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Izvleček:
Knjižnično mrežo sestavljajo osrednje območne, osrednje, krajevne in potujoče knjižnice.
Potujoča knjižnica izvaja knjižnično dejavnost na območjih z manj kot 1500 prebivalci in
oddaljenostjo od knjižnice več kot 4 kilometre. Potujoča knjižnica se lahko izvaja v obliki
bibliobusa, ki je vozilo, prilagojeno za izvajanje knjižnične dejavnosti. Bibliobus
predstavlja ekonomično in učinkovito rešitev za boljšo pokritost območja s knjižnično
dejavnostjo. Cilj raziskave je v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Jezersko preveriti trenutno pokritost območja s knjižnično dejavnostjo, preveriti
smiselnost uvedbe bibliobusa in načrtovati njegova postajališča. Opravili smo analizo
trenutnega delovanja potujoče knjižnice s statističnimi podatki iz sistema COBISS in
opravili intervju z izvajalci knjižnične dejavnosti v izposojevališčih premične zbirke. Drugi
del obsega analizo lokalnega okolja. Rezultat magistrske naloge je načrt mreže
bibliobusnih postajališč na območju občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Jezersko. Skupno je načrtovanih 52 postajališč. V občini Kranj 21 postajališč, v
občini Cerklje na Gorenjskem 11 postajališč, v občini Naklo 4 postajališča, v občini
Preddvor 6 postajališč, v občini Šenčur 9 postajališč in v občini Jezersko 1 postajališče.
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Abstract:
The library network consists of central regional, central, local, and mobile libraries. Mobile
library performs its activity in the areas with less than 1500 inhabitants, and with the
distance of more than 4 kilometres from a library. The mobile library can be carried out in
the form of bibliobus; that is a vehicle adapted for performing library activities. Bibliobus
represents an economical and effective solution for a better extent of the library activities
in the area. The aim of the research is to check the current extent of the library activities,
check advisability of the bibliobus introduction, and to plan its stops in the municipalities
of Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur and Jezersko. Based on the data
in the COBISS system, we have performed two analyses of the current mobile library
operation. Further, we have also performed a interview with the performers of the library
activities in the borrowing points of the mobile collection. The second part is comprised of
the local environment analysis. The outcome of the master's thesis is a plan of the
bibliobus stops network in the area of the municipalities of Kranj, Cerklje na Gorenjskem,
Naklo, Preddvor, Šenčur, and Jezersko. A total of 52 stops are planed; namely 21 stops in
the municipality of Kranj, 11 stops in the municipality of Cerklje na Gorenjskem, 4 stops
in the municipality of Naklo, 6 stops in the municipality of Preddvor, 9 stops in the
municipality of Šenčur, and 1 stop in the municipality of Jezersko.
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1 UVOD
Splošne knjižnice predstavljajo prostor, kjer uporabniki lahko dostopajo do knjižničnega
gradiva, informacijskih virov, pa tudi prostor kulture in druženja. Prinašajo znanje in
novosti vsem prebivalcem ne glede na spol, starost in izobrazbo. Glavna naloga splošnih
knjižnic je doseči vse svoje potencialne uporabnike. »Storitve morajo biti fizično dostopne
vsem članom lokalne skupnosti. Zato morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: ugodna
lokacija knjižnice, dobri pogoji in pripomočki za branje in študij, pa tudi ustrezna
tehnologija in uporabnikom prilagojen čas odprtosti knjižnice, vključno z organizacijo
posebnih storitev zunaj prostorov knjižnice za vse tiste, ki je ne morejo osebno obiskati.
Storitve splošne knjižnice morajo biti prilagojene različnim potrebam lokalnih skupnosti v
mestnem in podeželskem okolju« (UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994).

Knjižnica svoje storitve izvaja za vse prebivalce, tistim, ki knjižnice ne morejo obiskati
svoje storitve približa tako, da jih izvaja zunaj knjižnice. Knjižnica išče različne načine,
kako se približati tem uporabnikom, tako lahko zasledimo delovanje potujočih knjižnic,
bibliobusov, premičnih zbirk. V današnjem času svojim uporabnikom ponujajo storitve
tudi v elektronskem okolju. Kljub temu ostajajo knjižnice, kot prostor še vedno zelo
pomembne. V nalogi bomo podrobno obravnavali bibliobus, eno od oblik potujoče
knjižnice. Izrazi potujoča knjižnica, bibliobus in premična zbirka se v literaturi večkrat
pojavljajo kot sinonimi, uporaba izrazov zaradi uporabe različne literature ne bo
konsistentna. V sami nalogi bo izraz potujoča knjižnica uporabljen splošno, bibliobus in
premična zbirka pa kot bolj podrobni opredelitvi potujoče knjižnice.
V magistrski nalogi se bomo podrobno osredotočili na načrtovanje bibliobusne mreže.
Naloga je vezana na Mestno knjižnico Kranj. Načrtovali smo bibliobusno mrežo v občinah,
za katere knjižnično dejavnost opravlja Mestna knjižnica Kranj, to so: Kranj, Cerklje na
Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko. Naloga je razdeljena na teoretični in
raziskovalni del. Teoretični del naloge je namenjen pregledu dosedanjih raziskav, ki nam
pomagajo razumeti pomen potujoče knjižnice v današnjih časih. Pregled je na začetku bolj
širok, in sicer se usmeri na delovanje potujoče knjižnice v kontekstu splošne knjižnice,
nato pa se vedno bolj osredotoča na posamezne elemente potujoče knjižnice in bolj
podrobno opredeli bibliobus in načrtovanje njegovih postajališč. Zadnji del teoretičnega
dela je namenjen predstavitvi Mestne knjižnice Kranj, za katero je zasnovan načrt
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bibliobusnih postajališč. Knjižnica izvaja dejavnost potujoče knjižnice v obliki petih
izposojevališč premične zbirke, zato je prvi del raziskave namenjen analizi trenutnega
delovanja potujoče knjižnice. Na podlagi podatkov, pridobljenih iz sistema COBISS, smo s
pomočjo programa Excel analizirali obseg gradiva, število članov in izposojo petih
delujočih izposojevališč premične zbirke. Drugi del analize trenutnega delovanja
izposojevališč premične zbirke obsega intervju z izvajalci knjižnične dejavnosti v
izposojevališčih premične zbirke. Ti podatki so nam v pomoč pri drugem delu naloge, kjer
smo opravili raziskavo lokalnega okolja. Zbrali smo statistične podatke za občine Kranj,
Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko. Analizirali smo velikost
občin in občinam pripadajoča naselja, značilnosti prebivalstva: število prebivalcev,
starostno in izobrazbeno strukturo. Prav tako smo preverili prisotnost osnovnih šol in
pokritost mobilnega omrežja. Na podlagi pridobljenih podatkov smo planirali mrežo
bibliobusnih postajališč, poleg statističnih podatkov smo upoštevali tudi zakonodajo s
področja knjižničarstva.
Rezultat magistrske naloge je načrt mreže bibliobusnih postajališč na območju občin
Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko.
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2 MREŽA SPLOŠNIH KNJIŽNIC V SLOVENIJI
Preden opredelimo potujočo knjižnico in njeno delovanje, je prav, da nanjo pogledamo s
širšega konteksta. V tem delu smo se osredotočili na organiziranost oziroma mrežo
splošnih knjižnic v Sloveniji. Celotna organiziranost delovanja splošnih knjižnic v
Sloveniji nam bo pokazala pravi pomen potujočih knjižnic, saj so le-te organizirane v
okviru splošnih knjižnic.
Po Manifestu o splošnih knjižnicah (1994) je splošna knjižnica tista, ki lokalni skupnosti
omogoča dostop do znanja in učenje za vse starostne skupine, v vseh življenjskih obdobjih.
Prav tako omogoča kulturni razvoj tako posameznikom kot različnim starostnim skupinam.
Poudarja njeno lokalno pomembnost, ker omogoča svojim uporabnikom dostop do vseh
vrst znanja in informacij. Storitve splošnih knjižnic morajo biti enako dostopne vsem, ne
glede na starost, raso, spol, vero, narodno pripadnost, jezik ali socialni položaj. Prav namen
zagotoviti knjižnične storitve vsem prebivalcem je vzrok za ustanavljanje potujočih
knjižnic.
Po trenutno dostopnih podatkih mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji sestavlja »58 osrednjih
knjižnic, 210 krajevnih knjižnic, 79 lokacij premičnih zbirk in 12 bibliobusov s 695
postajališči« (Vodeb in Vodeb, 2015, str. 206). Pred šestimi leti, leta 2009, je v Sloveniji
delovalo 58 osrednjih knjižnic s 1013 lokacijami izposoje. Delovalo je 261 krajevnih
knjižnic, 81 postajališč premične zbirke in 12 bibliobusov s 671 postajališči v 589 krajih
(Kodrič-Dačić et al., 2010). V primerjavi s podatki iz leta 2015 se je število krajevnih
knjižnic zmanjšalo, število bibliobusov je ostalo enako, vendar pa se je povečalo število
postajališč le-teh.
Po mnenju nekaterih slovenskih strokovnjakov je »današnja mreža splošnih knjižnic
rezultat šestdesetletnega sistematičnega dela na razvoju slovenskega knjižničarstva«
(Novljan, Kodrič-Dačić in Karun, 2006, str. 5). Prvi predpisi o takratnih ljudskih
knjižnicah, ki so jih preimenovali v splošne knjižnice, so bili sprejeti po drugi svetovni
vojni. V tem času so bile opredeljene tudi prve študijske knjižnice. Prvi slovenski zakon o
knjižnicah smo dobili leta 1961. Splošne knjižnice so leta 1982 z Zakonom o
knjižničarstvu postale osrednje organizacijske enote knjižničnega informacijskega sistema
v Sloveniji. Delovanje splošnih knjižnic je v pristojnosti občin (Novljan, Kodrič-Dačić in
Karun, 2006).
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Splošne knjižnice so v Sloveniji organizirane v obliki:


osrednje območne knjižnice,



osrednje knjižnice,



krajevne knjižnice,



potujoče knjižnice (bibliobusi in premične zbirke).

Osrednja območna knjižnica na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo,
in v soglasju z ustanoviteljem opravlja štiri posebne naloge:


»zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,



nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,



koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje
območje,



usmerja

izločanje knjižničnega gradiva s

svojega območja« (Zakon o

knjižničarstvu, 2001, 27. člen).

Osrednja knjižnica je splošna knjižnica, ki deluje na območju ene ali več občin, kjer po
potrebi tudi organizira mrežo krajevnih knjižnic ali postajališča potujoče knjižnice
(Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, člen 3).
Bibliotekarski terminološki slovar jo opredeljuje kot knjižnico, ki povezuje, usklajuje
delovanje več knjižnic določenega strokovnega področja, območja ali določene
organizacije (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009).
Krajevna knjižnica je enota, ki jo ustanovi osrednja knjižnica za izvajanje knjižnične
dejavnosti na določenem geografskem območju (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009).
Potujoča knjižnica »je enota osrednje knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost na
postajališčih z manj kot 1500 prebivalci ali za posebne skupine uporabnikov« (Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, 3. člen).
Delovanje splošnih knjižnic v Sloveniji urejajo zakoni, uredbe, pravilniki, smernice IFLE
in standardi. Poudarili bomo le tiste, ki so pomembni za delovanje potujočih knjižnic. Te
so organizirane v okviru splošnih knjižnic, zato je potrebno upoštevati predpise o splošnih
knjižnicah. Mednje spadajo: Zakon o knjižničarstvu, Zakon o lokalni samoupravi,
Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, Standardi za splošne
knjižnice in smernice IFLE za potujoče knjižnice.
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Zakon o knjižničarstvu (2001) določa, da splošne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost
za prebivalstvo v svojem okolju, pri tem morajo biti vključene tudi skupine s posebnimi
potrebami.
Zakon o lokalni samoupravi iz leta 1993 določa, da mora imeti vsaka občina svojo
knjižnico.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003, 3. člen)
določa pogoje za območne, osrednje, krajevne in potujoče knjižnice. Knjižnica na
območjih, ki so od nje oddaljena več kot 4 km, organizira postajališča potujoče knjižnice.
Potujoče knjižnice niso samostojne, pač pa so to enote osrednjih knjižnic. Delujejo na
območju z manj kot 1500 prebivalci ali za posebne skupine uporabnikov. V primeru, da je
naselje z več kot 1500 prebivalci od osrednje knjižnice oddaljeno več kot 4 km, se ustanovi
krajevna knjižnica, ki je organizacijska enota osrednje knjižnice. Sedež osrednje knjižnice
je v občini z največ prebivalci, druge organizacijske enote se ustanovijo na podlagi števila
prebivalcev in oddaljenosti od že obstoječe knjižnice.
Smernice IFLE iz leta 1991, ki so še vedno aktualne, narekujejo priporočila za
ustanavljanje, financiranje, vozilo, pohištvo in opremo, zaposlovanje, zbirke, storitvene
baze in oglaševanje potujočih knjižnic.
Strokovna priporočila za učinkovito organiziranje in delovanje splošnih knjižnic so zbrana
v obliki Standardov za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015),
novejša so v pripravi. Določajo tudi mrežo splošnih knjižnic, med njimi organizacijo
premičnih zbirk in bibliobusa.
Iz same organizacije splošnih knjižnic smo spoznali, da potujoča knjižnica ni samostojna
enota, pač pa je organizirana v okviru splošne knjižnice. Svoje območje delovanja
knjižnica poskuša pokriti z različnimi enotami. Potujoča knjižnica je namenjena
območjem, kjer knjižnica ne more delovati na stalni lokaciji.
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2.1 BIBLIOBUSI V SLOVENIJI
Leta 2015 območje Slovenije pokriva dvanajst bibliobusov, ki delujejo v sklopu trinajstih
splošnih knjižnic. Na Sliki 1 je prikazan zemljevid Slovenije z lokacijami delovanja
bibliobusov. Delovanje bibliobusov je najbolj zastopano v zahodni Sloveniji, kjer ti
delujejo v okviru naslednjih splošnih knjižnic: Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica
Cirila Kosmača Tolmin in Knjižnica Bena Zupančiča Postojna. Osrednjeslovensko
območje pokrivata dva bibliobusa, in sicer v okviru treh splošnih knjižnic: Knjižnica Otona
Župančiča – Mestna knjižnica Ljubljana, medtem ko si Knjižnica Domžale in Matična
knjižnica Kamnik bibliobus delita. Na območju Dolenjske vozi le bibliobus Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto. V vzhodnem delu Slovenije vozijo trije bibliobusi: Knjižnice
Ivana Potrča Ptuj, Mariborske knjižnice in PIŠK Murska Sobota. Na območju Gorenjske
deluje le bibliobus Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič.
Velja poudariti, da na območju Gorenjske delujejo še štiri večje splošne knjižnice:
Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Antona Linharta Radovljica, Mestna knjižnica
Kranj in Knjižnica Škofja Loka, ki nimajo bibliobusa. Mestna knjižnica Kranj ima oddelek
potujoče knjižnice organiziran v obliki petih postajališč premične zbirke.
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Slika 1: Potujoče knjižnice Slovenije
Vir: Potujoče knjižnice v Sloveniji, 2009

2.2 OPREDELITEV POTUJOČE KNJIŽNICE
Bibliotekarski terminološki slovar (2009) potujočo knjižnico označuje kot: »knjižnico, ki
oskrbuje bralce s pomočjo bibliobusa, ladje, železnice in letala«. Enciklopedija Britannica
označuje potujočo knjižnico kot vozilo, ki prevaža knjige podeželskim in mestnim
območjem. Takšna območja so premajhna, da bi imela stalno knjižnico. Pugelj (1994, str.
95) pravi, da je mobilna knjižnica »vozilo različnih oblik in izvedb (večji ali manjši
avtobusi, vlaki, ladje, letala), tehnično čim boljše izvedbe za uporabnike in za zaposlene, s
čim boljšo gibljivostjo na terenu«. Vsako knjižnično storitev, ki ni na enem mestu, ampak
se premika, lahko označimo kot potujočo knjižnico (Stringer, 2010).
Na podlagi vseh različnih definicij potujoče knjižnice lahko ugotovimo, da vse poudarjajo
njeno glavno lastnost: selitev zbirke iz kraja v kraj. V ta namen se uporablja posebno
vozilo, ki je prilagojeno tej nalogi. V literaturi se uporabljajo različni izrazi kot
sopomenke, v slovenščini so to izrazi potujoča knjižnica, bibliobus, premična zbirka. Tudi
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v drugih jezikih se uporabljajo različni izrazi: Mobile Library, Bookmobile, Buherbus,
Book Van, Traveling Library … Uporaba izrazov v različni literaturi je razvidna iz
Preglednice 1.
Preglednica 1: Pregled izrazov za potujočo knjižnico, ki se pojavljajo v literaturi
Uradni dokument, terminološki slovar, različni avtorji

Izraz za potujočo knjižnico

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

»bibliobus«

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot »potujoča knjižnica«,
javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

»bibliobus«, »premična
zbirka«

»potujoča knjižnica«,
Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije, Narodna in univerzitetna »bookmobile«, »mobile
knjižnica
library«, »mobile unit«,
»travelling library«,
»wanderbibliothek«
Standardi za splošne knjižnice: (za obdobje od 1. maja do 30.

»potujoča

knjižnica«,

aprila 2015). (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično »bibliobus«
dejavnost RS.
»potujoča knjižnica«
Pestell, R. (1991). Smernice za potujoče knjižnice. Hague:
IFLA
»Bookmobile«, »book van«,
Bookmobile. (2015). Encyclopædia Britannica. Pridobljeno

»traveling library«

18. 9. 2015 s spletne strani:
http://www.britannica.com/topic/bookmobile
»Mobile libraries«
Stringer, I. (2010) Mobile Library Guidelines (2010). Hague:
IFLA,

pridobljeno

18

.7.

