cca 90 knjig na regalih v delovnem
kotičku ob pisalni mizi) – opis o osvetlitvi delovnega prostora je na naslednji strani, a
neposredno ne omenja knjig in knjižnih polic
str. 28-30 – ob predlogih za ureditev delovnega kotička predlaga zastekljene knjižne police
in plitvo knjižno polico v otroški sobi, na spodnji fotografiji na strani 29 je regal med
omaro in posteljo v spalnici, na njem je cca 10 knjig, na strani 30 na fotografiji dnevne
sobe knjige stojijo na treh policah v okviru kompleksa omar (cca 20 knjig) in na drugi
fotografiji cca 40 knjig

Številka 4, april 1987, leto XXI, 66 strani
Na naslovnici je delovni prostor s pisalno mizo
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str. 7: »Delovni prostor v dnevni sobi«, na policah regala ob delovni mizi 6 knjig
str. 8-9 – v besedilu omemba knjižnih polic pri urejanju delovnega prostora pod poševno
streho, enaka fotografija kot na naslovnici (skupaj cca 72 knjig)
str. 10-11 - cca 7 slikanic na različnih mestih otroške sobe
str. 16-19 – na strani 16 fotografije ureditev dnevnih sob, kompleks omar, cca 13 knjig na
1. in cca15 knjig na drugi fotografiji, knjige se nahajajo na policah, v vitrini in na škatlasti
pravokotni polici na steni; na strani 18-19 pa primer ureditve dnevne sobe (cca 20 knjig na
policah nad TV-jem) in primer ureditve sobe za mladostnika (cca 40 knjig)
str. 22-23 – fotografija bivalnega prostora, na nižjem regalu cca 13 knjig, na naslednji
strani podobna ureditev s samo cca 7 knjigami (kjer je manj knjig, imam občutek, da gre za
slovarje/enciklopedije itd.)
str. 36 – skica opreme dnevne sobe, TV stoji v središču na nižjem regalu z vratci, poleg so
police, na njih knjige, 2 knjigi pa sta poleg fotelja (skupno cca 17 knjig)
str. 43 – fotografija sobe z regalom (vidnih cca 40 knjig)
str. 44 – »Regalast element v otroški sobi«: načrt za regal, knjige v besedilu niso omenjene

str. 66 – reklama za sklopna vrata, ob straneh vidimo regale s knjigami (cca 30 vidnih)
Številka 5, maj 1987, leto XXI, 66 strani
Na naslovnici vidna knjiga (1) na mizi v delovnem kotičku.
str. 4-5 – »Majhne stvari v stanovanju, ki so nam v pomoč in v veselje«: omenjeni so radio,
TV, slike, glasbeni aparati – knjige v besedilu niso omenjene, a jih vidimo na dveh
fotografijah (v regalu cca 20 vidnih, na policah nad TV sprejemnikom cca 40)
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str. 16-19 – »Adaptacija kletnega prostora«, 3 knjige na polički pod TV sprejemnikom, na
naslednji strani v regalu delovnega kotička cca 9 knjig, na naslednjih dveh fotografijah cca
2x6, na strani 19 še 9 v regalu in na pisalni mizi ter nižjih omaricah
str. 45 – »Stanovanje za danes in jutri«: o razvrščanju slik, skica dnevnega prostora s cca
20 knjigami na omarici pod slikami

str. 46 – cca 3 knjige na sliki v reklami za otroško sobo
str. 51 – ob postelji mladinske sobe regal z radijem in spodaj cca 25 knjig
str. 54 – reklama za Gorenje glin pohištvo – na zgornji fotografiji v vitrini cca 20 knjig
str. 62 – slika bivalnega prostora, 3 majhne viseče poličke nad zofo (cca 15 knjig)

Številka 6, junij 1987, leto XXI, 65 strani
str. 7 – cca 14 knjig v regalu dnevnega prostora
str. 8 – cca 13 knjig v regalu dnevnega prostora
str. 13 – »Arhitekti v svojem domu« - v predsobi Radmile Milosavljević, regal z vitrino
(cca 40 knjig)
str. 14 – v daljavi regal s knjigami, cca 40
str. 25 – nekaj knjig v omari z vitrino na fotografiji, cca 8
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str. 31 – postelja v spalnici je uokvirjena z regaloma in nočnima omaricama na vsaki strani,
na policah in omaricah skupno cca 14 knjig

