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Tale priloga Našega časa je
nova majhna prelomnica v delu
velenjske knjižnice. Zapisali smo,
da je knjižnica svetišče knjige in
informacijsko središče in Knjiž-
nični kurir bo občanom odslej v
tej obliki dvakrat letno prinašal
novice iz velenjske knjižnice,
vmes pa bomo po potrebi izdajali
novice tudi v manjšem obsegu in
drugačni tehniki.

Kurir je sicer samo ena od dejav-
nosti, ki so se oziroma se začenjajo
dogajati po selitvi v nove prostore.
Dva tisoč sto kvadratnih metrov
površine ne pomeni samo tega, da
bodo knjige lažje zadihale na poli-
cah, da bomo laže zadihali sode-
lavci in obiskovalci, ampak da so
dane možnosti, da bo svetišče še
bolj svetišče in da bo knjižnica raz-
vila informacijsko dejavnost. To

pomeni, da bo obiskovalec z užit-
kom segel po knjigi in da bo na
enem mestu dobil vse mogoče in-
formacije, ki jih danes ponuja sve-

tovni splet. To pomeni tudi, da
bomo sodelavci knjižnice zbirali in
obdelovali vse vrste informacij o
našem okolju (fotografsko gradivo,
tiskane informacije, video zapise
…) ter jih preko spleta ponudili
svojim občanom in širnemu svetu.
Seveda je pot do tega cilja še raz-
meroma dolga in ovinkasta, a če se
hočemo v norem svetu informa-
tike in elektronike obdržati, dru-
gega izhoda, kot zavihati rokave,
nimamo. In šele ko bodo s po-
nudbo knjig in informacij zado-
voljni občani in ko bodo informa-
cije o našem okolju na voljo tudi
indijancem v Južni Ameriki, bomo
v resnici lahko rekli, da smo sodo-
bna knjižnica - da smo svetišče
knjige in informacijsko središče.

In naj se kurir ne utrudi!
Vlado Vrbič

Kurir iz svetišča

Vlado Vrbič

Knjižnico smo si včasih predstav-
ljali kot prostor, poln knjig in knjiž-
nih regalov, zaprašen in slabo osve-
tljen. Tja je vleklo tisto posebno
vrsto ljudi, rekli smo jim  knjižni
molji, ki se v vsakdanjem življenju
niso prav dobro znašli. Pogosto so
delovali nekako zgubljeni,  zato so
bili pa polni nenavadnih, največ-
krat neuporabnih idej … 

Danes je podoba knjižnice čisto
drugačna: v ospredju so bralci, ki
si sami urejajo knjižnico in življe-
nje v njej - sami  poslušajo in gle-
dajo, sami iščejo in izbirajo, sami
uporabljajo tehnično opremo, si
izposojajo … Knjižničarji se gib-
ljejo samo še v v ozadju.

Knjižnice doživljajo v zadnjih
desetletjih pravi razcvet, in sicer
zaradi tega, ker igrajo informacije
in znanje čedalje pomembnejšo
vlogo v našem življenju. Vendar
knjižnice ne uspevajo povsod
enako. Bolje jim gre tam, kjer se
odpirajo življenju, kjer so pri roki
za reševanje vsakodnevnih težav
in želja. Povečano povpraševanje
po knjižničnem gradivu in servi-
sih je - tako kot investicije v knjiž-
nične zgradbe in dejavnost -
znak družbe, ki svojo prihodnost
vidi v znanju in informiranosti,
pa seveda v njuni čim širši do-
stopnosti prebivalcem, zato da
nam bo vsem bolje. 

Osnovni namen knjižnice je
podpora znanju. Že skoraj deset-
letje je mogoče v vsaki slovenski
knjižnici in povsod drugod, kjer
je internet, pogledati, v kateri slo-
venski knjižnici je
knjiga, ki bi jo
radi imeli; za
iskanje uporab-
ljamo sistem,
ki se imenuje
COBISS.  Poleg
knjig pa knjiž-
nica že vrsto let
ponuja tudi so-
dobne medije -
diskete, avdio- in
videokasete, zgo-
ščenke, DVD-je …

tako iz lastne zbirke kot tudi iz
drugih knjižnic. 

Iskanje po podatkovnih zbirkah
v računalniškem omrežju je ne-
verjetno hitro in preprosto -  po-
tem ko smo se enkrat za vselej
privadili računalniku, kar igraje
zmorejo že predšolski otroci. Šte-
vilo teh zbirk raste iz meseca v
mesec, sestavljajo jih pa slovarji,
leksikoni, zbirke zakonov, zbirke
podatkov o podjetjih itd. Med
njimi je tudi ves arhiv časnika Ve-
čer; ko boste na primer iskali pre-
senečenje za prijatelja z abraha-
mom, bo ponatis izdaje Večera,
ki je izšel na njegov rojstni dan,
domiselno darilo.  