2015

s

spletne

strani

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professionalreport/123.pdf
Vodeb, V. (2013). Zasnova prostorske analize dostopnosti »bibliobus«
dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo. Ljubljana:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Pridobljeno 10. 7.
2015 s spletne strani:
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http://cezar.nuk.unilj.si/common/files/studije/Analiza_Dostopnosti_Knjiznic_201
3.pdf
»bookmobile«
Vodeb, V. in Vodeb, G. (2015). Spatial Analysis of the Public
Library Network in Slovenia. Journal of Library
Administration, 55 (3), 202–220.
Štendler, J. (2002). Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih

»potujoča knjižnica«

potujočih knjižnic. Knjižnica, 46 (1–2), 137–150
»bookmobile«
Rasmussen, L. T. (2014). The Bookmobile Serving Society
in a Digital Age. V Z. Taskin, T. Cakmak in G. Dogan (Ur.),
From Collections to Connections, Turning Libraries ˝Inside Out˝: The 21st International BOBCATSSS Conference
(str.186 – 189). Ankara: Hacettepe University Department of
Information Management.
»Mobile services«, »mobile
Lerdsuryakul, K. (2000). Telling the Mobile Story: Collecting
the Past to Build a Future. V 66th IFLA Council and General
Conference Proceedings. IFLA
Knight, R. in Makin, L. (2006). Branches on wheels:

boat library«, »mobile bus
library«, »mobile train
library«
»Mobile libraries«

innovations in public library mobile services. Aplis, 19 (2),
89–96
»Mobile library«
Orholt, R. (2001). Mobile libraries in the Scandinavian
Countries: Development in View of Legislation and Financal
Support. V Libraries and Librarians: Making a Difference in
the Knowledge Age: 67th IFLA Council and General
Conference (str. 11 – 20). Boston: IFLA
Novljan, S. (1998). Načrtovanje bibliobusa v

»bibliobus«, »potujoča

splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 42 (4), 165–180

knjižnica«
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V nadaljevanju bomo podrobno opredelili tri možnosti organiziranja potujoče knjižnice, to
so premična zbirka, bibliobus in specializirana potujoča knjižnica.
Premična zbirka je zelo pogost tip potujoče knjižnice in deluje tako na mestnem kot
podeželskem območju. Njeno delovanje je lahko namenjeno vsem ali posebnim skupinam
uporabnikov (Stringer, 2010). Ena knjižnica ima lahko organiziranih več lokacij premičnih
zbirk, gradivo na teh lokacijah menja najmanj 2-krat letno.
Bibliobus je prav tako pogost tip potujoče knjižnice. V nekaterih geografskih primerih,
ekonomskih ali političnih dejavnikih premične zbirke niso primerne za izvajanje knjižnične
dejavnosti, v tem primeru zahteve najlažje dosežemo z izvajanjem knjižnične dejavnosti s
pomočjo bibliobusa. Za prevoz knjig se uporabljajo za to prilagojena vozila. Takšna oblika
knjižnice je poznana po vsem svetu, temu primerna so tudi najrazličnejša prevozna
sredstva: od motornih vozil, čolnov, vlakov, letal, do koles in celo živali (Stringer, 2010).
V Sloveniji so to avtobusi, tovornjaki ali manjši kombiji.
Specializirana potujoča knjižnica je potujoča knjižnica, namenjena posebni skupini
uporabnikov. Posebni bibliobusi so lahko namenjeni otrokom in promovirajo storitve
knjižnice za otroke. Največkrat delujejo pred šolami in vrtci, na festivalih in različnih
prireditvah za otroke... Bibliobusi sodelujejo z muzeji, arhivi in galerijami. Posebni
bibliobusi so lahko organizirani tudi za starejše in ponujajo svoje storitve v domovih za
ostarele. Tem prilagojena je tudi zbirka na bibliobusu, v kateri so tudi knjige z večjim
tiskom … (Stringer, 2010). Takšnih specializiranih potujočih knjižnic je v Sloveniji malo,
nekaj jih deluje v okviru domov za upokojence, kjer imajo organizirane premične zbirke. V
Sloveniji še nimamo bibliobusov, ki bi bili specializirani le za eno skupino uporabnikov in
bi le tej prilagodili svoje storitve. Trenutno ni velikih potreb po tem, zato jih ni
ekonomično organizirati, čisto učinkovito lahko delujejo v okviru bibliobusov,
namenjenim vsem.
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3 ZGODOVINSKI PREGLED POTUJOČE KNJIŽNICE
Ideja potujočih knjižnic je bila zasnovana pred več kot sto leti. Mnoge stvari so se v tem
času spremenile, vendar je koncept – omogočati dostop do informacij čim širšemu krogu
ljudi – ostal enak. Nekoč so bibliobusi vozili knjige v vasi, danes pa delujejo tudi v mestih
in v predmestju.
Prvi bibliobus v Združenih državah Amerike je bil ustanovljen leta 1905 na pobudo
knjižničarke Mary Titcomb in v okviru splošne knjižnice v Washingtonu v zvezni državi
Maryland. Knjižnica je imela sedež v mestu Hagerstown, Mary Titcomb pa je bila
odločena knjige pripeljati do domov po vsej državi. Prvi korak pri tem je bil naložiti knjige
na voz in jih poslati po vseh vaseh in krajih po državi in tako knjigo pripeljati do bralca
(Western Maryland´s Historical Library, 2015). Prva konjska vprega s knjigami se je na
pot odpravila aprila 1905 in je svojemu namenu služila pet let. Sčasoma so konjsko vprego
nadomestila motorizirana vozila in poslanstvo nadaljevala. Prinesla so tudi pomembno
novost: ne le da so imela več prostora za knjige, ampak so se ljudje lahko sprehajali po
notranjosti vozila, med knjigami (Bashaw, 2010).
V Veliki Britaniji je bil prvi človek, ki je širil knjige med podeželsko prebivalstvo, George
Moore, in to že leta 1857. Hotel je širiti dobre knjige med prebivalce okoliških vasi.
Deloval je v osmih vaseh na območju Cumbrije. Eden izmed prvih bibliobusov v Angliji je
bil uveden v okviru Mechanics' Institute leta 1858. Konjska vprega z vozom je prenašala
knjige do lokalnih pokroviteljev z željo povečati izposojo knjig. Prve konjske vprege so
sčasoma zamenjala motorizirana vozila (Bookmobile, 2015).
Začetki potujoče knjižnice na Slovenskem niso v celoti raziskani. Za prvega potujočega
knjižničarja v Sloveniji velja Lovro Stepišnik. Pa ne samo na Slovenskem, veljal naj bi za
prvega potujočega knjižničarja na območju Balkana. Rodil se je leta 1834 v Arclinu pri
Vojniku, v otroštvu so se z družino preselili pod Ptujsko Goro. Doma so imeli mlinarsko
obrt, ki jo je podedoval Lovro. V tistih časih so se pri njih zbirali pomembni vaščani, med
njimi škof Slomšek, Jurij Vodovnik … Prinašali so knjige, ki jih je Lovro tudi prepisoval
in posojal svojim sosedom. Stepišnik je na pobudo zdravnika, pisatelja in narodnega
prebuditelja dr. Josipa Vošnjaka leta 1863 ustanovil knjižnico, imenovano »Slovenska
bukvarnica« (Lovro Stepišnik, 2015). Njegova knjižnica »je delovala v obdobju, v katerem
so se pojavile številne pobude za ustanavljanje bolj dostopnih knjižnic, s katerimi bi
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ljudstvo izobraževali in narodnostno ozaveščali skozi uporabo slovenskega jezika« (Vozel
in Badovinac, 2011, str. 229-230 po Berčič, 1983; Gabrič, 2000; Kodrič-Dačić, 2000).
Njihovo delovanje je bilo zaznamovano s številnimi političnimi in družbenimi
spremembami. Lovro je s košem knjig hodil po vasi in celo po celem Pohorju ter
prebivalcem delil knjige, ki jih je po enem mesecu zamenjal z novimi. Namen je bil
spodbujati bralno kulturo in izobraževanje kmečkega prebivalstva na območju, kjer niso
imeli ustanovljenega lastnega društva, čitalnice … To so bile prehodne oblike knjižnične
dejavnosti, dokler ni bila ustanovljena javna knjižnica (Vozel in Badovinac, 2011).
Slovenija je bila nekoč del Jugoslavije in v nekdanji Jugoslaviji je bil prvi bibliobus reški
mestni bibliobus, njegovo delovanje se je začelo leta 1969, današnje vozilo pa je bilo
izdelano leta 1989 (Pezer in Vugrinec, 2014).
Prvi zametki potujoče knjižnice so delo posameznikov, ki so s kovčki, polnimi knjig, hodili
po vaseh in knjige posojali prebivalcem. Pravi razcvet ustanavljanja bibliobusov na
Slovenskem pa se je zgodil v sedemdesetih letih 19. st., takrat je večina knjižnic dobila
svoje prvo vozilo. Prvi bibliobus je po slovenskih cestah začel voziti leta 1973 v okviru
osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. V Preglednici 2 so razporejene letnice
pridobitve bibliobusov od najstarejšega do najmlajšega in imena splošnih knjižnic, v
okviru katerih delujejo. Pri tem imajo Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Goriška knjižnica
Franceta Bevka in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin navedeni dve letnici pridobitve
bibliobusa. Leta 1975 so imele skupni bibliobus, ki so si ga delile vse tri knjižnice. Leta
2001 je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin kupila svoj bibliobus. Leta 2005 je svoje vozilo
kupila tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka, Lavričeva knjižnica Ajdovščina pa je
dokupila še preostalo polovico bibliobusa (12 slovenskih potujočih knjižnic se predstavi,
2006).
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Preglednica 2: Leto pridobitve bibliobusa
KNJIŽNICA

LETO PRIDOBITVE BIBLIOBUSA

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

1973

Knjižnica Otona Župančiča – Mestna

1974

knjižnica Ljubljana
Mariborska knjižnica

1974

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

1975 (2005)

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

1975 (2001)

Goriška knjižnica Franceta Bevka

1975 (2005)

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

1975

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

1978

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

1979

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska

1995

Sobota
Knjižnica Domžale

1997

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

2003

Vir: 12 slovenskih potujočih knjižnic se predstavi, 2006

Potujoče knjižničarstvo je danes na Slovenskem zelo pomembno in prav nič v zatonu. To
vsekakor kaže tudi statistika, opravljena pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
(ZBDS), rezultati katere kažejo, da je od leta 2003 pa do danes število potujočih knjižnic
ostalo enako. »V Sloveniji imamo 12 potujočih knjižnic, ki delujejo v okviru 13 knjižnic.
Slovenski bibliobusi so v povprečju stari 10 let. Imamo 6 tovornjakov, 4 avtobuse in 2
kombija in smo skupaj dolgi 104 m. V letu 2013 smo prevozili 108.766 km. Imamo preko
17.000 aktivnih članov, ki nas letno obiščejo preko 150.000-krat, in izposodimo okoli
750.000 enot gradiva« (Mrgole Jukič, 2014, str. 5-6).
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4 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
V okviru pregleda različne literature smo spoznali, da je delovanje bibliobusa in njegov
razvoj pomembna tematika. V prvem delu smo poudarili dve raziskavi, ki sta bili izvedeni
v Sloveniji in prikazujeta pomen bibliobusne dejavnosti v smislu širjenja pokritosti
knjižnične dejavnosti in odzive uporabnikov na bibliobusno dejavnost. V drugem delu pa
se bomo osredotočili na tuje primere, ki obravnavajo bibliobusno dejavnost z različnih
vidikov. Tuji primeri so zelo raznoliki, nam najbližji je primer Hrvaške, predstavljeni pa so
še primeri iz skandinavskih držav, Tajske in Avstralije.
4.1 RAZISKAVE V SLOVENIJI
V okviru pokritosti območja s splošnimi knjižnicami v Sloveniji je bila izvedena študija
»Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo«,
izvedena je bila v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže v Sloveniji ob
podpori geografskega informacijskega sistema (GIS)«, izvajala se je v okviru Narodne in
univerzitetne knjižnice; Center za razvoj knjižnic. Takšna analiza je v pomoč pri
načrtovanju mreže knjižnic, kamor sodi tudi bibliobus. »V študiji je bila izdelana analiza
po območjih osrednjih območnih knjižnic: Celjsko območje, Dolenjsko območje,
Gorenjsko območje; Goriško območje, Koroško območje, Obalno-kraško območje,
Osrednjeslovensko območje, Pomursko območje, Spodnjepodravsko območje in Štajersko
območje« (Vodeb, 2013, str. 15). Študija prikazuje oddaljenost prebivalcev Slovenije od
najbližje lokacije, kjer se izvaja knjižnična dejavnost, to je lahko osrednja, krajevna
knjižnica, postajališče bibliobusa ali lokacija premične zbirke. Če upoštevamo le osrednje
in krajevne knjižnice, je 60 % prebivalcev Slovenije od njih oddaljenih manj kot 2 km, 26
% prebivalcev je oddaljenih od 2 do 5 km, 12 % prebivalcev Slovenije je od krajevnih
knjižnic oddaljenih od 5 do 10 km, le 2 % prebivalcev pa sta oddaljena več kot 10 km.
Razdalja do najbližje knjižnice se močno zniža, če dodamo še potujoče knjižnice s
premičnimi zbirkami in postajališči bibliobusov. V tem primeru ima 77 % prebivalcev od
svojih domov knjižnico oddaljeno manj kot 2 km. Prebivalcev, ki imajo knjižnico
oddaljeno več kot 10 km, je manj kot 1 %. Površina Slovenije, na kateri živijo prebivalci,
ki so od najbližje knjižnice oddaljeni manj kot 2 km, obsega 32 % celotnega ozemlja. Ob
upoštevanju vseh lokacij potujočih knjižic pa se ta odstotek poveča na 53 %. Posebej bi
izpostavili rezultate za območje Gorenjske. Ob upoštevanju krajevnih knjižnic in potujočih
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knjižnic je 80 % prebivalcev od lokacije izvajanja knjižnične dejavnosti oddaljenih manj
kot 2 km, 19 % pa od 2 do 5 km, le 1 % je oddaljen od 5 do 8 km (Vodeb, 2013).
Del projekta Prostorska analiza knjižnične mreže v Sloveniji je bila tudi zasnova
geografskega informacijskega sistema (GIS). Ta bo omogočal predstavitev in analizo
knjižnične mreže v Sloveniji in bo služil tudi pri načrtovanju novih storitev. Ugotovitve so
pokazale, da je mreža splošnih knjižnic v Sloveniji precej dobro razvita, lokacije s
knjižničnimi storitvami so dostopne na več kot 1000 mestih (Vodeb in Vodeb, 2015).