Številka 7, julij 1987, leto XXI, 66 strani
str. 6 – cca 100 knjig v regalu dnevnega prostora, na drugi strani še črno bela fotografija s
cca 30 knjigami

str. 11 – knjižne police v kuhinji/jedilnici s cca 13 knjig
str. 13 – knjižne police v jedilnici v regalih nad predalniki, cca 30 knjig

str. 40-41 – »Več prostora v otroški sobi«: knjige na mizi in v regalu, skupno cca 15
str. 46-47 – omarice, uporabljene za ločitev bivalnega prostora od jedilnega, skice s
knjigami, na prvi cca 8 knjig, na drugi cca 9 knjig
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Številka 8, avgust 1987, leto XXI, 60 strani
str. 16-17 –»Arhitekti v svojem domu«, cca 10 knjig na delovni mizi Gligorija Samojlova,
na drugi strani regal z velikim številom knjig (cca 100), spodaj vitrine, polne knjig (+100)
str. 33 – pisalna miza, na skici je na mizi narisanih cca 7 knjig
str. 54-57 – reklama za pohištvo Vario, predlogi opreme otroške sobe, v vitrini na
fotografiji cca 15 knjig 3x, na str 57 dnevna soba z regalom s cca 18 knjigami
Številka 9, september 1987, leto XXI, 62 strani
str. 12-13 –»Arhitekti v svojem domu«: cca 80 knjig v širokem regalu, na fotografiji na
naslednji strani cca 50
str. 26-27 – »Ločen delovni kotiček«: cca 20 knjig v regalu nad pisalno mizo; »Če radi
delate v postelji«: 2 knjigi na nočni omarici
str. 33 – uporaba »enakih zabojev« t. i. škatlastih polic za razne predmete in rastline, na
treh skicah vidimo knjige zgolj na dveh zabojih od 10tih (skupno 6 knjig)
str. 48-51– otroška soba – na fotografiji vidimo v »zaboju«, polici nad posteljo cca 10
knjig, v regalih še 3, v besedilu je omenjen prostor, kamor bo lahko otrok odlagal knjige,
na naslednji strani še 2 skici otroške sobe z regali (na prvi cca 5 knjig, na drugi cca 7 knjig)
ter skici bivalnega prostora z regali za knjige, prvi ob pisalni mizi ima cca 12 knjig, drugi
pa cca 9 knjig
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str. 53-55 – reklama za pohištvo Vario, v dnevnem prostoru tudi vitrina s cca 9 vidnimi
knjigami, na naslednji strani skica se enega kompleksa omar z vključeno vitrino, v kateri je
cca 17 knjig
Številka 10, oktober 1987, leto XXI, 62 strani
str. 7 – fotografija jedilnice z omarami z vitrinami, na dveh policah je cca 25 knjig
str. 9 – prozorne kvadratne stoječe police, na fotografiji je na eni kupček knjig (cca 8)
str. 13 – prozorne police iz akrilnega stekla v dnevnem prostoru, na fotografiji je cca 7
knjig
str. 32-33 – »Rubin, nov veter v opremi dnevnih sob«: kompleks omar z vitrinami,
policami vratci itd. (na prvi fotografiji cca 4 knjige, na drugi 16, na naslednji strani in
strani 35 se fotografije ponovijo iz drugih kotov)
str. 41 – opozorilo za zavarovanje knjižnih polic, tako da se na njih ne morajo poškodovati
otroci, ki radi plezajo nanje (10)

str. 44-45 – »Zakaj vedno omare«: v besedilu je omenjeno, da omarasti elementi služijo za
televizor, radio, knjige in drobne predmete; na skici so police s cca 13 knjigami, na
naslednji strani je regal s policami, špranje tvorijo obliko kvadratov
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Številka 11, november 1987, leto XXI, 62 strani
str. 7 – fotografija jedilnice z omarami z vitrinami, na dveh policah je cca 25 knjig
Številka 12, december 1987, leto XXI, 58 strani
str. 5 – »Naše pohištveno oblikovanje«: fotografija dnevne sobe s sistemom omar ob steni,
na sredi je TV sprejemnik, okoli njega pa na desno cca 8 knjig in pod njim cca 13 knjig
str. 23 – »Preoblikovanje celotnega stanovanja«: ob kavču v dnevni sobi na skici omarica v
kateri lahko vidimo cca 5 knjig
str. 25 – skica dnevne sobe, ob strani je omara z vitrino v kateri je vidnih cca 12 knjig
str. 36 – dve knjigi ob skici TV sprejemnika na omarici
str. 47 – pohištveni kompleks z omarami in posteljo na sredi, ki ima na levi in desni strani
regale, na levi so 4 knjige
Izredna številka revije Naš dom 1987/2, 138 strani
str. 6 – »Načrtovanje stanovanjskega prostora«: na skici dnevna soba z regali s cca 19
knjižnimi policami; spodaj samo iz drugega kota (20)