V knjižnici pa zna biti tudi prav
zabavno in kratkočasno, če se obo-
rožimo s pravim gradivom -  časo-
pisi, romani, filmi, glasbo …- , si
lahko nekaj kratko-

časja in dobre volje odnesemo tudi
domov.  A nova knjižnica vabi še z
nečim drugim: z lepo opremlje-
nimi prostori. Prijeten, miren am-
bient, njegova urejenost, prostor-
nost in zračnost, pa delovne mi-
zice in fotelji vabijo k obisku, k bra-
nju za pokušino ali na pritajen po-
govor med štirimi očmi. 

V novih prostorih je bralcem na
voljo tudi več opreme*. Največ je
računalnikov in druge računal-
niške opreme, kot so tiskalniki,
optični čitalci (skenerji) ipd.; s to
opremo je mogoče priti do elek-
tronske pošte, poiskati telefonsko
številko, napisati in stiskati dopis,
seminarsko nalogo, prebrati časo-
pis, si kar v knjižnici ogledati ri-
sanko ali poučni film, poslušati
najljubšo pesem ali pravljico …
Bolj ambiciozni si lahko pripra-
vijo načrt za potovanje, rezervi-
rajo ali kupijo vozne karte, se
učijo tujega jezika, študirajo na
daljavo ipd. Za tiste, ki jim nera-
zumevajoči sosedje kratijo pra-
vico do muziciranja, ker je pia-
nino razglašen ali ker je zvočna
izolacija v hiši preslaba, pa tudi za
učence klavirja, ki nimajo svojega
instrumenta, je e-klavir v knjižnici
rešitev v stiski. Za povrh ga je mo-
goče še rezervirati, kar seveda ve-
lja tudi za vso drugo opremo.  

Knjižnice brez bralcev, brez upo-
rabnikov ni - takšni knjižnici lahko
rečemo samo knjižno skladišče.  Z
namenom, da bi za rokav pocukali
čim več Velenjčanov, Šoštanjča-

nov in Šmarčanov (lejga, čuj, a
veš …), smo se lotili knjižnič-
nega glasila. Namesto prospek-
tov, zloženk, obvestil, reklam
… lahko zdaj v roke vzamete
časopis, ki smo ga poimeno-
vali Knjižnični kurir, na
kratko Kiki. 

Pa prijetno branje!
Lado Planko

* Pri nakupu te opreme je
sodelovalo tudi ministrstvo
za kulturo.

Zdaj pa še časopis …

Lado Planko

Knjižničarstvo se je v Šaleški
dolini pojavilo leta 1854 z bu-
kvarnico Petra Mussija v Šošta-
nju, o kateri je pisal časopis Šol-
ski prijatel. Med letoma 1870 in
1914, pa potem spet med obema
svetovnima vojnama, je v Šaleški
dolini obstajala vrsta društvenih,

šolskih in drugih, tudi zasebnih
knjižnic. 

Kot rojstno leto velenjske knjiž-
nice štejemo leto 1934, ko je ve-
lenjski nadučitelj Fran Mlinšek
ustanovil svojo 'javno knjižnico'.
Knjige iz te knjižnice so ob za-
četku druge svetovne vojne pos-

krili pri zanesljivih Velenj-
čanih, kjer so preživele
vojni čas. Po vojni jih je
Mlinšek spet posojal, leta
1962 pa jih je podaril nasta-
jajoči mestni knjižnici v De-
lavski univerzi.

Knjižnica Velenje danes
združuje tri knjižnice - ve-
lenjsko, šoštanjsko in šmar-
ško, tako da sodi med sred-
nje velike slovenske knjiž-
nice. Včlanjeni bralci lahko
obiskujejo vse tri knjižnice

križem, ne glede na to, v
kateri od njih so

včlanjeni.
L. P.

Knjižnica do včerajKje, kKje, k akako ino in
kdaj dokdaj do
knkn jižnice ...jižnice ...

V Šoštanju:

Trg Jožeta Lampreta 3
(Dom kulture)
delovni čas: ob ponedeljkih,
torkih in sredah 12-18, ob
četrtkih in petkih 12-16
telefon: 03 898 43 40

V Velenju

izposoja, čitalnice, dvorana in
strokovna služba: Šaleška 21
delovni čas časopisne čital-
nice: ob delavnikih 8-19, ob
sobotah 8 - 13
delovni čas izposoje in dru-
gih čitalnic: ob delavnikih
10-19, ob sobotah 8-13
telefon: 03 898 25 50
fax: 03 898 25 69
upravni sedež: Titov trg 4
telefon 03 8982570
e-pošta:
postabralcev@vel.sik.si
spletni naslov:
www.vel.sik.si