Odzive uporabnikov na bibliobusno dejavnost lahko analiziramo na podlagi rezultatov
anketiranja, ki je potekalo leta 2001 v vseh potujočih knjižnicah v Sloveniji. V tem letu je
delovalo 11 potujočih knjižnic na 588 postajališčih in v 51 občinah. Takrat še ni deloval
bibliobus Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, voziti je začel leta 2003. Namen ankete je bil
pridobiti oceno storitev potujočih knjižnic in pomembnosti delovanja potujoče knjižnice z
vidika uporabnikov. Anketa je vsebovala štirinajst vprašanj, sestavili pa so jo člani sekcije
ZBDS po finskem vzoru in jo prilagodili slovenskim razmeram (Štendler, 2002).
Anketiranih je bilo »12,9 % vseh aktivnih uporabnikov slovenskih potujočih knjižnic
(Štendler, 2002, str. 141)«. Večina anketirancev je bila ženskega spola. Rezultati so
pokazali, da za potujočo knjižnico največkrat izvejo od znancev, sodelavcev, sosedov …
Presenetljivo jih je malo več kot polovica trdila, da obiščejo bibliobus zaradi ustreznega
izbora gradiva, šele na drugem mestu pa kot razlog za obisk navajajo oddaljenost od
ostalih knjižnic. Več kot polovica vprašanih v potujoči knjižnici vedno najde, kar želi.
Anketiranci so zadovoljni z izborom gradiva v bibliobusu, vendar si želijo tudi pestrejši
izbor DVD-jev in CD-jev. Gradivo si največkrat izbirajo s pomočjo osebja, takšnih
uporabnikov je kar 88%. Anketiranci menijo, da je vzrok tega, da vsi ne dobijo želenih
informacij, v prekratkih postankih bibliobusov in prevelikem številu obiskovalcev. Zaradi
osebnega pristopa zaposlenih je v potujočih knjižnicah posebno vzdušje in občutek
domačnosti. Obiskovalci si želijo: več novitet, daljše, pogostejše postanke bibliobusa,
prireditve, kot so srečanja z literarnimi ustvarjalci … Potujoča knjižnica je po mnenju
obiskovalcev pomembna »zaradi starejših, bolnikov, osamljenih, upokojencev, invalidov,
tistih brez prevoza, zaradi otrok, ki se v potujoči knjižnici spoznajo s knjigami, se navajajo
na poslušanje, branje, pa tudi red« (Štendler, 2002, str. 148). V času anketiranja se je
pojavil problem nadaljnjega delovanja bibliobusa v Ljubljani, zato se je anketirancem iz
Ljubljane zastavilo tudi vprašanje, povezano s to problematiko. Z ukinitvijo potujoče
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knjižnice v Ljubljani se ni strinjalo 98 % vprašanih. Poleg oddaljenosti so kot glavni razlog
za obisk bibliobusa označili tudi dobro storitev. Več kot polovica anketirancev si izposodi
gradivo tudi za potrebe drugih družinskih članov in prijateljev, kar pomeni, da je dejanskih
uporabnikov veliko več (Štendler, 2002).
4.2 TUJE RAZISKAVE
Na Hrvaškem se zelo trudijo še dodatno razviti in izboljšati delovanje potujočih knjižnic,
bibliobusov. Republika Hrvaška je razdeljena na 20 županij in mesto Zagreb, ki ima status
županije. Bibliobusne službe delujejo v desetih županijah in Zagrebu. Tako 11 županij še
vedno ostaja brez storitev potujoče knjižnice. »Prav zmožnost bibliobusov, da z istimi
sredstvi in osebjem ponujajo storitve na več lokacijah, predstavlja velik potencial potujočih
knjižnic ter je lahko prednost v primerjavi s stacionarnimi oblikami splošnih knjižnic«
(Pezer in Vugrinec, 2014, str. 4). Komisija za potujoče knjižnice (HKD – Hrvatsko
knjižničarsko društvo) je opravila analizo stanja in postavila smernice za bodoče delovanje
bibliobusov na Hrvaškem. V ta namen je bila izvedena raziskava o potujočih knjižnicah v
sedanjih in načrtovanih županijskih mrežah splošnih knjižnic, potekala je februarja 2013.
Hrvaška je v tem letu imela deset služb potujočih knjižnic z dvanajstimi bibliobusi. Zaradi
geografskih, prometnih in gospodarskih značilnosti države je takšna oblika knjižnice zelo
primerna. Pogosto je to tudi prva in edina oblika dostopa do knjižnice za prebivalce na teh
območjih. Cilj je v prihodnosti ustanoviti potujočo knjižnico v tistih županijah, kjer takšne
storitve še nimajo. Trenutno delujejo v 113 občinah in 20 mestih. »Leta 2013 so imeli
hrvaški bibliobusi skupaj 13.134 vpisanih uporabnikov, od tega 8594 otrok (65 %) in 4540
odraslih (35 %)« (Pezer in Vugrinec, 2014, str. 8). Dejansko je uporabnikov veliko več, ker
si na eno izkaznico gradivo izposoja več članov družine. V okviru te knjižnične dejavnosti
se izvedejo tudi obknjižnične dejavnosti, največ jih je za mladino do 15 leta, saj ti
predstavljajo največje število uporabnikov bibliobusov. Te dejavnosti so: usposabljanje
uporabnikov za uporabo knjižnice, prireditve, pravljične urice, delavnice za otroke …
Glede financiranja se bibliobusne službe razlikujejo, sredstva za delovanje pridobivajo od:
ustanoviteljev, podjetij, županije, ministrstva za kulturo in knjižnic. Ministrstvo za kulturo
pokrije do 50 % stroškov nabave vozila in sofinancira tudi letno nabavo knjižničnega
gradiva. Razvoj vidijo tudi v večji vlogi že obstoječih potujočih knjižnic. Rezultati so
pokazali, da so pogoji za vzpostavitev dobri, ker Hrvaško sestavljajo številne manjše
občine in majhna, raztresena naselja. »Zbrani podatki so pokazali, da je v županijah, ki
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imajo organizirane službe potujočih knjižnic, v povprečju 75 odstotkov področja pokritih s
knjižničnimi storitvami (v posameznih županijah celo 90 odstotkov), medtem ko v
županijah brez potujoče službe pokritost pade na povprečno 44 odstotkov« (Pezer in
Vugrinec, 2014, str. 12). Na podlagi pozitivnih izkušenj županij, ki imajo organizirane
bibliobuse, imajo tudi ostale županije željo, da v okviru obstoječih knjižničnih mrež
vzpostavijo še bibliobus. V bodoče vseh 10 služb svoje delo namerava izboljšati. V treh
želijo zamenjati vozilo, v preostalih pa uvesti dodatno izmeno dela, pri tem bi potrebovali
tudi več zaposlenih. V enajstih županijah menijo, da obstaja potreba po potujočih
knjižnicah, vendar jih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in premajhne podpore
lokalnih oblasti še ne načrtujejo. Tri županije načrtujejo ustanovitev potujoče knjižnice do
leta 2015, prav tako tri do leta 2020, dve do leta 2025 in ena do leta 2030. Od tega so tri
knjižnice imele le željo imeti bibliobus. Šest knjižnic pa je na začetku leta 2013 že
pridobivalo podporo lokalnih oblasti in prebivalstva. Štiri so bile pri načrtovanju mreže
postajališč ali pri izbiri vozila. Pri tem pa se je na žalost pokazalo, da so nekateri projekti
zastavljeni precej nerealno, kar je odraz zahtevnosti projektov. V bodoče zato zaposlenim
želijo ponuditi dodatna izobraževanja na teh področjih (Pezer in Vugrinec, 2014).
Rasmussen (2014) obravnava vlogo bibliobusov v digitalni dobi. Predstavlja problem, ki se
je pojavil na Danskem in je zagotovo skupen še drugim zahodnoevropskim državam.
Zaradi finančne krize so zaprli krajevne knjižnice in manjša izposojevališča združili v
večja. Medtem so se nekatere občine odločile, da bodo ustanovile bibliobus. Pri tem se je
pojavilo mnogo vprašanj. Ali lahko bibliobus oz. potujoča knjižnica zagotovi ustrezno
knjižnično dejavnost? Ali je lahko bibliobus tudi družabni prostor predvsem na območju
podeželja evropskih držav? Ali bi lahko bibliobus predstavljal knjižnico prihodnosti? Ali
zagotavlja enako možnost knjižničnih storitev? Na Danskem so se mnogi prebivalci svojih
občin borili za obstanek knjižnice. Bibliobusi so dosegli svoj vrhunec v sedemdesetih letih,
danes pa ponovno doživljajo svoj razcvet. Z zapiranjem knjižnic se povečuje razdalja do
storitev knjižnic, s tem se tudi omejuje demokratična pravica do osnovnih knjižničnih
storitev za vse prebivalce. Rezultati so pokazali, da bibliobus lahko zagotavlja vsem enak
dostop do gradiva, moderni bibliobusi so pomanjšane knjižnice v vseh pogledih: oblika,
materiali in dostop do gradiva. Kar je še posebej pomembno: doseže čisto vse potencialne
uporabnike, od tistih, ki iz kakršnega koli razloga ne morejo do glavne knjižnice, do tistih,
ki nimajo poguma ali tradicije obiskovanja knjižnice. Za prihodnost potujoče knjižnice v
predmestjih Danske in v ostalih zahodnoevropskih državah je potrebno razmisliti o tem, da
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bi bibliobus nadomestil statična izposojevališča. Težko je napovedati razvoj knjižnic v
prihodnosti. Pričakujemo pa lahko več sodobnih bibliobusov kot statičnih izposojevališč
(Rasmussen, 2014).
Rasmussen (2011) je želel ugotoviti, ali lahko v Evropi predvidimo posebna območja, kjer
je bibliobus predstavlja knjižnico prihodnosti, in same značilnosti teh območij. Ugotovitve
so pokazale, da ne moremo enostransko opredeliti geografskih in demografskih območij,
kjer so za izvajanje knjižničnih storitev še posebej primerni bibliobusi. Vendar pa je
raziskava pokazala, da so bibliobusi vsestranski, prav zaradi tega so primerni tako v
mestih, predmestjih in na podeželju. Sodobna potujoča knjižnica oziroma bibliobus
nastopa kot popolnoma opremljena mini knjižnica. Značilnost teh mini knjižnic v
primerjavi s stacionarnimi sta mobilnost in prilagodljivost. Na območjih, kjer delujejo, pa
lahko prispevajo tudi k boljšemu socialnemu in kulturnemu razvoju območja.
S problemom pomanjkanja sredstev za razvoj potujoče knjižnice v obliki bibliobusne
dejavnosti so se srečali tudi na Norveškem. Zaradi pomanjkanja denarja so jim ukinili
nepovratna sredstva za nakup bibliobusov. V okviru skandinavskih držav je Norveška, kar
zadeva prostorov, kjer poteka knjižnična dejavnost, najmanj razvita. Knjižnični prostori
niso primerni za svoj namen, zaposleni nimajo dovolj profesionalne izobrazbe, izposoja na
prebivalca je najnižja. Bibliobusi so v primerjavi s sosednjimi državami redki, ima pa
Norveška večje število knjižničnih prostorov, največkrat so to podružnične knjižnice, ki so
odprte le nekaj ur na teden, zbirka pa je slaba. V času finančne krize tudi splošne knjižnice
težje dobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo. Kljub temu si knjižnice želijo boljšo
opremo in na splošno hitrejšo prilagoditev novim trendom. Pojavlja pa se vprašanje, ali je
mogoče v času slabših finančnih pogojev razširiti bibliobusno knjižnično storitev. Odgovor
na to se skriva tudi v zgodovini skandinavskih potujočih knjižnic. Jasno je, da pri tem
pomembno vlogo igrajo številni dejavniki. Na Norveškem je veliko bibliobusov v lasti in
financiranih s strani osrednji knjižnic. Medtem ko so bibliobusi na Švedskem, Danskem in
Finskem v lasti lokalnih oblasti. Razvoj bibliobusov je bil v skandinavskih državah zelo
različen, vzroke pa lahko najdemo v različnih političnih ureditvah in knjižnični zakonodaji.
Bibliobusi morajo biti dodana vrednost splošne knjižnice in zato so potrebni novi trendi
razvoja. Trendi se danes kažejo predvsem v dveh oblikah: manjše enote, ki služijo posebni
ciljni skupini, ali popolna enota z razširjenim osebjem, ki lahko nadomesti stacionarne
knjižnice v obnavljanju, zastarele knjižnične prostore … Več občin skupaj se odloča za
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nakup bibliobusa. Bibliobusi danes ponujajo tudi specializirane storitve za posebne ciljne
skupine. Uporabniki so mnenja, da storitve bibliobusa niso v ničemer slabše od
stacionarnih knjižnic. Nekateri bibliobusi so specializirani samo za uporabo računalnikov,
ponujajo računalniško usposabljanje in brezplačen dostop do spleta. V prihodnje ne bo
pomemben samo dostop do storitev, ampak tudi kakovost, to je tudi izziv za razvoj
bibliobusov. Primeri specializiranih bibliobusov na Danskem so: bibliobus, ki pokriva
priseljenske skupnosti, bibliobus za otroke, mlajše od šest let, poseben bibliobus za otroke,
stare šest let, ki so na prehodu iz vrtca v šolo, poskusno so bili vpeljani bibliobusi za
izobraževanje odraslih. Na Norveškem številnim šolam, ki so premajhne, da bi imele
lastno knjižnico, bibliobus predstavlja knjižnično storitev za učence. Na Švedskem je
veliko bibliobusov specializiranih za kulturne dejavnosti. Namenjeni so predstavam za
otroke, povezujejo se tudi s šolami. Od sredine osemdesetih let je opazna stagnacija »rasti«
bibliobusov. Za to obstajata dva glavna vzroka. Prvi je, da še vedno ni sprejeto dejstvo, da
je dober bibliobus veliko boljši in cenejši kot ena ali več slabih stacionarnih knjižnic.
Drugi razlog je, da razvoj bibliobusov ni sledil novejšim trendom (Ornholt, 2001).
Skandinavske države pa prikazujejo na drugi strani tudi primere dobre prakse sodelovanja
na področju organizacije potujoče knjižnice med različnimi državami. Finski del Laponske
je razdeljen na 21 občin. Območje ni gosto poseljeno. Že v preteklosti je bilo sodelovanje
bistvenega pomena za preživetje, danes pa je sodelovanje vedno bolj cenjeno in
dobrodošlo tudi med državami, kar se odraža tudi na področju knjižničarstva. Na
Laponskem so izredno pomembne potujoče knjižnice. Skoraj vse občine jo imajo, prva je
začela delovati leta 1967 v okviru občine Sodankylä. Bolj učinkovito je imeti sodobno
opremljen bibliobus, ki je dosegljiv za veliko več ljudi, kot imeti statično premično zbirko
v odročnem kraju. Vendar je zaradi dolgih, mrzlih zim z veliko snega potrebno posebno
opremljeno vozilo. V okviru potujoče knjižnice so se povezali tudi z drugimi državami.
Tako imata na zahodnem delu Finske občini Muonio in Enontekiö skupno potujočo
knjižnico s švedsko občino Kiruna in norveško Koutokeino. To sodelovanje se je pričelo že
leta 1979 v okviru štiriletnega projekta za regionalno politiko. V okviru tega projekta je
nordijsko ministrstvo plačalo vse stroške nakupa potujoče knjižnice in njene zbirke kot tudi
stroške njenega delovanja v prvem letu, drugo leto je pokrila 50 % in tretje leto 25 %
stroškov. Četrto leto so stroške upravljanja prevzele občine s pomočjo države. Danes se
stroški obratovanja delijo med občine: Muonio (35 %), Enontekiö (30 %), Koutokeino (20
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%) in Kiruna (15 %). Imajo skupni upravni odbor, zadolžen za potujoče knjižnice, vanj je
vsaka občina imenovala dva svoja predstavnika. O dobrem delovanju potujočih knjižnic na
celotnem območju Laponske pričajo podatki iz leta 2011, ko je delovalo 15 potujočih
knjižnic s 1420 postajališči, bilo je 501.457 izposoj, kar je dobrih 15% celotne izposoje
(Heinänen, 2012).
Primeri potujočih knjižnic na Tajskem nam prikazujejo uporabo najrazličnejših vozil, s
katerimi organizirajo potujočo knjižnico. Različne oblike potujoče knjižnice, kot so
knjižnica na vlaku, bibliobus, knjižnica na ladji, predstavljajo model neformalnega
izobraževanja in aktivnosti, ki povečujejo možnosti in priložnosti za učenje prebivalcev na
Tajskem. Vagoni vlakov so opremljeni kot bibliobus. Obiskovalcem so na voljo knjige,
avdio-vizualno gradivo, razstave, izobraževanja in bralne promocijske aktivnosti.
Premikajo se vzdolž železniške proge. Od te storitve nimajo prednosti le tisti, ki se vozijo z
vlakom, pač pa tudi brezdomci. V knjižnici lahko pridobijo zelo veliko znanja. Cilji so
razširiti izobraževanje in bralne navade med vse družbene sloje. Spodbujajo prebivalce, naj
čas med vožnjo z vlakom porabijo za branje. Prav tako igrajo bibliobusi pomembno vlogo
tudi pri razvijanju učnih veščin otrok, mladine in odraslih. Na voljo je najrazličnejše
knjižnično gradivo. To je še posebej koristno za tiste, ki živijo v revnih predelih Bangkoka.
Poleg tega bibliobusi omogočajo, da ljudje ostajajo v koraku z novostmi. V okviru
bibliobusa so organizirane tudi različne učne aktivnosti. Organiziranih je pet bibliobusov,
vsak služi posebni vrsti uporabnikov: prvi in drugi sta za otroke, mladostnike in splošno
področje javnega življenja, tretji in četrti za neformalno izobraževanje skupin v središčih
njihovega srečevanja: templji, šole, podjetja. Bibliobus številka pet je namenjen
obiskovalcem v parku. Vsak bibliobus vozi pet dni v tednu, od torka do nedelje, razen ob
praznikih. Cilji so organizirati učne dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle ter
izboljšati kakovost življenja prikrajšanih otrok, mladine in drugih ljudi na revnih območjih
Bangkoka. Knjižnice na ladji so namenjene ljudem, ki živijo na bregovih reke.
Organizirani sta dve storitvi: premična plavajoča knjižnica in premični plavajoči učni
center. Prva služi kot knjižnica, kjer lahko uporabniki berejo ali si izposodijo gradivo na
dom, druga pa organizira kratke tečaje. Ti trajajo od štiri do šest ur, povezani so s tematiko
ohranjanja vodnih virov, tečaji za vodnike po rekah, problemi vodnih okolij. Cilji so bralne
aktivnosti za prebivalce, ki živijo ob rekah, izvajanje učnih aktivnosti iz realnih
življenjskih situacij. Potujoče knjižnice brez sodelovanja vlade, lokalnih organizacij, občin
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in zasebnikov ne bi mogle delovati. Vsaka vrsta potujoče knjižnice doseže drugo skupino
uporabnikov, bibliobus ljudi v parku, knjižnice na vlaku ljudi ob železnici in knjižnice na
ladjah ljudi ob bregovih rek. Prav to je edinstvenost potujočih knjižic, da lahko dosežejo
želenega uporabnika. Druga prednost je, da so lahko veliko bolj ekonomična oblika
knjižnice, v primeru časa, človeških virov, finančnih virov in materialnih virov. Ni treba
vložiti denarja za gradnjo knjižnice na eni sami lokaciji. Druga oblika prednosti potujoče
knjižnice je, da je to oblika promocije. Zunanjost potujočih knjižnic se lahko okrasi z
barvitimi slikami, glede na ciljno publiko. Ljudje tako veliko hitreje opazijo takšno
knjižnico. Politika s tem kaže pozitiven odnos do ljudi, prebivalci opazijo skrb za njihovo
učenje in izobraževanje. Predstavljene oblike potujočih knjižnic so primer osredotočenosti
na posamezne ciljne skupine (Lerdsuriyakul, 2000).
Potujoče knjižnice že vrsto let igrajo ključno vlogo v službi splošnih knjižnic po vsej
Avstraliji. Mobiles – kot jih skupno imenujejo – prinašajo knjižnično dejavnost tako v
mesta kot na podeželje. Imajo velik vpliv na prebivalce številnih podeželskih in oddaljenih
mest, ki nimajo enostavnega dostopa do knjižnic. Potujoče knjižnice so doživele
preobrazbo od preprostih bibliobusov do podružnic na kolesih, vendar so danes še vedno
pogosto prezrte. Obstajajo tako v mestih kot na podeželju, v različnih oblikah, s ponudbo
različnih storitev, od osnovnih bibliobusov do visokega tehnološkega knjižničnega
telecentra. Knjižnične storitve in možnosti so se razvile še zlasti v zadnjem desetletju – od
dostave knjig do poplave podružnic na kolesu. V Avstraliji je kar nekaj primerov dobrih
praks mobilnih razvojev knjižnice, ki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju knjižničnih
storitev za vsa območja Avstralije. Primer potujočih knjižnic predstavljata dve splošni
knjižnici: RRL (Riverina Regional Libraray) in UMRL (Upper Murray Regional Library).
Potujoče knjižnice RRL imajo prostor za pisarno, otroško igrišče, prostor za zaposlene,
zunanjost je okrašena s podobami krajev in ljudi ter gibljivimi oglasi za RRL (Riverina
Regional Library). Potujoča knjižnica/telecentre projekt je bil zelo velik uspeh kljub nekaj
finančnim in tehničnim težavam. Upper Murray Regional Library (UMRL) deluje od leta
1950 in je ena najstarejših osrednjih knjižnic, ki deluje na območju New South Walesa in
Victorije, pokriva 280.000 km2 s 122.000 prebivalci. Leta 1979 so dobili bibliobus. Leta
2005 so dobili potujočo knjižnico/telecenter. Obratovati je začela avgusta 2005, kljub
nekaj težavam je zelo uspešna (Knight in Makin, 2006).
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Trendi v tujini kažejo, da bibliobusi postajajo vse bolj specializirani za posebne skupine
uporabnikov. Pri nas teh sprememb še ni zaznati, predvsem se oblikujejo stacionarne
premične zbirke za posebne skupine uporabnikov, takšne knjižnice so v domovih za
ostarele. »Danes se vse bolj kaže tudi potreba po organizaciji posebnih knjižničnih storitev
s potujočimi knjižnicami, in to ne samo v ustanovah, ki jih uporabniki obiskujejo ali pa v
njih stalno bivajo, kot so vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, zapori ipd., ampak tudi
za druge uporabnike z različnimi posebnimi potrebami, na primer osebe, ki ne morejo brati
standardnega (črnega) tiska« (Pezer in Vugrinec, 2014, str. 4). Potujoče knjižnice danes v
Evropi in po svetu predstavljajo odlično fleksibilno in ekonomično dopolnitev stacionarnih
knjižnic. Organizirane so na območjih z majhnim številom prebivalstva in za posebne
skupine uporabnikov, ki imajo specifične potrebe (Pezer in Vugrinec, 2014).
Bibliobusi imajo pomembno vlogo tudi v Združenih državah Amerike, kjer od leta 2010
organizirajo Nacionalni dan bibliobusov (National Bookmobile Day). Organizirajo ga
organizacije American Library Association's (ALA), Association of Bookmobile and
Outreach Services (ABOS) in Association for Rural & Small Libraries (ARSL). Amerika
ima daljšo tradicijo bibliobusov, kot jo imamo na Slovenskem, vendar lahko potegnemo
vzporednice glede pomembnosti delovanja bibliobusov na eni in težav, s katerimi se
srečuje vedno več knjižnic, na drugi strani. Bibliobus je v 21. st. moderna, gibljiva in
prilagodljiva oblika knjižnične storitve. V koraku s časom ponujajo dostop do svetovnega
spleta, časopise, revije, izposojo knjig, DVD-je, CD-je … Praviloma ponujajo vse storitve,
ki jih ponuja klasična knjižnica, vključno s svetovanjem bralcem. Ponujajo tudi vedno več
obknjižničnih dejavnosti, kot so ure pravljic, računalniški tečaji, različni dogodki …
Njihovo delovanje ni več omejeno le na podeželje, delujejo tudi v mestih in predmestju,
svoje storitve ponujajo tistim, ki so od krajevnih knjižnic oddaljeni več kot 4 km.
Predstavljajo odlično priložnost za testiranje lokacije za novo knjižnično izposojevališče.
Omogočajo izvajanja storitve povsod, kjer se pokaže potreba po tem, brez dodatnih
stroškov izgradenj stacionarnih izposojevališč. Bibliobusi so poleg tradicionalne vloge
vedno bolj specializirani, kar kažejo tudi imena »Technomobile«, »Kidmobile«,
»Cybermobile«. Razlike se kažejo tudi na področju predelave vozil v bibliobuse. Ti imajo
vedno boljšo opremo, vozila pa so s svojim delovanjem tudi okolju prijazna, tako
imenovana »zelena vozila« (Meadows, 2010). V Slovenji se vedno bolj približujemo tem
standardom, nimamo sicer še posebnih specializiranih vozil za posebne skupine
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uporabnikov, obstaja pa velik potencial razvoja različnih obknjižničnih dejavnosti na
bibliobusih. Pri tem je treba poudariti, da so bibliobusi odraz lokalnih in geografskih
značilnosti območja.
Težave, s katerimi se srečujemo tudi v Sloveniji, so, da knjižnice nimajo vedno dovolj
denarja za vse storitve. Delovanje bibliobusa predstavlja kar nekaj stroškov – od
vzdrževanja vozila do stroškov goriva. Tudi v Združenih državah Amerike so bili ob
pomanjkanju finančnih sredstev prikrajšani za svoje delovanje predvsem bibliobusi. Pri
tem se je pokazalo, da ljudje ob finančni krizi, ki jo doživljajo, pogosteje obiskujejo
knjižnice in bibliobuse predvsem zaradi dostopa do svetovnega spleta in različnih
brezplačnih dogodkov, ki so jim na voljo (Meadows, 2010). Vse to so razlogi za ohranjanje
bibliobusov in razvijanje njihove dejavnosti.
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5 POTUJOČA KNJIŽNICA: BIBLIOBUS
Najbolj pogosta oblika potujoče knjižnice je bibliobus. Za takšno potujočo knjižnico je
značilno, da svojo storitev opravlja v posebej prilagojenem vozilu, kot so manjši ali večji
avtobusi, vlaki, ladje … Vozilo je ustrezne tehnične izvedbe, da omogoča prevoz in
hrambo knjižničnega gradiva (Pugelj, 1994).