str. 11 – v besedilu med funkcije bivalnega prostora uvrščajo »čitanje in odlaganje knjig«
str. 14 – elementi za odlaganje predmetov, povezanih s počitkom in zabavo – nižji regal s
TV na sredini in knjižnimi policami naokoli (cca 70 knjig)
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str. 15 – dnevna soba, cca 12 knjig nad TV-jem
str. 33 – »Alples« reklama za dnevno sobo iz orehovega lesa: omarni kompleks okoli TVja, nad in pod cca 40 knjig
str. 39 – spalnica, podoben omarni kompleks, kot smo ga vajeni z dnevnih sob, na policah
okoli TV-ja cca 20 knjig
str. 56 – reklama za Meblo, na eni fotografiji dnevne sobe je cca 7 knjig, na spodnji cca 10
knjig
str. 66 – reklama za omarni komplet s policami in vratci, na policah cca 30 knjig
str. 85 – na reklami za opečne tlakovce fotografija, ki razkriva del dnevne sobe s cca 25
knjigami na spodnji polici
Analiza 1987: 13 zvezkov, skupno str.: 903
št. podob, ki vključujejo knjige: 101

-> 101/9,03 = 11,18

št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 7
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 1
št. upodobljenih knjig: 2.281

-> 7/9,03 = 0,78

-> 1/9,03= 0,11

-> 2.281/9,03= 252,60

Dvojne številke
1997
Številka 1, februar/marec 1997, leto XXX/347, 82 strani
str. 11 – spalnica, na mizici za zajtrk cca 2 knjigi
str. 14 – slika 13: »lična omara« za opremo dnevnega prostora, v spremljevalnem besedilu
omenjene knjige, na policah cca 12 knjig
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str. 22 – slika 30: na kavču kupček knjig, knjiga je tudi na mizici poleg in na drugi mizici
ob oknu, skupaj cca 7 knjig
str. 27 – ideja za ustvarjanje regala, na fotografiji samo del s 6 knjigami
str. 32 – pomični regal, ki se premakne preko okna, na fotografijah (2 sliki istega regala) je
cca 15 knjig

str. 58-61 – ideja z navodili za sestavljanje kockastega regala za knjige: na fotografiji na
prvih dveh straneh je cca 40 knjig, ob strani človek, ki v rokah drži 8 knjig, 10 knjig je na
stolu ob njem

str. 68 – dnevni prostor, v vitrini je vidnih 12 knjig
str. 73 - na vrhu predalnika v dnevni sobi cca 7 knjig, ena na mizici
str. 74-75 - v dnevnem prostoru regali s knjigami za foteljem in ob balkonskih vratih
(skupaj cca 25 knjig)
Številka 2, april/maj 1997, leto XXX/348, 90 strani
str. 4 - jedilnica ob spiralnem stopnišču, pod spiralo je regal z vitrino v njej vidnih cca 8
knjig
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str. 10 – knjižne police so vgrajene v steno oboka med jedilnico in dnevnim prostorom,
ogromno knjig (cca 70)
str. 25 – knjige na polici nad okni (11 knjig)
str. 27 – knjiga na klubski mizici ob naslanjaču
str. 28-29 – spalnica s knjižnim regalom, zapolnjenim s knjigami (cca 50 knjig)
str. 43 – od daleč viden regal v dnevnem prostoru (iz jedilnice), na njem cca 10 knjig
Številka 3, junij/julij 1997, leto XXX/349, 82 strani
str. 4 – knjige na klubski mizici dnevne sobe(10 knjig) in na stolčku ob ogledalu (5 knjig)
str. 7 – knjige na mizici ob fotelju dnevne sobe (3 knjige)
str. 11-13 – »Dekliška soba v mansardi«: na pisalni mizi cca 3 knjige, v regalih levo cca 16
(vidnih) knjig, na naslednji strani se soba nadaljuje v drug pogled, ob postelji še en regal s
cca 6 knjigami
str. 16 – otroška soba, na pisalni mizi cca 3 knjige, na polici nad njo cca 4
str. 18 – otroška soba z 4 policami, na fotografiji cca 16 knjig
str. 22 – otroška soba s poličko nad pisalno mizo (cca 5 knjig)
str. 23 – omara s klovnom, na drugi strani je regal s knjigami (cca 10)
str. 26-31 – regali z vitrinami (v dnevni sobi s cca 50 knjigami); na drugi strani cca 15
knjig v regalih, ki predeljujejo prostor; na naslednjih dveh straneh cca 30 knjig na odprtih
policah in nekaj vidnih v matiranih vitrinah (cca 40)