V Šmartnem ob Paki:

Šmartno 72 (Dom kulture)
delovni čas: 
ob torkih 12-18, 
ob četrtkih 12-16
telefon: 03 898 49 58

Priloga Našega časa
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Otroški oddelek

Otroški oddelek je pravzaprav velika igralnica, polna knjig in osta-
lega knjižničnega gradiva. Ker je družinsko branje temelj bodočega
bralca, vabimo v knjižnico že najmlajše otroke v predšolskem obdobju,
ki še ne znajo brati. V zabojčkih so zanje po abecedi razvrščene slika-
nice, ostale knjige z zgodbicami in pravljicami pa čakajo na policah (C
- leposlovje do 9. leta in L - ljudsko slovstvo). 

Ko se otroci izoblikujejo že v prave bralce,  se odpravijo na razisko-
vanje skupine knjig naslednje starostne skupine, kjer ne manjka pusto-
lovščin njihovih vrstnikov (P - leposlovje od 9. do 13. leta). 

Mladostniki zelo radi posegajo po knjigah s tematiko, ki se ukvarja s
težavami, s kakršnimi se srečujejo tudi sami (M - leposlovje od 14.  do
15. leta). Mladi bralci lahko izbirajo med leposlovjem in poučnimi

knjigami, ki so razvrščene po tematiki. Tu ne manjka strokovnih knji-
žic tako za najmlajše kot za tiste malo starejše raziskovalce. Za razvoj
bralne kulture od predbralnega obdobja naprej skrbi že vrsto let tudi
bralna značka.

Poleg knjižnega gradiva so mladim obiskovalcem na voljo glasbene
zgoščenke in kasete, zgoščenke s poučno vsebino, računalniške igrice,
jezikovni tečaji za mlade, video kasete, DVD-ji, otroške in mladinske

revije … Priljubljen je kotiček z novostmi, vsak mesec pa lahko rešijo
uganko meseca in si z malo sreče zaslužijo tudi prijetno knjižno na-
grado. Svojo naj-knjigo meseca pripravijo po dogovoru s knjižničarko
otroci sami, mladostniki pa se vsak mesec lahko udeležijo aktualnih
pogovorov ob Cool knjigi. Nove knjige predstavljajo naše knjižničarke
tudi v sodelovanju z Mladinsko knjigo na knjižnih čajankah, kjer se
pravljice in zgodbice dotaknejo otrok šele s pomočjo dedkov in babic. 

Oddelek za odrasle

V knjižnici skušamo ustreči vsem prebivalcem ne glede na starost in
izobrazbo. Na oddelku za odrasle je pestra izbira leposlovja, od za-
htevnih vsebin pa do takih za sprostitev in zabavo. Razvrščene so po
književnih zvrsteh: družbeni, zgodovinski, kriminalni, fantastični ro-
mani, kratka proza, potopisi, spomini …  Poleg leposlovja je na voljo

veliko strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig, ki so razvrščene na po-
lice po strokovnih skupinah (UDK - univerzalna decimalna klasifika-
cija, ki temelji na principu označevanja knjižničnega gradiva po števil-
kah od 0 do 9). Če iskanega gradiva v naši knjižnici ni, vam ga bomo

kot članu naše knjižnice poskušali priskrbeti z medknjižnično izposojo
iz katere od slovenskih knjižnic. Opozorimo naj tudi na obsežno
zbirko časnikov in časopisov, jezikovnih tečajev, filmov (DVD, VHS)
in glasbe (zgoščenke, kasete).

Čitalnice so namenjene vsem obiskovalcem oddelka za odrasle. Tu
lahko uporabljate gradivo iz priročne zbirke, prebirate časopisje (sta-
rejše številke si lahko izposodijo na dom), pripravljate referate in na-
loge …  

Pozorne bralce skušamo opozarjati na novosti v zbirki z ločeno po-
stavitvijo ter s seznami novega gradiva. Lahko si ogledate priložnostne
in tematske razstave, z reševanjem literarne uganke pa si lahko prido-
bite lepo knjižno nagrado. 

Računalniška čitalnica

Čitalnica je namenjena vsem članom knjižnice Velenje. V njej je de-
set delovnih mest; vsako delovno mesto je opremljeno s programsko
opremo za pisanje besedil, urejanje tabel, pregledovanje elektronske
pošte in deskanje po svetovnem spletu. Svoje dokumente lahko tudi
preslikate, shranite ali tiskate. 

Baze podatkov
Dvema računalnikoma smo namenili posebno vlogo in ju poimeno-

vali Gospodar in Prevajalec. 
Gospodar je opremljen s programom IPIS, ki vsebuje bogato zbirko

osebnih izkaznic podjetij, registriranih v Sloveniji.  Program IBON je
namenjen iskanju podatkov o poslovanju slovenskih družb. IUS-INFO
je informacijski sistem, ki vsebuje register veljavnih predpisov v Slove-
niji in polna besedila predpisov.