Pri načrtovanju bibliobusa velja upoštevati priporočilo Novljanove (1998), da je tudi
potujoča knjižnica običajna splošna knjižnica, kar se mora odražati v vsem njenem
delovanju, kar zajema tudi postavitev in izbor gradiva. Tako kot osrednja knjižnica mora
tudi bibliobus omogočiti vsem prebivalcem zadovoljevanje njihovih potreb po
izobraževanju, kulturi in razvedrilu (Novljan, 1998). Tako kot splošne knjižnice tudi
bibliobusi izposojajo knjige, DVD-je, CD-je, zemljevide …
Splošni cilj potujoče knjižnice je omogočiti enak dostop do knjižničnih storitev vsem
prebivalcem. Bibliobus je zagotovo najbolj prilagodljiva knjižnična storitev, ker ni
omejena na določen kraj in se je sposobna odzvati na potrebe in nihanja populacije
(Stringer, 2010).
5.1 FINANCIRANJE BIBLIOBUSA
Pridobivanje sredstev za začetek ali nadaljevanje potujoče knjižnice oziroma bibliobusa se
razlikuje od ostalih tipov knjižnic. Glavna razlika je, da za bibliobus potrebujemo visoko
specializirano vozilo, prav tako je specifičen letni proračun za potujočo knjižnico.
Stacionarne knjižnice imajo veliko več prvih stroškov, vendar je njihova življenjska doba
veliko daljša kot doba vozila, zato je vozilo v nekaterih primerih le dobra kratkotrajna
rešitev (Stringer, 2010). »Potujoča knjižnica pogosto velja za najdražjo, stacionarna pa za
bolj zaželeno, tradicionalno vrsto storitve« (Pestell, 1991, str. 6). Stroški delovanja
potujoče knjižnice se delijo na začetne stroške in stalne stroške. Začetni stroški so tisti
stroški, ki so potrebni za začetek delovanja knjižnice – nakup vozila oziroma bibliobusa.
Stalni stroški pa nastanejo pri vsakodnevnem delovanju bibliobusa, to so stroški goriva …
Torej se začetne stroške praviloma poravna enkrat, stalne pa skozi celotno obdobje
delovanja bibliobusa.
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5.1.1 Začetni stroški
Največji začetni strošek predstavlja nakup vozila, knjižnice za nakup takšnega
specializiranega vozila potrebujejo dodatno finančno pomoč. Vozila potujočih knjižnic se
močno razlikujejo v stroških glede na vrsto, izbrano vozilo, uvozne dajatve, lokalni trg,
tehnične standarde … Že ob nakupu vozila se je potrebno načrtovati finančna sredstva za
zamenjavo vozila. Vozilo je treba nadomestiti oz. zamenjati, ko stroški popravil presežejo
njegovo delovanje in je zastarelo oblikovano. Povprečno je treba vozilo menjati na vsakih
10 let delovanja (Stringer, 2010). Denar za nakup bibliobusa se lahko pridobi neposredno
od vlade ali preko kombinacije subvencij, zbiranja sredstev, bančnega limita ali posojil
(Pesttel, 1991).

5.1.2 Stalni stroški
Stalne stroške, ki nastanejo ob delovanju bibliobusa, lahko razdelimo v tri kategorije:
stroški za opravljanje dela zaposlenih oziroma plače in davki za vožnjo bibliobusa;
programski stroški in splošni neprogramski stroški.
»Med programske stroške spadajo:


materialni stroški za delo – strokovni priročniki in pripomočki za delo,



računalniški programi,



izobraževanje, prevozi …

Splošni neprogramski stroški so:


gorivo,



vzdrževanje in popravilo vozila,



vzdrževanje postajališč,



registracija,



fond za nadomestno vozilo,



zavarovanje vozila,



telekomunikacijske povezave,



čiščenje in vzdrževanje« (Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih
knjižnic, 2003, 6. člen).
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»Letni proračun za obratovanje potujoče knjižnice se lahko sestavi na štiri načine:


Proračun knjižničnega sistema lahko obravnava storitve potujoče knjižnice kot
ločen program in vsak posamezni izdatek navede v sledečem letu.



Izdatke se lahko vključi v ustrezne proračunske postavke celotnega knjižničnega
sistema.



Nekatere postavke – na primer zalogo knjig in osebje – se lahko vključi v splošni
proračun knjižnice, druge – na primer popravilo in vzdrževanje vozil, stroške
goriva in vzdrževanje zunanjega prostora – se lahko obravnava ločeno.



Nekatere proračunske postavke se lahko vključi v proračun knjižnice, in sicer na
katerega koli od zgornjih treh načinov, druge pa predstavljajo del proračuna drugih
delov naprav. Za takšen primer gre zlasti tam, kjer ima uprava sekcijo, odgovorno
za vsa vladna vozila« (Pestell, 1991, str. 13).

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (2003) določa vse
stroške za bibliobus in premične zbirke na podlagi števila prebivalcev občin, kjer bibliobus
ali premična zbirka obratuje. Če bibliobus obratuje tudi na območjih občin, kjer knjižnica
ne izvaja svojih storitev, določi direktor knjižnice stroške njegovega delovanja. Stroški se
določijo glede na obratovalni čas bibliobusa v posamezni občini, ta obratovalni čas pa se
določi na podlagi letnega obsega postankov bibliobusa ter obsega izposojenega gradiva.
»Sredstva za nakup knjižničnega gradiva prispevajo občine v skladu z drugim odstavkom
53. člena zakona. Nakup gradiva se izvaja za celotno mrežo knjižnice v osrednji knjižnici.
Direktor določi, katero gradivo se v skladu s potrebami uporabnikov namesti v osrednji in
krajevnih knjižnicah, bibliobusu in premičnih zbirkah« (Pravilnik o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in
stroškov krajevnih knjižnic, 2003, 8. člen).
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5.2 TIPI VOZIL BIBLIOBUSA
Za ustrezno delovanje bibliobusa je potrebno ustrezno opremljeno vozilo. Stringer (2010)
navaja štiri tipe vozil: kombi, tovornjak, avtobus in polprikolica, Pestell (1991) pa tri tipe
vozil: kombi, avtobus in polprikolica. Glede na same karakteristike vozil smo jih združili v
tri tipe:


kombi,



vozilo na podvozju avtobusa ali tovornjaka,



polprikolica.

Kombi je najmanjše vozilo, zaradi svoje majhnosti je še dodatno omejeno glede prostora
in storitev, ki jih lahko ponuja. Vendar pa njegova majhnost ponuja kar nekaj prednosti:
lažji dostop do območij, kjer so ozke ceste, mostovi, je malo parkirnega prostora, manjša je
poraba goriva, največkrat je zaposlena le ena oseba (Stringer, 2010). Dolžina kombija je do
7 m, nosilna zmogljivost pa med 1500 in 2000 knjigami. Predvsem učinkovito služi
naseljem z manj kot 1500 prebivalci in posebnim skupinam uporabnikov: zapori, domovi
za ostarele. Prav tako nam lahko služi za ugotavljanje potencialne uporabe knjižnice v
novih stanovanjskih naseljih (Pestell, 1991). Pri nas za opravljanje bibliobusne službe
kombi uporabljata dve knjižnici: Potujoča knjižnica Lukovica (v okviru Knjižnice
Domžale-Kamnik), vozilo je vidno na Sliki 2, in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič.
Vozila na podvozju avtobusa ali tovornjaka so najpogosteje uporabljena vozila za
bibliobus. Pri tovornjaku je dolžina od 8,5 do 11 metrov, sprejme od 2500 do 4000 enot
gradiva, odvisno od teže gradiva. Podvozje tovornjaka je običajno cenejše od avtobusa in
na voljo v različnih pogonskih in osnih kapacitetah. Prav tako je pogosto vozilo na
podvozju avtobusa. Dolgo je okoli 10 metrov, njegova zmogljivost pa je od 3000 do 4500
enot gradiva. Avtobus je večinoma tudi malo nižji v primerjavi s tovornjakom (Stringer,
2010). Vozilo je večje, kar omogoča več prostora za uporabnike in osebje, možno je
organizirati dodatne dejavnosti. Namenjeno je obiskovanju krajev z do 5000 prebivalci,
srednje velikih šol, urbanih naselij … Treba je upoštevati velikost vozila in obračalni krog
vozila, zato ceste ne smejo biti preozke (Pestell, 1991). V Sloveniji ima kar šest knjižnic
svoje vozilo izdelano na podvozju tovornjaka. To so: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Sliki 3),
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Bena Zupančiča Postojna in Knjižnica
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Ivana Potrča Ptuj. Štiri knjižnice imajo vozilo na podvozju avtobusa, to so: Knjižnica
Otona Župančiča – Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Goriška knjižnica
Franceta Bevka, vozilo predstavljeno na Sliki 4, in Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota.
Polprikolica je največje vozilo, v dolžino meri 15 metrov in sprejme 5000 enot gradiva.
Večji prostor omogoča tudi dodatno opremo, kot so računalniki, DVD-predvajalniki.
Njegova velikost pa je ovira pri večji mobilnosti, zato je bolj primeren za večja naselja, kot
za več posameznih postankov. Lahko pa s svojo velikostjo omogoči storitev za kraje z do
7500 prebivalci (Stringer, 2010). Takšnega vozila za opravljanje bibliobusne dejavnosti v
Sloveniji nimamo.
Vsa našteta vozila omogočajo izvajanje knjižnične dejavnosti. Vsako ima svoje prednosti,
prav tako pa omejitve. Pred samo izbiro je tako treba preveriti dostopnost območja
izvajanja knjižnične dejavnosti in potrebe, na končno odločitev pa vpliva tudi cena. Pri
vseh predstavljenih primerih pa je pomembna tudi zunanjost vozila, ki z različnimi
ilustracijami nazorno prikazuje njegovo vlogo. Mora biti čim bolj barvita in privlačna za
obiskovalce. To lahko vidimo tudi na primerih predstavljenih vozil za bibliobusno
dejavnost na Slikah 2, 3 in 4.

Slika 2: Vozilo v obliki kombija
Vir: Prevzem nove potujoče knjižnice, 2009-2016
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Slika 3: Vozilo na podvozju tovornjaka
Vir: Bralnica, 2010-2016

Slika 4: Vozilo na podvozju avtobusa
Vir: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2014

GROS, M. Načrtovanje bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in
Jezersko. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
38

5.3 AVTOMATIZIRANA IZPOSOJA NA BIBLIOBUSIH
Izposoja na bibliobusih večinoma že poteka avtomatizirano, zato je treba imeti ustrezno
opremo, delo s takšno opremo pa je veliko lažje tudi za knjižničarje. Na voljo je kar nekaj
možnosti vzpostavitve »on-line« povezave:


radio,



satelit,



mobilno omrežje,



telefonska linija (Carpenter in Trohopoulos, 1997).

Izposoja na bibliobusu ima nekaj posebnosti pri zagotavljanju ažurnosti podatkov, ki
morajo biti kljub premični zbirki takoj na voljo tako na terenu kot v matični knjižnici.
Omeniti velja dve posebnosti: prva je ta, da je potrebno zagotavljati ažurnost podatkov
izposoje med bibliobusom in skladiščem potujoče knjižnice v matični knjižnici. Lokacija
gradiva mora biti ustrezno označena, da so podatki o tem, kje se nahaja gradivo, točni in
zanesljivi. Ob vsakem premeščanju gradiva na bibliobus ali z bibliobusa v skladišče
potujoče knjižnice je treba zamenjati oznako lokacije. Druga posebnost pa je označevanje
lokacije postajališča. Ti podatki so potrebni za vodenje statistike: evidence izposoje in
obiskanosti postajališč (Cigrovski, 2014).

Trenutno je najboljša izbira vzpostavitev povezave preko mobilnega omrežja, ker je
pokritost s signalom vedno boljša, vedno boljša je tudi oprema, prenosi podatkov pa vedno
cenejši. Sade (2011) je raziskoval možnost uporabe mobilnega omrežja za delo na
bibliobusu v Sloveniji. Testirali so dva segmenta: možnost mobilnega omrežnega
povezovanja bibliobusov neposredno z matičnimi bazami knjižnic in možnost on-line dela
na terenu. V Sloveniji se pokritost z mobilnim signalom izboljšuje, prav tako se posodablja
mobilna tehnologija. Najnovejša tehnologija LTE omogoča prenos podatkov tudi do 1000
megabitov, mobilne tehnologije druge in tretje generacije pa omogočajo hitrost prenosa
podatkov od 236,8 Kb/s do 21,6 Mb/s. Polna moč signala je za prenos podatkov zelo
pomembna, sprejem signala je možno izboljšati s pomočjo uporabe zunanje antene, ki jo
pritrdimo na streho bibliobusa. Pri odločitvi za uporabo mobilnega omrežja je treba izbrati
ponudnika, ki ponuja najboljšo pokritost območja s signalom. Testiranja možnosti uporabe
mobilnega omrežja so bila izvedena na postajališčih bibliobusov v Sloveniji. »Pri izvajanju
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testiranja so uporabili programsko opremo Cobiss/Connect in segment programske opreme
COBISS3/Izposoja« (Sade, 2011, str. 3). Za delo v okoljih COBISS2 in COBISS3 je bilo
kreirano ustrezno testno okolje. Na terenu so testirali tista postajališča, ki so imela šibek
signal. Na bibliobusnih postajališčih so poleg on-line povezovanja preverili tudi delovanje
oglaševanih brezžičnih omrežij (Wifi), ki jih omogočajo nekatere lokalne skupnosti,
uporabili bi jih lahko v primeru slabega mobilnega signala. Rezultati so pokazali, da je v
Sloveniji delo v okolju COBISS2 možno tam, kjer obstaja pokritost s signalom druge
generacije. Tem zahtevam ustreza 99 % vseh postajališč. Kjer je na voljo mobilni signal
tretje generacije, pa je omogočeno delo v okoljih COBISS2, COBISS3/Izposoja,
pregledovanje spletnega OPAC-a in brskanje po spletu. Temu ustreza 46 % vseh
postajališč. Le v 1 % primerov postajališč mobilni signal ni bil na voljo (Sade, 2011).
Glede na te rezultate morajo knjižnice ob vzpostavitvi bibliobusov tudi načrtovati sodobno
on-line izposojo. Tudi ob morebitnih mestih brez mobilnega signala ali izpadu le-tega je
alternativna rešitev izvajanje off-line izposoje. Ta omogoča vse osnovne postopke dela v
izposoji. Podatki se samodejno uskladijo z bazo podatkov v matični knjižnici ob ponovni
vzpostavitvi on-line povezave (Sade, 2011).
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6 NAČRTOVANJE MREŽE BIBLIOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Potujoča knjižnica je bistveni del splošne knjižnice in jo je potrebno kot tako tudi
obravnavati. V procesu načrtovanja jo je potrebno upoštevati kot uspešno in stroškovno
učinkovito, saj služi prebivalcem v slabšem položaju v smislu dostopa do osrednje
knjižnice (Stringer, 2010). Z bibliobusom lahko knjižnično mrežo splošnih knjižnic
učinkovito razširimo na območja, ki so bolj oddaljena od osrednje knjižnice. Novljanova
(1998) poudarja, da lahko z bibliobusom prebivalcem omogočimo učinkovit dostop do
knjižničnega gradiva in informacijskih virov ob ustreznem načrtovanju pa ima lahko celo
boljšo ponudbo kot stalna izposojevališča. Ponovno je treba poudariti, da mora biti
bibliobus v vsem podoben splošni knjižnici.
Načrtovanje bibliobusa je sestavljeno iz dveh delov:


1. del: načrtovanje mreže bibliobusnih izposojevališč,



2. del: načrtovanje bibliobusne službe, ki zajema vozilo, bibliobusno upravo,
skladišče za knjižnično gradivo in garažo za vozilo (Novljan, 1998).