Številka 4, avgust/september 1997, leto XXX/350, 82 strani
str. 6 – 2 knjigi na tleh ob klubski mizici v dnevni sobi
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str. 15 - visok in ozek regal s cca 40 knjigami
str. 17 – police v nizki omarici, cca 25 knjig
str. 23 – reklama za okna: pogled skozi okno v delovni kotiček; človek za računalnikom, za
njim je regal s cca 35 knjigami
str. 28 – 29 - redek primer knjig v kuhinji, na polički nad lijakom so 4 knjige, na naslednji
strani pa še cca 5 knjig na polici omarice na drugi strani

str. 46 – ideja za oblikovanje regala »Moderno oblikovan regal«: na fotografiji na prvih
dveh straneh je cca 40 knjig, človek drži knjigo v rokah; knjige so omenjene tudi v
besedilu

Številka 5, oktober/november 1997, leto XXX/351, 82 strani
str. 6 – »Elegantna kombinacija starin, imitacij in izdelkov sodobne obrti«: knjižne police v
bogati starinski sobi dnevni prostor na policah (ob steni cca 100 knjig)
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str. 9 – nekaj knjig pod klubsko mizico na polički (5)
str. 54 – ob prehodu v garderobno omaro so knjižne police s cca 45 knjigami
Številka 6, december 1997/januar 1998, leto XXX/352, 98 strani
str. 9 – regal s kvadratnimi prostorčki na katerih so knjige, 40 knjig

str. 11 – v dnevni sobi regal s knjigami (cca 20 knjig)
str. 12 – regal s knjigami v dnevni sobi (cca 30 knjig)

str. 21 – cca 3 knjige na vrhu predalnika v jedilnici
str. 22-23 – jedilnica z vitrinami in policami (2 podobni fotografiji, cca 40 knjig)
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str. 26 – Ideje: »omarice vedno pri roki«: omarice na koleščkih, v besedilu omenjen namen
za knjige (na fotografiji cca 25 knjig na eni od omaric in cca 30 na drugi)

str. 43 – delovni kotiček na skici; nad pisalno mizo so omare s cca 5 knjigami
str. 50 – otroška soba s cca 25 knjigami na regalih in mizi
str. 52 – pisarna, v regalu cca 9 knjig
str. 99 – reklama za pohištveni kompleks omar za dnevno sobo Ingo, vitrina s knjigami +
knjige na nizkih omaricah in na škatlastih omaricah (cca 45 knjig)

Analiza 1997: 6 zvezkov, skupno str.: 516
št. podob, ki vključujejo knjige: 47

-> 47/5,16 = 9,11

št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 2
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 2
št. upodobljenih knjig: 1.084

-> 2/5,16 = 0,39

-> 2/5,16 = 0,39

-> 1.084/5,16 = 210,08
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2007
letnik 40 št. 1-6=407-412
februar/marec 2007, leto XXXIX/407, 82 strani
str. 16-19 – članek o svetlobi, fotografije dnevnih sob s policami nad TV sprejemnikom, na
nekaj policah so knjige, kupček ob sprejemniku (cca 30 knjig povprečno na vsaki
fotografiji), omenjena tudi primerna svetilka za branje (3x30)