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na načrtovanje prvega dela, to
je načrt bibliobusne mreže postajališč, zato je tudi v teoretičnem delu poudarek na
načrtovanju postajališč. Raziskava upošteva le geografsko pokritost Mestne knjižnice
Kranj s knjižnično dejavnostjo. Pri načrtovanju bibliobusne mreže nismo upoštevali
storitev v elektronskem okolju, ki so lahko dostopne vsem uporabnikom ne glede na
oddaljenost od knjižnice. Primer takšnih storitev sta oddaljeni dostop do elektronskih
virov in izposoja elektronskih knjig v Biblos-u.

Današnje načrtovanje je lahko veliko enostavnejše ob pomoči sodobnih orodij. Pri
načrtovanju je potrebna podrobna raziskava okolja, pri tem nam lahko pomaga geografski
informacijski sistem (GIS). Splošnim knjižnicam so lahko pri zbiranju podatkov o potrebah
uporabnikov in načrtovanju ustrezne knjižnične mreže v pomoč javno dostopni podatki, na
podlagi katerih lahko prepoznajo potrebe okolja in ki so v pomoč pri razvoju storitev,
prispevajo h gospodarnemu načrtovanju storitev, hitrejši izvedbi, izboljšanju kakovosti,
spodbujajo povezovanje in vključevanje knjižnice v okolje. GIS-sistem je zelo uporaben
tudi za knjižnične namene, kot so: pregled trenutnega stanja, pokritost območja s
knjižničnimi storitvami, načrtovanje izposojevališč, izvajanje knjižnične dejavnosti in
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promocija knjižnice. Pri tem lahko analiziramo podatke o prisotnih postajališčih,
oddaljenosti teh postajališč, gostoti poseljenosti … (Vidič in Novljan, 2009).
Pri samem načrtovanju bibliobusnih izposojevališč mora »pregleden načrt vključevati:


imena občin,



imena občinam pripadajočih krajev,



število kraju pripadajočih izposojevališč,



število postankov,



trajanje postankov« (Novljan, 1998, str. 176).

6.1 OBMOČJE
Pri načrtovanju bibliobusa se najprej osredotočimo na kraje, v katerih stalno
izposojevališče ni primerno ali ni vzpostavljeno, nato na skupine prebivalcev s posebnimi
potrebami, na koncu načrtujemo bibliobusno mrežo za kraje, kjer bi bil bibliobus
učinkovitejši od stalnega izposojevališča (Novljan, 1998). Območja, ki so primerna za
obisk bibliobusa, so območja z neenakomerno porazdeljenimi oziroma razpršenimi
podeželskimi naselji brez velikega urbanega središča, ali območja, ki vsebujejo več
manjših naselij približno enake velikosti. Čeprav velja, da bibliobus lahko najbolje služi na
območjih, kjer je poselitev razpršena, pa to lahko oteži njegovo delovanje. Problem lahko
predstavljajo slabe ceste, slabo vzdrževane ceste, preozke ceste … (Stringer, 2010).

Razdaljo mora bibliobus prevoziti v enem dnevu, pri tem mora zagotoviti kakovostno in
stroškovno učinkovito storitev, kar pa je odvisno od razmer na cesti in števila ter trajanja
postankov. Najvišja dnevna razdalja ne sme preseči 200 km. V urbanih območjih ali v
primeru upravičeno dolgih postankov lahko na dan prepotuje manj kot 20 km. Pri
načrtovanju moramo paziti tudi na dolžino vozila, krog obračanja, višino vozila in moč
motorja, širino ceste in ostrino kotov ter promet. Problem lahko predstavljajo tudi
vremenski pogoji, kot je sneg (Stringer, 2010).
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6.2 POGOSTOST IN TRAJANJE POSTANKOV
Število postankov na dan je odvisno od potencialne ter dejanske uporabe storitev.
Maksimum je dvajset postankov na dan. Splošno načelo je lahko tudi ena ura vožnje na
eno uro postanka. Odvisno je od velikosti območja, ki ga pokriva bibliobus. Na bibliobusu
naj delujeta najmanj dva zaposlena, en voznik in en knjižničar. Mreža postajališč
bibliobusa mora biti zasnovana tako, da je izraba in uporaba maksimalna, storitve pa
kakovostne. Število mest in trajanje postankov sta odvisna od številnih dejavnikov, ki jih je
treba upoštevati. Ves čas načrtovanja in delovanja je potrebno biti fleksibilen. Pri
načrtovanju bibliobusa je potrebno upoštevati: območje, gostoto prebivalstva, pogostost in
trajanje postankov (Stringer, 2010). Novljan (1998, str. 176) pravi: »Izposojevališče naj bi
bilo urejeno tako, da tudi takrat, ko ni bibliobusa, opozarja mimoidoče nanj«.
Pri določanju mesta, števila postankov je potrebno upoštevati številne dejavnike:


»območje, ki ga pokriva potujoča knjižnica,



razporeditev prebivalstva,



nahajališče storitvenih centrov,



ure delovanja,



cestne razmere,



število zaposlenih,



razpoložljivost drugih knjižničnih virov,



mobilnost prebivalstva,



frekvenca obiskov,



trajanje postankov« (Pestell, 1991, str. 9).

Glede na prilagodljivost bibliobusa se število in trajanje postankov lahko spreminjata glede
na trenutne potrebe in razmere. Prav tako je treba upoštevati odziv in sprejetost storitve
med lokalnim prebivalstvom.
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6.3 SWOT-ANALIZA
Izdelali smo SWOT-analizo za primere, da se odločimo uvesti bibliobus, ki bi podpiral
obstoječo knjižnično storitev. Namen SWOT-analize je, da poiščemo prednosti, slabosti,
hkrati pa moramo biti pozorni tudi na priložnosti in nevarnosti.

PREDNOSTI:


večja pokritost krajev s knjižničnimi storitvami,



možnost izvajanja knjižničnih storitev povsod,



storitev, prilagojena uporabnikom,



večja prilagodljivost knjižničnih storitev.

SLABOSTI:


manjši prostor kot pri stacionarni knjižnici,



krajši čas odprtosti na eni lokaciji,



delovanje odvisno od vremenskih razmer, predvsem v zimskem času,



menjava vozila na 10 let,



visoki stroški nakupa in vzdrževanja vozila,



manj stalnih izposojevališč.

PRILOŽNOSTI:


večja promocija knjižnice,



testiranje novih možnih lokacij za izposojevališča,



možnost spreminjanja lokacij izposojevališč in časa odprtosti,



možnost organiziranja knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov,



pridobivanje novih članov knjižnice,



vključevanje knjižnice v dejavnosti lokalnih skupnosti,



organiziranje obknjižničnih dejavnosti.
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NEVARNOSTI:


premalo časa za vse uporabnike,



premalo zaposlenih glede na število uporabnikov,



slabo opremljen bibliobus za opravljanje knjižnične dejavnosti,



izgubili bi uporabnike, ki jim storitve bibliobusa ne bi ustrezale,



premajhno zanimanje za storitev.
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7 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
7.1 ZGODOVINA KNJIŽNICE
Prvi zametki Knjižnice Kranj segajo v leto 1863, ko je bila v Kranju ustanovljena Narodna
čitalnica. Poleg knjižničnega odseka je imela tudi pevski, glasbeni in gledališki odsek.
Člani so lahko izbirali med 14 tujimi in domačimi časopisi. Tri leta kasneje je knjižnični
sklad obsegal tudi 66 knjig. Leta 1907 se Čitalniška knjižnica na pobudo knjižničarja
Zdravka Novaka preimenuje v Ljudsko knjižnico in postane dostopna vsem slojem. V času
prve svetovne vojne je svoje delovanje od vseh odsekov Čitalnice ohranila le knjižnica.
Leta 1947 se ustanovi Ljudska knjižnica okrajnega sindikalnega sveta. V letu 1948 poteka
prva selitev knjižnice v Kušlanovo hišo, leto kasneje pa še v spodnje prostore hiše
mestnega ljudskega odbora. Leta 1950 je ustanovljena tudi Okrajna študijska knjižnica,
svoj prostor dobi v Savnikovi vili. Knjižnični fond je zelo hitro naraščal, zato je bila
potrebna selitev v prostore bivšega župnišča na Tavčarjevi ulici. Današnja Mestna
knjižnica Kranj se je vedno poskušala približati bralcu, tako je leta 1959 s selitvijo Ljudske
knjižnice v prostore prenovljenega sindikalnega doma odprla čitalnico in prostore opremila
tako, da so bralci imeli možnost prostega dostopa do knjig. To je bil prvi primer prostega
dostopa v Sloveniji. Za prve prave začetke današnje knjižnice pa lahko štejemo leto 1960,
ko se ljudska in študijska knjižnica združita v Osrednjo knjižnico občine Kranj, lokacijsko
pa sta bili še vedno ločeni. Med leti 1961 in 1965 knjižnica izdaja časopis Knjižni
obveščevalec. Leta 1962 je knjižnica pridobila še Pionirsko knjižnico. V okviru Pionirske
knjižnice deluje tudi Center za estetsko vzgojo pionirjev in mladine z likovnim, lutkovnim
in literarnim krožkom. Za delovanje knjižnice je zagotovo pomembno leto 1971, ko
knjižnica začne dobivati obvezni izvod vseh tiskov v Sloveniji. Po zgledu Osrednje
knjižnice tudi pionirski oddelek izdaja publikacijo Med knjigami. V letu 1975 začne
delovati skupna služba obdelave knjižničnega gradiva, ki tudi dokumentira članke iz revij
in časnikov. Danes ta katalog obsega okoli 200.000 bibliografskih zapisov, urejenih po
vsebini. Ponovno sledi selitev pionirskega in ljudskega oddelka v delavski dom. V letu
1981 študijski oddelek začne izdajati bilten Časopis pišejo o … V vzajemno bazo vseh
slovenskih knjižnic se vključi leta 1991 in v svoje strokovno delo vključi računalnike.
Osem let kasneje pionirski oddelek preide na avtomatizirano izposojo, leto kasneje pa mu
sledita še splošni in študijski oddelek. Leta 2000 z različnimi dogodki knjižnica praznuje
40-letnico delovanja. Zadnji pomembni mejnik v delovanju knjižnice je leto 2006, ko je bil
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sprejet sklep o preselitvi študijskega, splošnega in pionirskega oddelka na današnjo
lokacijo Globus. Do realizacije pride leta 2011, ko se vsi trije oddelki preselijo v Globus in
se knjižnica preimenuje iz Osrednje knjižnice Kranj v Mestno knjižnico Kranj. V letih od
2004 do 2012 so krajevne knjižnice Jezersko, Naklo, Stražišče, Cerklje na Gorenjskem in
Preddvor dobile obnovljene ali nove, večje, modernejše prostore (Zgodovina knjižnice,
2015).

Leto 1960, ko je prišlo do ustanovitve Osrednje knjižnice Kranj, predstavlja tudi začetke
potujoče knjižnice. Ob nastanku je dobila lasten fond, ki se je nato dopolnjeval. Izposoja še
– tako kot danes – temelji na menjavi knjig 1- do 2-krat letno med skladiščem in manjšimi
premičnimi izposojevališči. Knjige so se pošiljale vaškim knjižničarjem v posebnih
kovčkih, te pa so prevažali z rednimi avtobusi, kasneje je prevažanje knjig potekalo z
dostavnim avtom, ki ga je kupila knjižnica. Zraven so poslali tudi seznam knjig, s pomočjo
katerega so vodili evidenco izposoje. V začetkih delovanja potujoče knjižnice je ta
delovala na več lokacijah kot danes. Te lokacije so bile: Bela, Besnica, Bitnje, Britof, Dom
upokojencev Kranj, Dom starejših občanov, Jezersko, Podblica, Podbrezje, Center za
starejše občane, Novigrad, Premantura, Vojašnica Kranj. S potujočo knjižnico so želeli
zmanjšati razlike med podeželjem in mestom ter vsem prebivalcem omogočiti dostop do
knjig. Knjižnica pa kot potujočo knjižnico nikoli ni uporabljala bibliobusa (Osrednja
knjižnica Kranj: 40 let med nami, 2000).
V zelo različnih letih so bile ustanovljene tudi krajevne knjižnice po sosednjih občinah.
Izposojevališče Stražišče je začelo delovati že v letih 1955/56. Izposojevališče v Preddvoru
naj bi delovalo že v letu 1960, izposojevališča Šenčur, Naklo in Cerklje pa so začela
delovati v sedemdesetih letih 19. stoletja (Osrednja knjižnica Kranj: 40 let med nami,
2000).
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7.2 MREŽA MESTNE KNJIŽNICE KRANJ DANES
Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica in je del knjižničnega informacijskega sistema
v Sloveniji. Deluje na območju občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Šenčur, Preddvor in Jezersko, Leta 2001 je postala ena od osrednjih območnih knjižnic, pri
tem sodeluje z ostalimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami. V svoji mreži ima eno osrednjo
knjižnico, šest krajevnih knjižnic in pet postajališč premične zbirke. Območje delovanja je
razvidno na Sliki 5. Poudarek na sliki je na območjih, ki jih pokrivajo premične zbirke, ni
pa vključena premična zbirka Doma upokojencev Kranj, ker ni dostopna širši javnosti. V
Narodni in univerzitetni knjižnici, Centru za razvoj knjižnic, so zasnovali geografski
informacijski sistem (GIS), ki bo omogočal predstavitev in analizo knjižnične mreže v
Sloveniji in bo tudi pomagal pri načrtovanju novih storitev. V času nastajanja te magistrske
naloge sistem še ni bil dostopen na svetovnem spletu. Glede na moje raziskovalno področje
so mi izdelali predstavljeno Sliko 5.

Osrednja knjižnica Mestne knjižnice Kranj deluje v središču mesta Kranj na Gregorčičevi
ulici. Kranj je središče izobraževanja in kulture na Gorenjskem ter ima največje število
prebivalcev, zato je na to lokacijo postavljena osrednja knjižnica. Na današnji lokaciji
deluje od leta 2011, v sodobno opremljeni knjižnici, ki je prilagojena enostavni uporabi za
uporabnike in je bolj avtomatizirana, kar pomeni, da lahko uporabniki vse postopke od
iskanja gradiva, izposoje in vračila opravijo sami.
Krajevne knjižnice delujejo v Stražišču, Cerkljah na Gorenjskem, Naklem, Preddvoru
Šenčurju in Jezerskem. Večina teh knjižnic je danes deluje v sodobno preurejenih
prostorih.
Potujoča knjižnica je organizirana v obliki premične zbirke. Namenjena je vsem, ki živijo
izven mestnega središča ter ne morejo obiskovati osrednje ali krajevnih knjižnic. Trenutno
potujoča knjižnica obsega pet postajališč premične zbirke. Premične zbirke so v Bitnjah,
Britofu, Podblici in Podbrezjah. Peto postajališče je v domu upokojencev Kranj in je
specifično, ker je namenjeno oskrbovancem doma in ni dostopno splošni javnosti. Zbirka
potujoče knjižnice obsega tako knjižno kot neknjižno gradivo, namenjeno je mladim in
odraslim. Menjava gradiva poteka 2- do 3-krat letno.
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Slika 5: Mreža Mestne knjižnice Kranj
Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic, 2015
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8 RAZISKOVALNA METODA
8.1 CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskave je osredotočiti se na pokritost območja delovanja Osrednje območne
knjižnice Kranj z namenom določiti postajališča za bibliobus v občinah Kranj, Cerklje na
Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko. V okviru Mestne knjižnice Kranj ni
organiziran bibliobus, pač pa postajališča premične zbirke. Raziskava bo preverila trenutno
delovanje premične zbirke, značilnosti okolja in predstavila konkretna bibliobusna
postajališča.

8.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Ali bi bila uvedba bibliobusa v Mestni knjižnici Kranj glede na trenutno organizacijo
knjižničnih storitev smiselna? Kje v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko načrtovati postajališča bibliobusa? Kako bi potekala trasa
bibliobusne mreže, ki bi delovala v okviru Mestne knjižnice Kranj?

8.3 IZVAJANJE RAZISKAVE IN POTEK DELA
8.3.1 Analiza delovanja izposojevališč
Analizo delovanja izposojevališč premičnih zbirk smo naredili na podlagi podatkov,
pridobljenih iz sistema COBISS (Kooperativni on-line bibliografski sistem in servis).
Podatki so vzeti za leto 2014, ker smo želeli preveriti trenutno, aktualno stanje. Podatki so
bili zbrani junija 2015 in obdelani s programom Excel. V drugem delu smo za analizo
delovanja izposojevališč opravili intervju v vsakem izposojevališču premične zbirke. Pri
tem ni bilo vključeno izposojevališče v Domu upokojencev Kranj, ker ni namenjeno
splošni javnosti. Vprašanja so vidna v Prilogi 1, razdeljena so na štiri večje sklope. V
prvem sklopu je opis delovanja premične zbirke, drugi sklop vsebuje vprašanja o
obiskovanju izposojevališč premične zbirke, v tretjem sklopu so vprašanja o iskanju
gradiva in zadnji sklop vprašanj je namenjen storitvam, ki so na voljo oziroma si jih
uporabniki želijo. Ogled izposojevališč in intervju z izvajalci knjižnične dejavnosti je
potekal v tednu od 7. 9. 2015 do 11. 9. 2015 v času odprtosti izposojevališč.
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8.3.2 Analiza lokalnega okolja
Analizo okolja smo opravili na podlagi statističnih podatkov okolja, pridobljenih s spletne
strani

Statističnega

urada

Republike

Slovenije,

dostopno

na

spletni

strani

http://www.stat.si/statweb. Zbrali smo podatke o občinah: površina, naselja, število
prebivalcev, oddaljenost naselja do najbližje knjižnice. Pri tem smo upoštevali osrednjo in
krajevne knjižnice, podatki za vsako občino so vidni v Prilogi 2, z odebeljenimi črkami so
označena tista naselja, ki so oddaljena več kot 4 km od knjižnice. Sledilo je zbiranje
demografskih podatkov: starostna struktura prebivalcev, izobrazbena struktura prebivalcev,
starejših od 15 let. S tem smo dobili podatke o potencialnih uporabnikih. Določili smo, kje
so osnovne šole po posameznih občinah. Na koncu smo še pogledali pokritost območja z
mobilnim omrežjem. Mobilno omrežje je ena izmed možnosti vzpostavitve on-line
povezave z matično knjižnico in s tem možnost avtomatizirane izposoje tudi na
bibliobusih.
Določili smo bibliobusna postajališča, na podlagi tega pripravili urnik voženj bibliobusa in
postajališča prikazali na zemljevidu. Zemljevid smo izdelali s programom Google Maps.