str. 25 – še en prispevek o svetlobi, na fotografiji dnevna soba z obilno obloženimi
knjižnimi policami (cca 150 knjig)
str. 36 – primer sobe za dve šolarki – majhno, kratko poličko lahko opazim na skici nad
glavo postelje, na njej skicirane 3 knjige, primerjava s 1967, ko so knjižne police v otroški
sobi omenjene v tekstu, tu niso
april/maj 2007, leto XXXIX/408, 82 strani
str. 14 – dnevna soba, fotografija knjižne police, 2 visoki omari, kvadrataste police, mnogo
knjig (cca 100)
str. 20 – dnevna soba z dvema manjšima poličkama nad kavčem, cca 30knjig
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str. 24 – delna fotografija polic in mala tudi na str 25 (cca 23 knjig)
str. 39 – polica nad posteljo v spalnici, 13 knjig
str. 43 – kupčka knjig na omaricah ob postelji (na vsaki strani cca 4-5 knjig)
junij/julij 2007, leto XXXIX/409, 82 strani
str. 17 - omarica s knjigami nad posteljo v spalnici in razprta knjiga na nočni omarici (cca
10 knjig)
str. 26 – knjiga na stojalu nad banjo – kopel s svečami in knjigo
str. 36 – kupčki revij na mizi in 3 knjige
str. 38 – kup knjig na tleh (cca 25 knjig)

str. 69 – najboljših 10 na vecer.com/nasdom: »Samostoječa in pregrešno draga« –
predstavitev samostoječega regala, italijanskega mojstra Philipa Starcka, sestavljiva in
nastavljiva knjižna polica (cca 14 knjig)

avgust/september 2007, leto XXXIX/410, 82 strani
Kuhinje nimajo predvidenih knjižnih polic
oktober/november 2007, leto XXXIX/411, 82 strani
str. 11 – slika spodaj – nasveti kako v majhnem stanovanju čim bolj izkoristiti prostor (na
fotografiji cca 11 knjig)

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

135

str. 13 – pogled v dnevno sobo s hodnika, ob TV-ju knjižne police, visoke,dovolj prostora
(15 knjig)
str. 18 – knjižne police (pisarna) skrite za predelno steno in tako ločene od dnevne sobe
(cca 50 knjig)

str. 22 – otroška soba – knjig praktično ni predvidenih, še na polički nad posteljo, ker bi
lahko bile, so le igrače in glasbeni CD-ji
str. 58 – »Knjižne police – stvar stališča, Laure Pennaneac'h«– povezujejo imaginarnost z
realnostjo – pasaž med 2. in 3. Dimenzijo (cca 27 knjig na fotografiji)

str. 82 – »Greha vredne«: knjižni predlogi
december 2007/januar 2008, leto XXXIX/412, 82 strani
str. 26 – 5 knjig na mizici
str. 30 – pisarna: knjižne police z (verjetno strokovnimi deli), 2 omari skupaj, vsaka ima 4
police (cca 100 knjig)
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str. 34 – pregradna omarica sredi sobe, nekaj knjig na eni izmed polic (cca 17 knjig
str. 37 – v sklopu pisarne spet le nekaj knjig (cca 7)
str. 79 –najboljših 10 na www.nasdom.net: omara satovnica (cca 77 knjig)

Analiza 2007: 6 zvezkov, skupno str.: 492
št. podob, ki vključujejo knjige: 26

-> 26/4,92 = 5,28

št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 2
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 3
št. upodobljenih knjig: 783

-> 2/4,92 = 0,20

-> 3/4,92 = 0,61

-> 783/4,92 = 159,15

2017
Številka 6, december 2016/ januar 2017, letnik 50, 98 strani
str. 24 – fotografija 5: leseni zaboji/škatle, predelane v »police«, na katerih lahko opazimo
tudi knjige (15 knjig), nekaterim daje oporo dekorativna opora v obliki črke B – knjige in
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police v članku niso omenjene, na fotografiji zgolj kot del interjerja, kjer je v ospredju
ideja dekoracije doma s kolesom, pritrjenim na steno

str. 30 - fotografija 9: na polici 5 knjig stoji navpično s pomočjo podpore v obliki človeških
možganov – fotografija v sklopu članka »Zabetonirano udobje«, ki skuša prikazati, kako je
tudi hladen material kot je beton, lahko originalno uporabljen pri opremi doma. Možganski
hemisferi sta podani kot takšen primer. Držalo za knjige iz betona je oblikoval Betrand
Jayr. Tudi na fotografiji 10, ki predstavlja betonski stol, lahko na stolu opazimo tiskano
knjigo.

str. 34 – fotografij 7 in 8: primer pohištva za otroško sobo – stena je praktično sestavljena
iz škatlastih polic različnih velikosti, ki so nadvse primerne tudi za knjige, vendar so na
fotografiji prikazane prazne, na njih opazimo zgolj nekaj fasciklov; fotografija 9: oprema
jedilnice – tudi tu opazimo nekaj lesenih polic, ki bi bile primerne za postavitev knjig,
vendar so prazne.
str. 41 – fotografija 3 – opazimo 3 knjige na polici ob TV-ju ter dve na mizi; polic,
primernih za več knjig, ni
str. 53 – fotografija 13: v sklopi članka »Zgodbe iz nekih drugih časov« - kljub temu, da
članek skupaj s fotografijami obsega 6 strani, lahko knjige opazimo zgolj na eni izmed njih
(še ta je v primerjavi z drugimi manjša); poudarek v opisu fotografije je na oblazinjenem
pohištvu, na sredi sobe pa opazimo manjšo okroglo mizico/omarico z globusom, ki ima
spodaj pregrajene police, na katerih (poleg steklenic z alkoholno pijačo) stojijo knjige (na
fotografiji je vidnih 16). Nekaj knjig za dekoracijo leži tudi na tleh, ena je v ozadju odprta
na drugi polici. »Ker je jasno, da tukaj živi popotnik, ali vsaj nekdo, ki o svetu veliko
razmišlja, dodajte še stari globus in spominke«. Knjige v besedilu niso omenjene, občutek
imam, da so tam zgolj za dekoracijo oziroma poudarek identitete, ki si jo želi stanujoči
imeti.
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str. 55 – največja fotografija (neoštevilčena) – v ospredju je oprema predsobe, za oprtimi
vrati se nam odpira pogled v dnevno sobo, kjer na steni opazimo tri škatlaste police, ki tam
stojijo same zase, dve sta prazni, na eni so 4 knjige.
str. 56 – srednja fotografija, opazimo 2 knjigi na manjši omarici.
str. 64-67 – rubrika »Na obisku«: »Eksperimentalna arhitektura tekstilnih ilustracij« - na
štirih straneh predstavljene tekstilne knjige Manice K. Musil
str. 78 – Članek »Novo življenje uporabljenih izdelkov«: trendi, ki v dom vračajo
nostalgijo, kako vključiti odvečne kose starega pohištva, ki jih lahko dobimo v Centru
ponovne uporabe, na spodnji fotografiji na prvi strani dvajset škatlastih polic, ki bi lih
lahko uporabili tudi za knjige, ne opazim nobene knjige. Podobne police opazimo tudi na
sredinski fotografiji na naslednji strani - tu so knjige na dveh policah in nekakšnem mini
prostorčku med njima (okoli 46 knjig), na policah pa so tudi oblačila in čevlji, zato
sklepam, da gre za zelo majhno stanovanje. Na fotografiji nad to lahko na pultu opazim
knjigo Mačka Murija, ki tam popolnoma ne vmesno stoji sama zase.
str. 82 – rubrika »Knjižni namigi«: »Najboljša knjiga je najboljša družba« - citat Lorda
Chesterfielda kot naslov (predstavljene 3 knjige)
str. 94 – rubrika Novice z www.nasdom.net – »Skoraj neskončna knjižnica«: članek o
opremi domače knjižnice na 1 strani, 5 fotografij, le na treh lahko dejansko vidimo
knjižnico s knjižnimi policami in knjigami, na eni od teh zgolj delček. V članku je
predstavljena ideja preureditve starega skednja na kmetijskem posestvu iz 17. stoletja v
moderen prostor s sodobno umetniško galerijo, razstavnim prostorom in knjižnico. Ta je