GROS, M. Načrtovanje bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in
Jezersko. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
51

9 REZULTATI
9. 1 ANALIZA DELOVANJA IZPOSOJEVALIŠČ PREMIČNE ZBIRKE
9. 1. 1 PODATKI SISTEMA COBISS
9.1.1.1 Fond potujoče knjižnice

Fond potujoče knjižnice obsega 27.292 enot gradiva. Odraslim je namenjeno 14.153 enot,
otrokom in mladini pa 13.139 enot. Od 13.139 enot gradiva za otroke in mladino je 9.862
enot s področja književnosti in 3.277 enot poučnega gradiva.
Gradivo za odrasle obsega 14.153 enot. Leposlovja je 9.238 enot, strokovnega gradiva pa
4.915 enot. Strokovno gradivo obsega: družba in umetnost 2.657 enot, narava in tehnika
837 enot, zdravje in prosti čas 1.307 enot ter skupina vseved 114 enot gradiva.

9.1.1.2 Novi člani

V letu 2014 je bil v vsaki enoti vpisan najmanj en nov član, in sicer v izposojevališču
Podbrezje, dva nova člana sta se vpisala v izposojevališču Bitnje in Podblica. Največ novih
članov se je vpisalo v izposojevališču Britof, to je devet, v Domu upokojencev pa se jih je
vpisalo šest. V Bitnjah sta se vpisala dva člana, oba odrasla, v Britofu se je vpisalo devet
članov, od tega 8 mladih in le en odrasel, v Podblici sta se vpisala dva člana, en odrasel in
en otrok, v Podbrezjah pa se je vpisal le en odrasel. Poudarili smo, da ima Dom
upokojencev posebno izposojevališče, zato je razumljivo, da so tam novo vpisani člani le
odrasli.
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9.1.1. 3 Aktivni člani

Največ aktivnih članov ima Dom upokojencev Kranj, in sicer 82, ker je specializirano
izposojevališče, po podatkih izstopa. Med ostalimi izposojevališči ima največ aktivnih
članov izposojevališče Britof, in to 75 članov, sledi mu Podbrezje z 58 člani, nato Podblica
s 54 člani in Bitnje z 21 člani. Dom upokojencev ima seveda le odrasle člane.
Izposojevališče Bitnje obiskuje 15 odraslih članov in šest otrok in mladine, Britof obiskuje
36 odraslih in 39 otrok in mladine, Podblico 22 odraslih in 32 otrok in mladine, Podbrezje
pa 37 odraslih in 21 otrok in mladine.

9.1.1. 4 Obisk

Največkrat je bilo obiskano izposojevališče Podblica – 638-krat, Britof je imel 440
obiskov, Podbrezje 298 obiskov, Dom upokojencev 287 obiskov in Bitnje 158 obiskov.
Obiski po enotah so prikazani na Grafu 1.
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Graf 1: Obisk po enotah

Podbrezje
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Obiske smo v Grafu 2 še bolj podrobno analizirali glede na starostno skupino
obiskovalcev, delili smo jih na otroci in mladina in odrasle. Izposojevališče Doma
upokojencev je specifično, zato ga obiskujejo le odrasli. Na Bitnjah prevladujejo odrasli
uporabniki, 115, otrok in mladine je 43. Britof ima zelo enakovredno zastopani obe skupini
– odraslih 237 in otroci in mladina 203. Podblica ima med uporabniki več otrok in
mladine, 376, odraslih je 262. Podbrezje obiskuje 199 odraslih in 99 otrok in mladih.

Graf 2: Obisk po starostnih skupinah
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9.1.1. 5 Izposoja

Največ gradiva se izposodi v Podblici, 1710 enot, v Podbrezjah so izposodili 1198 enot, v
Domu upokojencev 519 enot, v Britofu 850 enot in v Bitnjah 846 enot gradiva. Razmerje
prikazuje Graf 3.
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Graf 3: Izposoja

Bolj podrobno izposojo gradiva po starostnih skupinah otroci in mladina/odrasli ter delitev
po vrsti gradiva znotraj posamezne skupine prikazuje Graf 4. Na Bitnjah so si odrasli
izposodili 564 enot leposlovja in 44 enot strokovnega gradiva. Otroci in mladina si je
izposodila 231 enot leposlovja in 7 enot poučnega gradiva. V Britofu so si odrasli
izposodili 387 enot leposlovja in 13 enot strokovnega gradiva, otroci in mladina pa 434
enot leposlovja in 16 poučnega gradiva. Dom upokojencev opravlja samo izposojo
leposlovnega gradiva, ki je obsegala 519 enot. V Podblici so si odrasli izposodili le
leposlovje, 621 enot, otroci in mladina pa si je izposodila 880 enot leposlovja in 209 enot
poučnega gradiva. Na Podbrezjah so si odrasli izposodili 878 enot leposlovja in 17 enot
strokovnega gradiva, otroci in mladina pa 303 enote leposlovja in 12 enot poučnega
gradiva.
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Graf 4: Izposoja po gradivu

9.1.2 INTERVJU

Intervjuji so potekali v tednu od 7. 9. 2015 do 11. 9. 2015. V prvem sklopu smo želeli
preveriti lokacijo in prostore izposojevališč. Pred pričetkom intervjuja smo preverili
obstoječa izposojevališča, čas delovanja in lokacijo. Določili smo teden v katerem smo
obiskali vsa izposojevališča, ker so odprta ob različnih urah in dnevih je bilo to izvedljivo.
Pripravili smo vprašalnik. Odpravili smo se v izposojevališče malo pred odprtjem
izposojevališča. Zaposlenim v izposojevališču smo predstavili naše raziskovano področje
in jih prosili za sodelovanje v intervjuju. Dobili smo zelo dobre odzive, pripravljeni so bili
sodelovati takoj, ni se nam bilo potrebno dogovarjati za nove termine, ampak smo intervju
opravili takoj. V času našega obiska so prihajali tudi uporabniki, tako smo bili priča
postopku izposoje. Po končanem intervjuju smo si izmenjali kontakte, da bi se lahko
dogovorili za dodatna srečanja, če bi se pokazala potreba. Intervju za izposojevališče Britof
je potekal v sredo 9.9.2015 s pričetkom ob 18.00 uri in trajal do 18.30, za izposojevališče
Podbrezje je potekal v četrtek 10.9.2015 s pričetkom ob 19.00 uri in trajal do 19.25, za
izposojevališče Podblica je potekal v petek 11.9.2015 s pričetkom ob 18.50 in trajal do
19.10, za izposojevališče Zgornje Bitnje je potekal v četrtek ob 17.00 uri do 17.35 ure.
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9.1.2.1 Delovanje izposojevališč premične zbirke

Izposojevališče premične zbirke v Britofu je v podstrešnem prostoru gasilskega doma. Na
samem vhodu gasilskega doma je označeno, da v njem deluje tudi knjižnica, ki je odprta
vsako sredo, njen čas obratovanja je eno uro in pol. Prostor je na podstrešju in je dokaj
nizek in majhen. Oprema prostora je večja miza za izposojevalca in police s knjigami,
DVD-ji in CD-ji, ki uporabnikom omogočajo prost dostop. Izvajalka knjižnične dejavnosti
skrbi za to izposojevališče tri mesece.

Izposojevališče v Zgornjih Bitnjah je v gasilskem domu oziroma v večnamenskem
prostoru. Na samem vhodu je jasno označeno, kje je knjižnica. Obratuje vsak četrtek, in
sicer dve uri. Je v večnamenskem prostoru, ki ga uporabljajo tudi druga društva, in je zelo
velik in svetel, opremljen z veliko mizo in stoli. Knjige so zložene v omarah ob steni.
Omare se v času, ko knjižnica ne obratuje, zaprejo in s tem knjige pospravijo.
Uporabnikom je omogočen prost dostop do gradiva. Gospa, ki skrbi za izposojevališče,
svoje delo opravlja že 24 let.

Izposojevališče v Podbrezjah je v kulturnem domu in je primerno označeno, prostor je
manjši. V njem je le manjša miza za izposojevalca in police s knjigami. Izposojevališče je
odprto eno uro. Poleg knjig so na voljo tudi DVD-ji. Uporabniki imajo možnost prostega
dostopa do gradiva. Gospod, ki skrbi za izposojevališče, to opravlja že 30 let.

Izposojevališče v Podblici je prav tako v gasilskem domu kar ni nikjer posebej označeno.
Izposojevališče deluje eno uro na teden, in sicer ob petkih od sedmih do osmih zvečer.
Kraj je namreč oddaljen od drugih večjih središč, kamor ljudje hodijo v službe. Ti se
domov vračajo pozno, zato je delovni čas izposojevališča temu primeren. To
izposojevališče ima od vseh ogledanih najmanjši prostor. Prostor je tako majhen, da se
naenkrat v njem ne more zadrževati več uporabnikov. Opremljen je z manjšo mizo za
izposojevalca, stene pa obdajajo police s knjigami, DVD-ji. Uporabniki imajo omogočen
prost dostop do gradiva. Izvajalka knjižnične dejavnosti za izposojevališče skrbi tri leta.
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9.1.2.2 Trend obiskovanja izposojevališč

Obisk se v izposojevališču Britof povečuje, medtem ko se v Podblici kljub novim vpisom
zmanjšuje. V Podbrezjah in v Zgornjih Bitnjah pravijo, da obisk zelo niha, eno leto je
obiska več, drugo leto manj. V Podbrezjah je dve do tri leta obisk stagniral, lansko leto pa
se je zmanjšal. Razlog za manjši obisk leži v oviranem dostopu do izposojevališča, saj so v
okolici le-tega potekala dela na cesti.

V Podbrezjah in v Zgornjih Bitnjah prevladujejo odrasli uporabniki. V izposojevališču
Britof pravijo, da sta obe skupini uporabnikov enakovredno zastopani. V Podblici
prevladujejo otroci in mladina, teh je 70 %, odraslih pa je torej 30 %. V vseh
izposojevališčih je število dejanskih uporabnikov večje, ker si člani izposojajo gradivo tudi
za potrebe drugih družinskih članov – bratov in sester, staršev in otrok.

Uporabniki vseh izposojevališč obiskujejo tudi osrednjo knjižnico ali katero od krajevnih
knjižnic. Obiskujejo tiste knjižnice, ki so jim poleg tega izposojevališča še najbližje.
Uporabniki izposojevališča v Britofu obiskujejo še osrednjo knjižnico v Kranju.
Uporabniki izposojevališča v Zgornjih Bitnjah obiskujejo še osrednjo knjižnico v Kranju in
krajevno knjižnico v Stražišču, uporabniki izposojevališča v Podblici obiskujejo še
osrednjo knjižnico v Kranju in krajevno knjižnico v Stražišču, in to predvsem otroci, ki v
Stražišču obiskujejo šolo. Naselje Podbrezje pa že meji tudi na občini Tržič in Radovljica,
zato uporabniki poleg krajevne knjižnice v Naklem in osrednje knjižnice v Kranju
obiskujejo tudi knjižnici v Radovljici in Tržiču.
9.1.2.3 Iskalne zahteve

V vseh izposojevališčih pravijo, da otroci in mladina najpogosteje prihajajo po domače
branje, nekateri odrasli uporabniki sprašujejo po točno določenih knjigah, drugi pa si te
sami poiščejo. V izposojevališču Zgornje Bitnje prihajajo odrasli predvsem pred dopustom,
prazniki in počitnicami. V Podbrezjah pravijo, da starejši večkrat sprašujejo po romanih, ki
so bolj oglaševani, za njih izvedo iz medijev. V Podblici so poudarili, da je v zadnjem času
veliko povpraševanje tudi po DVD-jih.
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V vseh izposojevališčih imajo uporabniki možnost prostega dostopa do gradiva, tako da si
večina gradivo izbira sama. Za pomoč prosijo, kadar želijo točno določeno knjigo.
Večinoma pa si izposojajo leposlovna dela.
9.1.2.4 Storitve

Samo v izposojevališču v Zgornjih Bitnjah je prostor dovolj velik in ustrezno opremljen,
da se uporabniki v njem lahko zadržujejo dalj časa. Uporabniki to tudi izkoristijo, tako da
čas preživijo ob branju knjige, organiziran je tudi bralni krožek in pravljične urice. V
drugih izposojevališčih uporabniki nimajo te možnosti, tako da prihajajo zgolj zaradi
izposoje oz. vračanja gradiva.
Uporabnikom v nobenem od izposojevališč ni na voljo katera od naštetih storitev: dostop
do svetovnega spleta, fotokopiranje, uporaba računalnika … V izposojevališču Zgornje
Bitnje je na voljo brezžični internet, vendar pa nimajo na voljo računalnika.
Uporabniki v nobenem od izposojevališč še niso izrazili želje po dodatnih storitvah.

9.2 ANALIZA OKOLJA
9.2.1 Občine
V Preglednici 3 so prikazani splošni podatki občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko za leto 2014. Največja občina po površini je občina Kranj
(150,9 km2), sledita pa ji občini Preddvor (87,3 km2) in Cerklje (78 km2). Najmanjše
občine po površini so Jezersko (68,8 km2), Šenčur (40,3 km2) in Naklo (28,3 km2). Podatki
so prikazani na Grafu 5. Preglednica 4 prikazuje gostoto poselitve za posamezno občino.
Občina Kranj ima največje število naselij (49), Cerklje ima 30 naselij, Preddvor ima 14
naselij, Naklo pa le eno naselje manj, Šenčur ima 12 naselij, Jezersko pa ima le dve naselji.
Prav tako je po številu prebivalcev na prvem mestu občina Kranj (55 623), sledijo ji občine
Šenčur (8474), Cerklje (7347), Naklo (5288), Preddvor (3556) in Jezersko (652), podatki
so prikazani na Grafu 6. V občini Kranj deluje osrednja knjižica, v ostalih občinah (Cerklje
na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko) delujejo krajevne knjižnice.
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Preglednica 3: Splošni podatki občin za leto 2014
Občina
Kranj

Površina občin v
km2

Število
naselij

Število prebivalcev

150,9

49

55623

78

30

7347

Naklo

28,3

13

5288

Preddvor

87,3

14

3556

Šenčur

40,3

12

8474

Cerklje na Gorenjskem

Jezersko
68,8
2
652
Vir: Prebivalstvo po velikih petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija,
letno, 2015

Preglednica 4: Gostota poselitve v letu 2013
Občina

Gostota poselitve

Kranj

368 prebivalcev/km2

Cerklje na Gorenjskem

94 prebivalcev/km2

Naklo

189 prebivalcev/km2

Preddvor

41 prebivalcev/km2

Šenčur

210 prebivalcev/km2

Jezersko

9 prebivalcev/km2

Vir: Kako je država poseljena?, 2015
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Graf 5: Površina občin
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015
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Graf 6: Število prebivalcev
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015
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9.2.2 Naselja v občinah
Naselja občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko so
prikazana v Preglednici 5. V občini Kranj je 49 naselij, občina Cerklje na Gorenjskem ima
30 naselij, občine Preddvor, Naklo, Šenčur in Jezersko pa imajo polovico manj naselij:
Preddvor 14, Naklo 13, Šenčur 12 in Jezersko 2 naselji.
Preglednica 5: Naselja v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Jezersko
Občina

Naselja

Kranj

Babni vrt, Bobovek, Breg ob Savi, Britof,
Čadovlje, Čepulje, Golnik, Goriče, Ilovka,
Jama, Jamnik, Javornik, Kokrica, Kranj,
Lavtarski vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka
pri Kranju, Nemilje, Njivica, Orehovlje,
Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje,
Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica, Spodnja
Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas
– Goriče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah,
Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec,
Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja
Besnica, Zgornje Bitnje, Žablje, Žabnica,
Hrastje.

Cerklje na Gorenjskem

Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Apno,
Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem,
Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče,
Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična
Polica, Ravne, Sidraž, Spodnji Brnik, Stiška
vas, Sveti Lenart, Šenturška Gora, Šmartno,
Štefanja Gora, Trata pri Velesovem, Vašca,
Velesovo, Viševca, Vopovlje, Vrhovje, Zalog
pri Cerkljah, Zgornji Brnik
Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo,
Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje
Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje, Žeje
Bašelj, Breg ob Kokri, Hraše pri Preddvoru,
Hrib, Kokra, Mače, Možjanca, Nova vas,
Potoče, Preddvor, Spodnja Bela, Srednja Bela,
Tupaliče, Zgornja Bela
Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo,
Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje,
Visoko, Voglje, Voklo, Žerjavka
Spodnje Jezersko, Zgornje Jezersko

Naklo

Preddvor

Šenčur

Jezersko

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015
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9.2.3 Starostne skupine
Občina Kranj ima največ prebivalcev starih med 35 in 44 let (7987 prebivalcev), sledijo
prebivalci, stari od 0 do 14 let (7728 prebivalcev), od 45 do 54 let (7650 prebivalcev), od
25 do 34 let (7620 prebivalcev), od 55 do 64 let (5517 prebivalcev), od 65 do 74 let (4527
prebivalcev), najmanj pa je tistih, ki so stari več kot 75 let (2581 prebivalcev). Cerklje na
Gorenjskem ima največ prebivalcev starih med 0 in 14 let, sledijo pa prebivalci, stari med
25 in 34 let, nato pa tisti, stari od 35 do 44 let, od 15 do 24 let, nato od 45 do 54 let, od 55
do 64 let, od 65 do 74 let, najmanj prebivalcev je starih nad 75 let. Občina Naklo ima
največ prebivalcev starih od 0 do 14 let, sledijo prebivalci od 25 do 34 let, nato od 45 do
54 let, nato od 35 do 44 let, od 15 do 24 let, nato od 55 do 64 let, od 65 do 74 let, najmanj
je starih nad 75 let. V občini Preddvor je prav tako največ prebivalcev starih od 0 do 14 let,
sledijo tisti, stari od 25 do 34 let, od 15 do 24 let, od 35 do 44 let, od 45 do 54 let, od 65 do
74 let, od 55 do 64 let, nad 75 let je starih najmanj prebivalcev. Občina Šenčur ima prav
tako največ prebivalcev starih od 0 do 14 let, sledijo tisti, ki so stari od 25 do 34 let, od 35
do 44 let, od 15 do 24 let, od 45 do 54 let, od 55 do 64 let, od 65 do 74 let, najmanj jih je
starih več kot 75 let. V občini Jezersko je največ prebivalcev starih od 45 do 54 let, nato pa
sledijo prebivalci, stari od 0 do 14 let, od 25 do 34 let, od 15 do 24 let, od 35 do 44 let, od
55 do 64 let, nato od 65 do 74 let in na koncu tisti, stari več kot 75 let.
Preglednica 6: Starostne skupine v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko
Občina

0–14 let

Kranj
Cerklje
Naklo
Preddvor
Šenčur
Jezersko

7728
1216
897
563
1575
96

15–24
let
7615
898
650
428
1198
86

25–34
let
7620
1070
794
491
1372
88

Vir: Popis prebivalstva 2002, 2015

35–44
let
7987
915
692
420
1275
84

45–54
let
7650
797
694
400
1089
107

55–64
let
5517
672
552
325
904
74

65–74
let
4527
523
402
329
779
60

75+ let
2581
278
218
244
339
43
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9.2.4 Izobrazbena struktura
V občini Kranj ima največ prebivalcev dokončano srednjo strokovno šolo, sledijo tisti z
osnovnošolsko izobrazbo. V občini Cerklje na Gorenjskem ima največ prebivalcev
končano srednjo strokovno šolo, sledijo tisti s končano osnovno šolo. V občini Naklo ima
prav tako največ prebivalcev dokončano srednjo strokovno šolo, drugi po številčnosti pa so
tisti z nižjo poklicno šolo. V občini Preddvor ima največ prebivalcev končano srednjo
strokovno šolo, prav tako v občinah Šenčur in Jezersko.