umeščena v osrednji del skednja, skrita za štirimi vrati, ki so z notranje strani oblikovana
kot police, na ta način so dobili dodaten prostor za knjige. V knjižnici so poskrbeli za
dodatno optično iluzijo – medtem ko so stene obložene s knjižnimi policami, strop
učinkuje kot ogledalo in daje učinek, kot da knjižnica sega v neskončnost (+300).
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Številka 1, februar/marec 2017, letnik 51, 98 strani
Na naslovnici opazim 5 knjig na nočni omarici.
str. 22 – nasveti za opremo garsonjere, na prvi, večji fotografiji opazim steno ob stopnicah
oblikovano v police, na njih 7 knjig, na prvi spodnji manjši fotografiji je omara s policami,
primernimi za knjige, od šestih polic so tri zapolnjene s knjigami, na dveh jih je nekaj (20)
Tudi pri opremi kuhinj ni opaziti polic s kuharskimi priročniki.
str. 56 – predstavitev okenskih senčil, v otroški sobi je opaziti nekaj knjig (okrog 5) na
škatlasti omarici nad posteljo
str. 59 - v sklopu članka na temo sove v dekoraciji doma, kot simbola univerzalnih vrednot.
Na sliki 5 je zvočnik »sovica, ki ne skovika, temveč vam zapoje vaše najljubše pesmi«, s
katero lahko preko blootooth sprejemnika predvajamo glasbene zbirke z elektronskih
naprav uporabljen kot držalo za knjige, na fotografiji 8 knjig. Na strani 61 v okviru istega
članka še knjižni namig za slikanico o sovici.
str. 67 - slika 4 – v okviru članka o televizijskih sprejemnikih v sklopu doma, pod polico s
TV-jem opazim 5 knjig na tleh, ki delujejo, kot bi podpirale masivno polico.
str. 70 – rubrika »10 nasvetov«: članek z naslovom »Prava luč za branje« - Članek je
opremljen z devetimi fotografijami, od tega so prave knjižne police le na treh, še to dve
nimata zapolnjenih polic, ampak je na njih zgolj nekaj knjig, ki spet učinkujejo kot element
dekorja. Na eni izmed ostalih fotografij knjige opazim v ozadju, postavljene pokončno na
okenski polici (skupaj cca 90)
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str. 74-78 – članek, v celoti posvečen domačim knjižnicam »Domača knjižnica; Izkoristite
prostor, ampak estetsko«. Na fotografiji 1 je na pol odprt prostor, stene so opremljene s
policami, na katerih so knjige. Police niso klasične, izstopajo iz stojal. Na tleh sta na
fotografiji mamica in hčerka, v opisu pa najdemo opomin na pomen branja otrokom
deljenja svoje ljubezni do knjig z njimi. Ideja za umestitev polic na hodnik, ki povezuje
spalnico staršev in otroško sobo. Knjižne omare so razvrstili po vsej stranski površini, od
tal do stropa, knjižnici pa dodali manjšo pisalno mizo z računalnikom (5 fotografij, cca 300
knjig).
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Številka 2, april/maj 2017, letnik 51, 98 strani
str. 13 – »Mladi gredo na svoje«: fotografija 4, v dnevni sobi ob polici za TV več med sabo
povezanih škatlastih polic, različnih dimenzij, zgornja zapolnjena s knjigami (cca 31), na
dveh nekaj knjig (cca 5) ; fotografija 8: »prostor naj bo čim bolj izkoriščen« (7 knjig na eni
izmed polic).

str. 15 - »Pametno izrabljen vsak kotiček« : na dveh fotografijah spalnic zopet nekaj knjigo
(cca 6), na drugi okoli 12; str. 19. nasvet o tem, da lahko visok strop uporabimo za hrambo
oz. je uporabljen tudi za knjižne police
str. 24 – »Slovenski dom« – slamnata hiša na hribovskem pobočju; fotografija 2 – visok
podstrešni prostor je pregrajen z galerijo, kjer najdemo knjižne police, umeščene pod strop
– po meri, postrani – 15 polic, zapolnjenih s knjigami in fascikli (cca 100 knjig).

str. 34 – oprema delovnega prostora, zelo malo knjižnih polic, na treh fotografijah, a
zapolnjene v glavnem s fascikli ali prazne, minimalno knjig (skupno cca 15)
str. 36 – tri knjige v na stranico postavljenem škatlastem okvirčku delovnega prostora

MARINCELJ, P. Življenja knjig z domačih knjižnih polic. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

142

str. 47 – fotografija 6: nekaj knjig (10) na polički ob dizajnerski svetilki

str. 52 – »Prenovljeni dom«: »Dragulj v pariški mansardi« - fotografija 2 – v osrednjem
prostoru vidimo 4 vrste knjižnih polic s precejšnjim številom knjig okrog TV-ja (cca 120)
Številka 3, junij/julij 2017, letnik 51, 98 strani
str. 14 – o trendu motiva kaktusov v dekorju – na vrhu predalnika je 5 knjig, ki jih po
koncu z vsake strani drži stojalo v obliki dveh zlatih polovic ananasa

str. 19 – upodobljeni stojalo za rastline, v ozadju na sliki bežno opazne knjižne police s cca
13 vidnimi knjigami
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str. 20 – slika 1: minimalističen interjer s pisalni mizo in stolom, na mizi je kupček sedmih
knjig

str. 22-23 – na sliki 3 in sliki 6 je upodobljen kupček knjig na mizah (skupno 15)

str. 31 – 2 knjigi na nočni omarici ob postelji
str. 32 – slika 4: kupček treh knjig na sedišču
str. 39 – slika 3: 4 škatlaste police na steni, cca 9 knjig v dveh skupaj

str. 44 – slika 5: 1 knjiga na kavču
str. 49 – kup knjig ob postelji nadomešča nočno omarico (11 knjig)
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str. 56 – slika 1: police, zagozdene med steno, cca 24 knjig

str. 59 – cca 5 knjig na polici, vgrajeni v steno
str. 64-65 – 9 knjig na polički ob postelji, 1 knjiga na mizi in ena na stojalu ob štedilniku
str. 84 – knjižni namig (1 knjiga)
str. 94 – »Mansarda za celo družino« - knjižne police v pregradni steni (cca 90 knjig) –
omenjene so omare, skozi katere stanovalci prehajajo: »omogočajo prepletanje spalnih,
knjižnih in dnevnih prostorov«
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Številka 4, avgust/september 2017, letnik 51, 98 strani
str. 14 – pogled v dnevno sobo: na okenski polici in na leseni polici, ki učinkuje kot
izstopajoči spodnji del stene so zložene knjige (skupno cca 20)

str. 17 – na fotografiji spodaj v ozadju vidimo regal, na eni polički cca 4 knjige
str. 24 – slika 6: cca 4 knjige na skrinji pod oknom; slika 7: v daljavi dnevne sobe ob steni
nizek regal s cca 30 knjigami; slika 8: nizek starinski regal s tremi policami (cca 25 knjig)
str. 25 – pohištveni element sredi sobe, ki vključuje tudi kuhalno ploščo, ob strani so police
s knjigami (cca 26)
str. 30 – slika 7: dolge police ob steni v prehodnem delu hiše (vidnih cca19 knjig)
str. 42 – slika 1: 1 knjiga na mizici ob ogledalu pri izhodu
str. 44-45 – slika 4: kupčki knjig na nočni omarici ter polici in na stolčku ob postelji
(skupno cca 18)
str. 55 – slika 5: kompleks škatlastih polic za knjige v kuhinji nad kuhinjskimi elementi
(cca 30)
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str. 62 – slika 1: otroška soba, »bralni kotiček« z velikimi blazinami na tleh, ob njem je
kupček knjig, nekaj stripov opazimo na poličkah, ki se stapljajo s steno in posteljnimi
elementi (cca 10 knjig)
str. 64 – slika 3: cca 40 knjig na zlati konstrukciji kovinskih palic, ki dajejo v obliki
šahovnice oporo nevidnim policam

str. 70 – na belih nizkih omarah ob steni jedilnice je zložena zbirka knjig, nad omaricami
so na steno pritrjene 3 bele police s knjigami (skupno cca 50)

str. 89 – »Namigi za poletno branje« (3 knjige)
Analiza 2017: 5 zvezkov, skupno str.: 490
št. podob, ki vključujejo knjige: 71

-> 71/4,90 = 14,49

// 11,45 (izključitev treh prispevkov)
št. besedil z omembo knjižnih polic/prostora za knjige: 2
št. samostojnih prispevkov o knjižnih policah: 3
št. upodobljenih knjig: 1.509

-> 3/4,90 = 0,61

-> 1.506/4,90 = 307,96

// 193,88 (izključitev treh prispevkov)

-> 2/4,90 = 0,41
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Priloga 3: Anketni vprašalnik
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Priloga 4: Izjava o avtorstvu

IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Pia Marincelj

V Ljubljani, 6. septembra 2017
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