Preglednica 7: Izobrazbena struktura po občinah – prebivalstvo, staro 15 ali več let
Občina

Brez
izobrazbe

Osnovno=
šolska

Nižja
poklicna

Srednje
strokovna

Visokošolska
– I. st.

Visokošolska
– II. st.

Visokošolska
– III. st

Kranj

1389

10151

9804

14681

4760

5280

906

Cerklje na
Gorenjskem

257

1448

1366

1802

590

478

71

Naklo

86

916

988

1427

473

435

73

Preddvor

134

668

625

853

330

317

50

Šenčur

228

1558

1593

2085

671

728

113

Jezersko

17

119

145

157

50

60

7

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015

9.2.5 Osnovne šole
Občina Kranj ima devet osnovnih šol (Preglednica 8), od tega imajo štiri šole tudi
podružnične šole. Občina Cerklje na Gorenjskem ima eno osnovno šolo s podružnico
(Preglednica 9). Občina Naklo ima eno osnovno šolo z dvema podružničnima šolama
(Preglednica 10). Občina Preddvor ima eno osnovno šolo z dvema podružničnima šolama
(Preglednica 11). Občina Šenčur ima eno osnovno šolo in tri podružnične šole (Preglednica
12). Občina Jezersko nima svoje osnovne šole, pač pa deluje podružnična šola, ki spada
pod Osnovno šolo Preddvor.

GROS, M. Načrtovanje bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in
Jezersko. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
64

Preglednica 8: Osnovne šole v občini Kranj
Osnovna šola
Osnovna šola Orehek Kranj
Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Osnovna šola Predoslje Kranj
Osnovan šola Stražišče Kranj

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Osnovna šola Helene Puhar Kranj (s
prilagojenim programom)
Vir: Mestna občina Kranj, 2015

Podružnica
Mavčiče
Center
Primskovo
Trstenik
Goriče

Žabnica
Besnica
Podblica
Kokrica

Preglednica 9: Osnovne šole v občini Cerklje na Gorenjskem
Osnovna šola
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem

Podružnica
Zalog

Preglednica 10: Osnovne šole v občini Naklo
Osnovna šola
Osnovna šola Naklo

Podružnica
Duplje
Podbrezje

Preglednica 11: Osnovne šole v občini Preddvor
Osnovna šola
Osnovna šola Preddvor

Podružnica
Jezersko
Kokra

Preglednica 12: Osnovne šole v občini Šenčur
Osnovna šola
Osnovna šola Šenčur

Podružnična šola
Olševek
Voklo
Trboje
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9.2.6 Pokritost z mobilnim omrežjem
Slike 6, 7 in 8 prikazujejo pokritost območja občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko z mobilnim omrežjem. Izbrali smo omrežje ponudnika
Telekom Slovenije. Slika 6 prikazuje pokritost s signalom druge generacije, Slika 7
prikazuje pokritost s signalom tretje generacije in Slika 8 pokritost s signalom LTE, ki je
najnovejša tehnologija. Pri pokritosti s signalom druge generacije je delo z avtomatizirano
izposojo bolj omejeno. Pokritost s signalom druge generacije je na vsem območju dobra,
pri tretji generaciji bi se lahko pojavil problem na območju občine Preddvor, kamor spada
naselje Kokra, in občine Jezersko. Največji problem bi bil pri uporabi signala LTE, kjer pa
pokritost ni povsod dobra.

Slika 6: Pokritost s signalom druge generacije
Vir: Pokritost mobilnih omrežij 2012, 2015
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Slika 7: Pokritost s signalom tretje generacije
Vir: Pokritost mobilnih omrežij 2012, 2015

Slika 8: Pokritost s signalom LTE
Vir: Pokritost mobilnih omrežij 2012, 2015
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9.3 BIBLIOBUSNA POSTAJALIŠČA
Skupno je načrtovanih 52 postajališč – v občini Kranj 21 postajališč, v občini Cerklje na
Gorenjskem 11 postajališč, v občini Naklo 4 postajališča, v občini Preddvor 6 postajališč, v
občini Šenčur 9 postajališč in v občini Jezersko 1 postajališče. Mesta postajališč so
načrtovana ob gasilskih domovih, domovih krajevnih skupnostih, osnovnih šolah, ob
večjih avtobusnih postajah in na mestih ob vstopu v vas. Nekatere vasi kljub več kot
štirikilometrski oddaljenosti od knjižnice nimajo primernega postajališča za bibliobus,
prav tako so ceste preozke za dostop in obračanje vozila. V teh primerih so postajališča
bibliobusa v večji sosednji vasi ali ob vstopu v vas. Če je bilo možno, je bilo za
postajališče izbrano mesto v središču vasi. Nekatera naselja so gosto poseljena, vendar so
to večinoma vikendi. V teh primerih postajališče bibliobusa ni smiselno. V Mavčičah in na
Kokrici sta zaradi velikega števila prebivalcev in bližine vasi, ki so prav tako zelo gosto
poseljene, določeni dve lokaciji postajališč. Za vsako občino so predstavljena naselja in
konkretne lokacije postajališč. Za predlagana postajališča bi bilo potrebno dobiti soglasja
za uporabo. Postanki so načrtovani enkrat na teden ali na štirinajst dni, najkrajši so dolgi
20 minut, najdaljši pa dve uri. Pri tem je 10 načrtovanih postajališč namenjenih posebnim
uporabnikom, to so vrtci in domovi za starejše, zato so postanki razporejeni v
dopoldanskem času. Vrtci so razdeljeni v dve skupini, obisk je predviden 1-krat na tri
tedne. Vključeni so trije domovi za ostarele, ki se nahajajo v občinah Kranj, Cerklje na
Gorenjskem in v občini Preddvor. Vključenih je še 7 vrtcev, ki zaradi prevelike
oddaljenosti od knjižnice le-te ne morejo obiskovati sami. V Prilogi 3 se nahaja razpored
voženj bibliobusa. Razpored je načrtovan za dva tedna, ki se menjavata, tako da ima večina
postajališč postanek na štirinajst dni, izjema so vrtci, ki imajo obisk predviden enkrat na
mesec. V Prilogi 4 so postajališča prikazana na zemljevidu Google Maps.

GROS, M. Načrtovanje bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in
Jezersko. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2015
68

9.3.1 Bibliobusna postajališča v občini Kranj
Občina

Naselja

Lokacija postanka

Breg ob Savi

Število
postankov
1

Kranj

Britof

1

Britof 316, gasilski dom

Golnik

1

Goriče

1

Golnik 63, dom krajevne
skupnosti
Goriče 21, Dom 28. junija

Hrastje

1

Kokrica

2

Mavčiče

2

Podreča

1

Športni center Graben,
Hrastje 209
Cesta na Brdo 30, pred
sedežem turističnega društva
Kokrica
Cesta na Brdo 5, pred
trgovino
Mavčiče 69, gasilski dom;
Mavčiče 102, družbeni objekt
avtobusna postaja pred vasjo

Podblica

1

Podblica 3, osnovna šola

Predoslje

1

Spodnja Besnica

1

Predoslje 17/A, pred osnovno
šolo
Na hribu 7, gasilski dom

Suha pri
Predosljah
Tenetiše

1
1

Suha pri Predosljah 229,
gasilski dom
Tenetiše 80, dom družb. org.

Trstenik

1

Trstenik 8, zadružni dom

Zalog

1

Zalog 6, pri cerkvi

Zgornja Besnica

1

Dvor 2, Zgornja Besnica

Zgornje Bitnje

1

Žabnica

2

Zgornje Bitnje 33, Gasilski
dom
Žabnica 20, pri telovadnici

Dom
upokojencev
Kranj
Vrtec pri Osnovni
šoli Orehek Kranj
Vrtec Mavčiče

1

Cesta 1. Maja 59

1

Zasavska cesta 53/A

1

Mavčiče 102

Breg ob Savi 34, gasilski dom

Trajanje
postanka
1-krat na 14
dni, 30 min
1-krat na
teden, 2 uri
1-krat na 14
dni, 1 uro
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni, 2 uri
1-krat na
teden, 1 ura
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na
teden, 1 ura
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni, 1 ura
1-krat na
teden, 1 ura
1-krat na 14
dni, 1 ura
1-krat na 14
dni, 20 minut
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni, 20 minut
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni 1 ura
1-krat na 14
dni, 30 minut
1-krat na 14
dni, 2 uri
1-krat na tri
tedne, 1 ura
1-krat na tri
tedne, 1 ura
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9.3.2 Bibliobusna postajališča v občini Cerklje na Gorenjskem

Občina

Naselja

Lokacija postanka

Adergas

Število
postankov
1

Cerklje na
Gorenjskem

Apno

1

Zalog pri Cerkljah

1

Lahovče

1

Praprotna Polica

1

Sidraž

1

Stiška vas

1

Šenturška Gora

1

Štefanja Gora

1

Spodnji Brnik

1

Dom Taber
(socialnovarstveni zavod)

1

Apno 61, Izletniška
kmetija Frantar
Zalog pri Cerkljah 29,
osnovna šola,
Lahovče 74, gasilski
dom,
Praprotna Polica 156,
vaški dom
Pri avtobusni postaji
ob vstopu v vas
Avtobusna postaja pri
odcepu za Ambrož pod
Krvavcem
Šenturška Gora 11,
krajevni dom,
Pri odcepu med
Zgornjo in Spodnjo
Štefanjo vasjo
Spodnji Brnik 5, gasilski
dom
Šmartno 70

Pred cerkvijo

Trajanje
postankov
1-krat na 14 dni,
20 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na teden, 1
ura
1-krat na teden,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na teden, 1
uro
1-krat na 14 dni, 2
uri
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9.3.3 Bibliobusna postajališča v občini Naklo

Občina

Naselja
Podbrezje

Število
postankov
1

Zadraga

1

Zgornje Duplje in
Spodnje Duplje
Vrtec v Dupljah

1

Naklo

1

Lokacija postanka
Na križišču pred
kmetijo Jeglič
Avtobusna postaja
Spodnje Duplje 2, pred
osnovno šolo
Spodnje Duplje 2

Trajanje
postankov
1-krat na 14 dni, 1
uro
1-krat na 14 dni,
20 minut
1-krat na 14 dni, 1
uro
1-krat na dva
tedna, 1 uro

9.3.4 Bibliobusna postajališča v občini Preddvor

Občina

Naselja

Lokacija postanka

Bašelj

Število
postankov
1

Preddvor

Kokra

1

Tupaliče

1

Zgornja Bela

1

Vrtec Zgornja Bela

1

Kokra 23, Osnovna
šola,
Tupaliče 32, Penzion
Zaplata,
Zgornja Bela 67, dom
krajanov
Zgornja Bela 67

Dom starostnikov
Preddvor

1

Potoče 2

Pri avtobusni postaji

Trajanje
postankov
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni, 1
uro
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na 14 dni,
30 minut
1-krat na tri
tedne, 1 ura
1-krat na 14 dni, 2
uri
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9.3.5 Bibliobusna postajališča v občini Šenčur

Občina

Naselja

Šenčur

Hotemaže

Število
postankov
1

Lokacija postanka

Trajanje postankov
1-krat na 14 dni, 20
minut
1-krat na 14 dni, 30
minut
1-krat na 14 dni, 1 uro

1

Hotemaže 80,
gasilski dom
Olševek 18, gasilski
dom
Prebačevo 63,
gasilski dom,
Trboje 39, gasilski
dom
Visoko 67, dom
krajanov,
Na vasi 23, Dom
vaščanov Voglje
Pipanova cesta 43/a

Olševek

1

Prebačevo

1

Trboje

1

Visoko

1

Voglje

1

Vrtec Šenčur
Vrtec Voklo

1

Voklo 7

Vrtec Janček
Visoko

1

Visoko 67

1-krat na 14 dni, 30
minut
1-krat na 14 dni, 30
minut
1-krat na 14 dni, 30
minut
1-krat na dva tedna, 1
uro
1-krat na dva tedna, 1
uro
1-krat na dva tedna, 1
uro

9.3.6 Bibliobusna postajališča v občini Jezersko

Občina

Naselja

Jezersko

Spodnje
Jezersko

Število
postankov
1

Lokacija postanka

Trajanje postankov

Spodnje Jezersko 5,
zraven Gostilne
Kanonir

1-krat na 14 dni, 30
minut
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10 RAZPRAVA
Mestna knjižnica Kranj deluje na območju občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko. Poleg osrednje knjižnice delujejo tudi krajevne knjižnice.
Mestna knjižnica Kranj nima bibliobusa, bi pa rada tudi to ponudila svojim uporabnikom.
Oddelek s potujočo knjižnico deluje od leta 1960, vse od začetkov Mestne knjižnice Kranj,
vendar ne kot bibliobus, ampak kot premična zbirka. Danes obsegajo pet izposojevališč, od
tega so štiri v občini Kranj, to so Bitnje, Britof, Podblica in Dom upokojencev Kranj,
izposojevališče Podbrezje pa je v občini Naklo.

Raziskava je potekala v dveh delih. V prvem delu smo preverili trenutno delovanje
potujoče knjižnice, ki je organizirana kot premična zbirka. Zbrali smo podatke o gradivu in
izposoji. Preverili smo delovanje v praksi, fizično dostopnost izposojevališč in želje, ki jih
izražajo uporabniki. Drugi del raziskave pa predstavlja analizo okolja in demografskih
podatkov, ter na ta način določitev lokacij bibliobusnih postajališč.

V štirih občinah potujoča knjižnica ni organizirana, to so Cerklje na Gorenjskem,
Preddvor, Šenčur in Jezersko. Knjižnica ima v okviru potujoče knjižnice 27.292 enot
gradiva. Od tega je 14.153 enot gradiva za otroke in mladino in 13.139 enot za odrasle. V
vsakem izposojevališču premične zbirke se je v letu 2014 vpisal najmanj en nov član. V
izposojevališču Britof imajo 75 aktivnih članov, na Podbrezjah 58 aktivnih članov, v
Podblici 54 in na Bitnjah 21 aktivnih članov. Najbolj obiskano izposojevališče je v
Podblici, uporabniki so ga v letu 2014 obiskali 158-krat. Prav tako je bilo tam izposojenega
tudi največ gradiva, to je 846 enot. Uporabnikom so na voljo le knjige in DVD-ji, ni pa
storitev, kot so dostop do svetovnega spleta, uporaba računalnikov …

Glede na značilnosti občin in znotraj tega naselij, ki jih pokriva Mestna knjižnica Kranj, so
pogoji takšni, da bi bilo organiziranje bibliobusa smiselno. Območja so zelo različno gosto
poseljena in oddaljena od večjih središč. Občina Kranj se razprostira na dobrih 150 km2 in
ima 55.623 prebivalcev. Ostale občine imajo manj prebivalcev: Šenčur 8474, Cerklje na
Gorenjskem 7347, Naklo 5288, Preddvor 3556 in Jezersko 652 prebivalcev. Kranj ima
prav tako največje število naselij, to je 49, Cerklje na Gorenjskem jih ima 30, Preddvor 14,
Naklo 13, Šenčur 12 in Jezersko 2 naselji. Občine Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor
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in Šenčur so imele največ prebivalcev starih od 0 do 14 let, druga najbolj zastopana
skupina je skupina ljudi, starih od 25 do 34 let, torej prevladuje mlado prebivalstvo. V
občini Kranj je najbolj zastopana starostna skupina od 45 do 54 let, prav tako v občini
Jezersko. Večina prebivalstva ima končano srednjo strokovno, višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo. V vsaki občini v okviru matične šole deluje tudi po ena ali več podružničnih
šol, kjer so primerna mesta za postajališča bibliobusa.
V okviru bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur in Jezersko je skupno načrtovanih 52 bibliobusnih postajališč, v okviru tega je 10
postajališč namenjenih posebnim skupinam uporabnikov. V občini Kranj je predvidenih 21
postajališč, od tega 3 za posebne skupine, v občini Cerklje na Gorenjskem 11, od tega eno
za specifične skupine, v občini Naklo 3, od tega eno za vrtec, v občini Preddvor 6, od tega
dve za posebne skupine uporabnikov, v občini Šenčur 6, od tega so tri namenjena
posebnim skupinam uporabnikov in v občini Jezersko 1 postajališče. Vsa postajališča so
načrtovana ob gasilskih domovih, večnamenskih dvoranah, osnovnih šolah, domovih
krajanov, tako da je zagotovljenega dovolj prostora za izvajanje knjižnične dejavnosti. V
Prilogi 3 je predstavljen urnik delovanja bibliobusa, ta vozi od ponedeljka do petka.
Postanki so različno dolgi – od najkrajših, ki so dolgi 20 minut, pa do najdaljših, ki so
dolgi 2 uri. Dolžina postanka je odvisna od števila prebivalcev naselja.
Enci je v okviru diplomske naloge Potujoča knjižnica in načrt bibliobusnih postajališč na
Gorenjskem (2001) predstavila bibliobusna postajališča za vse splošne knjižnice na
območju Gorenjske. Vključene so tudi občine Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo,
Preddvor, Šenčur in Jezersko. Skupno je bilo načrtovanih 35 postajališč, torej 17
postajališč manj, kot smo jih načrtovali mi. Večina naselij, ki bi potrebovala postajališče,
se prekriva, razlog je zagotovo v tem, da se v 14 letih ni ustanavljalo novih krajevnih
knjižnic in je oddaljenost krajev do knjižnic ostala enaka. Vendar pa je večina krajevnih
knjižnic med leti 2004 in 2012 dobila nove, modernejše prostore. Prva se je v nove
prostore preselila knjižnica na Jezerskem leta 2004, odprta je dvakrat na teden po tri ure,
zato je bolj smiselno podaljšati čas odprtosti kot ustanavljati bibliobusna postajališča. To
pa predvsem zato, ker poseljenost ni preveč razpršena. Se je pa v tem času zmanjšalo
število premičnih zbirk, tako da je potreba po bibliobusu večja. Trenutna izposojevališča
premičnih zbirk niso dostopna invalidom, današnja oblikovanost vozil bibliobusov pa
omogoča dostop tudi invalidom. Večjih razlik pri določanju naselij, ki potrebujejo
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postajališča, pri tem ni, prihaja pa do posameznih odstopanj. V tem času se je število
prebivalcev na nekaterih območji še povečalo. Encijeva (2001) je že opozorila na naselje
Britof, ki je imelo čez 1500 prebivalcev, danes je število prebivalcev še dodatno naraslo in
se giblje okoli 1898, zato bi se lahko ustanovila podružnična knjižnica. Kokrica ima danes
že 1629 prebivalcev, vendar ni več kot 4 kilometre oddaljena od Kranja, bi bilo pa
smiselno ustanoviti podružnično knjižnico, ker se zraven nahaja naselje Mlaka pri Kranju,
ki je od Kranja bolj oddaljena in ima 1591 prebivalcev. Več kot 1500 prebivalcev ima tudi
naselje Zgornje Bitnje, nima pa svoje knjižnice. Oddaljenost od Kranja ni več kot 4 km. Pri
Encijevi (2001) so postanki razdeljeni na 14 dni, razen Štefanje Gore, ki naj bi jo bibliobus
obiskoval vsak teden. Na območju Kokre so bili predvideni trije postanki, drugod pa po en
postanek na naselje. Trajanje postankov je od 1 do 3 ure. V okviru našega načrta
bibliobusnih postajališč smo po dva postanka na naselje predvideli na območju Mavčič in
Kokrice, vsa ostala naselja imajo po en predviden postanek. Enci ni navedla točnih lokacij
postajališč bibliobusa, tako da teh ne moremo primerjati. Naš načrt poleg naselij vsebuje
tudi vozni red načrtovanega bibliobusa, viden je v Prilogi 3, in zemljevid z označenimi
postajališči, Priloga 4. V voznem redu je predviden čas za vožnjo med kraji, vključeni so
različno dolgi postanki – od 20 minut pa do 2 uri. Postanki so večinoma predvideni v
popoldanskem času. Razporejeni so po enkrat na teden in na 14 dni, vrtce pa se obiskuje na
tri tedne. V svoj načrt smo vključili 7 vrtcev in 3 domove za ostarele, to so posebne
skupine uporabnikov, ki jim lahko približamo knjižnične storitve s pomočjo bibliobusa.
Vključeni so samo tisti vrtci, ki niso v neposredni bližini knjižnice. V teh 14 letih se je
dostop do nekaterih krajev izboljšal: v občini Cerklje na Gorenjskem so bile obnovljene
naslednje ceste: cesta do Štefanje Gore, cesta Šenturška Gora–Sidraž in cesta Grad–
Šenturška Gora. Ustanovljen je bil socialno varstveni zavod dom Taber. Danes je veliko
boljša možnost povezovanja preko mobilnega omrežja, na voljo je več tehnologije, kar
nam omogoča večjo možnost postajališč.
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11 ZAKLJUČEK
Bibliobusi imajo zagotovo posebno mesto med obiskovalci knjižnic. Za mnoge kraje in
prebivalce je posebno doživetje, ko v kraj pripelje bibliobus. Prebivalcem prinaša knjižno
in neknjižno gradivo… V današnjih časih, ko je svet vedno bolj povezan in se razdalje
krajšajo, je smiselno, da se pojavljajo vprašanja o pomembnosti obstoja bibliobusov.
Vendar vidimo, da danes še vedno obstajajo skupine uporabnikov in okolja, kjer so
bibliobusi še kako pomembni in potrebni. Danes ne velja več, da so namenjeni le za
prebivalce na podeželju, prav dobro delujejo tudi v mestih in predmestjih, prav tako
odlično pokrivajo območja, kjer so nastala nova naselja, kjer knjižnice še nimajo.
Raziskava je pokazala, da so trenutna organizirana izposojevališča premične zbirke v
okviru Mestne knjižnice Kranj obiskana, kar se je pokazalo tudi v času našega obiska. V
enem izmed izposojevališč delujejo tudi bralna srečanja in ure pravljic. Zelo veliko jo
obiskujejo tudi otroci, ki prihajajo po knjige za šolo in se tako navajajo na knjižnico. Glede
na trenutno pokritost občin s knjižnično dejavnostjo se v določenih krajih pojavlja potreba,
da bi knjižnično dejavnost še razširili. Mavčiče, Breg ob Savi in Trboje so naselja, ki imajo
veliko število prebivalcev, od knjižnice pa so oddaljeni tudi po 10 kilometrov. Glede na
geografske značilnosti območja, kjer je veliko vasi, ki so od osrednje ali krajevne knjižnice
oddaljene več kot 4 km, lahko rečemo, da bi bil bibliobus ekonomična in učinkovita rešitev
za boljšo pokritost območja s knjižnično dejavnostjo. Pokril bi lahko celotno območje vseh
šestih občin. Z boljšo opremo za zaposlene in dodatnimi storitvami za uporabnike pa bi
bila tudi knjižnična storitev lahko še boljša. Bibliobus bi bil lahko nadgradnja povezovanja
osrednje in krajevnih knjižnic, ki že sedaj delujejo povezano in uporabnikom omogočajo
boljše storitve. Takšen primer je naročanje knjig iz podružnic ali osrednje knjižnice v
okviru Mestne knjižnice Kranj.
Menimo, da glede na smernice razvoja bibliobusov po svetu tudi pri nas lahko pričakujemo
nove smernice na področju bibliobusa. Sploh na osnovi spoznanja, da to ni nujno dražja
storitev, ampak celo bolj ekonomična, ker lahko deluje na veliko širšem območju kot
manjše izposojevališče. Možnosti so tudi za uvedbo bolj specializiranih storitev za
uporabnike, kot so otroci, in več dodatnih obknjižničnih dejavnosti, ki bi za mnoga
območja lahko predstavljale dodaten kulturni in socialni razvoj.
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Knjižnica bi ob začetku delovanja bibliobusa morala posebno pozornost nameniti dodatni
promociji. Samo zagotavljanje ustreznega knjižničnega gradiva ne bi bilo dovolj,
uporabnikom bi bilo potrebno ponuditi obknjižnične dejavnosti. Knjižica že organizira kar
nekaj dejavnosti, ki bi jih lahko ustrezno in kakovostno izvajali tudi na bibliobusu. Za
otroke so takšne dejavnosti ure pravljic, ki bi jih na bibliobusu organizirali enkrat na
mesec. Za mladino in odrasle bi organizirali kratek tečaj iskanja gradiva po sistemu
COBISS, krajše delavnice uporabe različnih računalniških programov, za delo bi
uporabljali tablične računalnike. Za delavnico bi omejili število mest, uporabniki bi se
morali za takšne delavnice obvezno prijaviti.
Organizirali bi posebne dogodke, ki bi se zgodili občasno, pripravili bi dan odprtih vrat
bibliobusa. Lokalno prebivalstvo bi povabili na ogled bibliobusa, predstavitve dejavnosti
knjižnice in ob takšnih priložnosti pripravili ugodnosti za novo vpisane člane. Za kulturne
praznike bi povabili znanega pisatelja, pesnika, ki bi se pridružil na bibliobusu in obiskoval
postajališča. Knjižnica ima različne akcije s katerimi spodbuja branje, takšna akcija je
Zimsko branje, uporabniki preberejo določeno število knjig iz nabora, jih ocenijo in so tudi
nagrajeni. Vse te akcije za spodbujanje branja bi potekale tudi na bibliobusu, lahko pa bi za
bilbiobus potekala posebna akcija za vse tiste, ki si sposojajo knjige na bilbiobusu.
V današnjem času, ko so na voljo storitve tudi v elektronskem okolju, je knjižnice kot
prostor še vedno pomembna, knjižničarji pa imajo pri tem tudi neposreden stik z
uporabniki. Na območjih, kjer je veliko manjših naselij oddaljenih od večjih središč,
knjižnica svoje storitve najlažje omogoča z bibliobusom. Uporabnikom omogočajo vse kar
imajo stacionarne knjižnice.
Za Mestno knjižnico Kranj bi bila uvedba bibliobusa nadgradnja trenutne knjižnične
mreže, ki obsega eno osrednjo knjižnico, šest krajevnih knjižnic in pet postajališč premične
zbirke. Z uvedbo bibliobusa bi vsi prebivalci na območju občin Kranj, Cerklje na
Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko imeli enako možnost dostopa do
knjižničnih storitev, ker bi knjižnične storitve ponujal na 52 postajališčih.
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13 PRILOGE
Priloga 1: Intervju
Prostorski opis izposojevališča: dostop, oprema, velikost prostora, število enot gradiva v
izposojevališču
1. Koliko let skrbite za izposojevališče premične zbirke?
2. Kako bi ocenili obisk izposojevališča v zadnjih letih?
a) obisk se povečuje
b) obisk se zmanjšuje
c) obisk ostaja enak
3. Kateri uporabniki prevladujejo?
a) otroci
b) mladina
c) odrasli
4. Ali so uporabniki včlanjeni tudi v katero od enot Mestne knjižnice Kranj?
a) Kranj
b) Stražišče
c) Šenčur
d) Cerklje na Gorenjskem
e) Naklo
f) Preddvor
g) Jezersko
h) ni podatkov
5. Ali uporabniki sprašujejo po naslovih točno določenih knjig?
a)

da

b)

ne

6. Kako uporabniki iščejo gradivo?
a) sami
b) s pomočjo informatorja
c) gradivo poišče informator
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7. Ali si uporabniki izposojajo gradivo tudi za potrebe drugih družinskih članov,
staršev, otrok, starih staršev?
a) da
b) ne
8. Ali se uporabniki dalj časa zadržujejo v knjižnici (na primer ob branju knjig)?
a) da
b) ne
9. Katere storitve uporabniki uporabljajo?
a) dostop do svetovnega spleta
b) fotokopiranje
c) uporaba računalnika
d) drugo:_____________________________________
e) ničesar od naštetega ni na voljo
10. Po katerih storitvah, ki niso na voljo, uporabniki največkrat sprašujejo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Priloga 2: Oddaljenost naselij od osrednje ali krajevne knjižnice
Naselje v mestni občini
Kranj
Babni Vrt
Bobovek
Breg ob Savi
Britof
Čadovlje
Čepulje
Golnik
Goriče
Ilovka
Jama
Jamnik
Javornik
Kokrica
Kranj
Lavtarski Vrh
Letenice
Mavčiče
Meja
Mlaka pri Kranju
Nemilje
Njivica
Orehovlje
Pangršica
Planica
Podblica
Podreča
Povlje
Praše
Predoslje
Pševo
Rakovica
Spodnja Besnica
Spodnje Bitnje
Srakovlje
Srednja vas – Goriče
Srednje Bitnje
Suha pri Predosljah
Sveti Jošt nad Kranjem
Šutna
Tatinec
Tenetiše
Trstenik
Zabukovje
Zalog

Število prebivalcev (leto
2014)
54
137
497
1898
110
42
1103
372
70
244
38
68
1629
37223
22
121
458
31
1591
82
33
175
73
23
118
536
40
206
962
95
98
910
279
107
83
579
237
0
469
63
412
420
85
116

Oddaljenost od najbližje
knjižnice (km)
6,1
4,3
6,7
3,9
10,8
8,4
10,5
9,4
3,5
8,2
17,7
4,9
3,2
0
8,5
8,5
8,9
6,6
3,7
13
12
4,1
9
10,6
15,1
13,7
11,9
8,9
4,8
5,7
4,3
6
3,1
5,4
9,8
2,6
5,2
5,8
6,3
6,6
9,9
5,2
10,3
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Zgornja Besnica
Zgornje Bitnje
Žablje
Žabnica
Hrastje
Naselje v mestni občini
Cerklje na Gorenjskem
Adergas
Ambrož pod Krvavcem
Apno
Cerkljanska Dobrava
Cerklje na Gorenjskem
Češnjevek
Dvorje
Glinje
Grad
Lahovče
Poženik
Praprotna Polica
Pšata
Pšenična Polica
Ravne
Sidraž
Spodnji Brnik
Stiška vas
Sveti Lenart
Šenturška Gora
Šmartno
Štefanja Gora
Trata pri Velesovem
Vašca
Velesovo
Viševca
Vopovlje
Vrhovje
Zalog pri Cerkljah
Zgornji Brnik

798
1537
26
323
1030
Število prebivalcev (leto
2014)
232
103
123
86
1697
156
427
115
264
494
231
193
132
113
32
46
434
100
36
172
155
89
129
74
387
3
120
5
470
729

8,1
2,5
11,8
5,1
4,1
Oddaljenost od najbližje
knjižnice (km)
3,4
9,5
5
5,9
0
2,2
1
4,8
1,1
5,3
1,9
4,2
3,7
1,5
4
8,1
3
5,2
7,8
6,2
3
5,7
3,1
1
3,4
8,6
4
0,100
3,9
1,8
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Naselja v občini Naklo
Bistrica
Cegelnica
Gobovce
Malo Naklo
Naklo
Okroglo
Podbrezje
Polica
Spodnje Duplje
Strahinj
Zadraga
Zgornje Duplje
Žeje
Naselje v občini Preddvor
Bašelj
Breg ob Kokri
Hraše pri Preddvoru
Hrib
Kokra
Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor
Spodnja Bela
Srednja Bela
Tupaliče
Zgornja Bela

Število prebivalcev (2014)
70
370
59
15
1694
156
801
114
517
746
91
551
104
Število prebivalcev (2014)
421
100
24
72
274
132
59
131
356
861
98
330
401
297

Oddaljenost od najbližje
knjižnice (km)
3,4
0,9
8
0,7
0
2,6
6,1
1,7
3,2
1,8
4,9
4
3,6
Oddaljenost od najbližje
knjižnice
3,4
1,5
4,3
0,7
8,1
1,3
3,2
0,7
2
0
3,3
2,4
2,4
1,8
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Naselja v občini Šenčur
Hotemaže
Luže
Milje
Olševek
Prebačevo
Srednja vas pri Šenčurju
Šenčur
Trboje
Visoko
Voglje
Voklo
Žerjavka
Naselje v občini Jezersko
Spodnje Jezersko
Zgornje Jezersko

Število prebivalcev (leto
2014)
487
326
447
343
498
485
3169
651
856
666
476
70

Oddaljenost od najbližje
knjižnice
4,7
3,2
4,2
4,7
5,2
1,9
0
5,9
3,5
4,6
3,3
6,4

Število prebivalcev (leto
2014)
90
562

Oddaljenost od najbližje
knjižnice (km)
3,6
0

Vir: Prebivalstvo po velikih petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija,
letno, 2015
Vir: Google Maps, 2015
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Priloga 3: Razpored obiskov bibliobusa
Dan
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Prvi teden
Spodnji Brnik
Lahovče
Zalog pri Cerkljah
Praprotna polica
Adergas
Stiška vas
Štefanja Gora
Britof
Predoslje
Suha pri Predosljah
Visoko
Hotemaže
Olševek
Tupaliče
Vrtec Orehek
Vrtec Mavčiče
Vrtec Voklo
Vrtec Šenčur
Vrtec Visoko
Vrtec na Zgornji Beli
Vrtec v Dupljah
Kokrica 2
Kokrica 1
Zg/Sp Duplje
Zadraga
Podbrezje

13.00–14.00
14.15–14.45
14.50–15.50
16.15–16.45
16.55–16.15
16.30–17.00
17.15–17.45
12.30–14.30
14.35–15.35
15.40–16.10
16.15–17.15
17.20–17.50
18.00–18.30
18.35–19.05
8.00–9.00
9.15–10.15
11.15–12.15
12.30–13.30
8.00–9.00
9.15–10.15
10.45–11.45
14.00–14.30
14.35–15.05
15.25–16.25
16.30–16.50
17.15–18.15

Hrastje
Prebačevo
Voglje
Trboje
Podreča
Mavčiče
Breg ob Savi

12.00–13.00
13.05–14.05
14.15–14.45
15.00–15.30
15.45–16.15
18.20–17.20
17.30–18.30

Drugi teden
Spodnji brnik
Lahovče
Zalog pri Cerkljah
Apno
Šenturška gora
Sidraž

13.00–14.00
14.15–14.45
14.50–15.50
16.15–16.45
16.50–17.20
17.30–17.45

Britof
Predoslje
Zgornja Bela
Bašelj
Kokra
Sp. Jezersko

12.30–14.30
14.35–15.35
15.40–16.10
16.15–17.15
18.00–19.00
19.05–19.35

Dom upokojencev Kranj
Dom starostnikov Preddvor
Dom Taber

8.30–10.30
11.00–12.30
13.30–15.30

Kokrica 1
Tenetiše
Trstenik
Goriče
Zalog
Golnik
Mavčiče
Žabnica
Zgornje Bitnje
Spodnja Besnica
Zgornja Besnica
Podblica

14.00–15.05
15.10–15.50
16.00–16.30
16.35–17.05
17.10–17.30
17.35–18.35
13.00–14.00
14.30–15.30
15.45–16.45
17.00–18.00
18.05–18.35
19.00–20.00
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Priloga 4: Prikaz bibliobusnih postajališč na zemljevidu

Vir: Google Maps, 2015
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Priloga 5: Izjava o avtorstvu

Izjava o avtorstvu
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.

Marjeta Gros

V Ljubljani, 11. januar 2016