Prevajalec je namenjen vsem, ki  bi se radi naučili tujega jezika ali pa
samo prevedli kakšno besedilo. Na voljo so elektronski slovarji angle-
škega, nemškega, italijanskega, francoskega, hrvaškega in srbskega jezika.

Domoznanska dejavnost

Obiskovalcem knjižnice, ki jih zanima karkoli o življenju in ljudeh na
tem območju, ponujamo gradivo, ki je zbrano v domoznanski zbirki.
Zanje zbiramo, hranimo in strokovno obdelujemo knjižno ter ne-
knjižno gradivo, ki je vsebinsko ali pa z avtorji povezano s Šaleško do-
lino oziroma z območjem občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Zbirko sestavlja 4276 enot, med katerimi je 3572 knjig in 704 primer-
kov lokalnih časopisov, časnikov, glasil, biltenov in drugih serijskih pu-
blikacij. Pomembne informacije o našem lokalnem okolju je najti tudi
v člankih, ki jih prav tako strokovno obdelujemo in bralcem posredu-
jemo preko računalniškega kataloga. V zbirki hranimo tudi nekaj ne-
knjižnega gradiva v zvezi z Šaleško dolino (zemljevidi, zvočne in video
kasete, zgoščenke).

Čedalje pomembnejši delež v domoznanski zbirki imajo diplomske
in magistrske naloge ter doktorske disertacije in strokovne ali znan-
stvene raziskave, ki območje obravnavajo z različnih vidikov. Bralcem
med drugim ponujamo tudi raziskovalne naloge osnovnošolcev, sred-
nješolcev in študentov, ki nastajajo pod okriljem gibanja Mladi razis-
kovalci za razvoj Šaleške doline.

Naša domoznanskega ponudba je doslej temeljila na tiskanem gra-
divu, poslej pa bomo povečevali delež neknjižnega gradiva. Med dru-
gim želimo namreč zbrati vse, kar je bilo posneto s kamero ali v zvoč-
nih studijih (dokumentarni in igrani filmi ter preostalo slikovno gra-
divo, glasbeni posnetki domačih skupin ali posameznikov ipd.).
Zbrano gradivo, ki ga avtorji niso izdali, bomo pretvorili v elektronsko
obliko in ga ponudili našim obiskovalcem v obliki zgoščenk. Na po-
rtalu naše knjižnice, ki je dostopen na internetu, pa bo del tega gradiva
dostopen javnosti v elektronski obliki.

Domoznanstvo je del kolektivnega spomina, kolikor več vanj prispe-
vamo, toliko bogatejši je. Zato bi si želeli, da nam posamezniki, društva,
podjetja in drugi, ki pripravljajo in izdajajo najrazličnejše brošure, časo-
pise, avdiovizualne izdelke ipd., te tudi pošljejo ali pa nas o njih izidu
vsaj obvestijo. Tako njihova dela ne bodo šle mimo nas oz. zanje ne
bomo zvedeli prepozno, njihovo sicer koristno prizadevanje in ne tako
malo opravljenega dela pa bosta znana in dostopna tudi širši javnosti. 

Digitalizacija domoznanskega filmskega in video gradiva
Med najpomembnejšimi letošnjimi domoznanskimi projekti naše

knjižnice je zbiranje in digtalizacija filmskega in video gradiva, ki je bilo
posneto na našem območju ali pa se tematsko navezuje nanj. Tovrstne
lokalne produkcije, ki bi bila namenjena distribuciji, ni, na voljo je bilo
le nekaj amatersko izdelanih videokaset. Glede na razvitost amaterske
filmske scene v Velenju smo se povezali najprej z velenjskim kino klu-
bom Paka in predstavniki nekdanjega Kina 16, nato pa še z nekaj posa-
mezniki, za katere smo vedeli, da so si bolj za svojo dušo dali opraviti s
kamero, čeprav njihove  ambicije niso segale čez priložnostne družin-
ske  posnetke.  Pokazalo se je, da gre za presenetljivo obsežno materijo:
že zdaj, ko naše poizvedovanje še ni končano, že vemo za približno 150
kratkih filmov dolžine od treh do trideset minut. Filmi so različnih žan-
rov, od igranih, risanih do dokumentarnih. Med slednjimi so predvsem
filmi o Velenju in okolici, nekaj pa je tudi etnoloških filmov. Nastajali
so od sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje in so posneti na 8-
ali 16-milimetrskem filmskem traku ali pa na videu. Večina filmov ima
avtorski pečat, nekaj pa je že omenjenih ljubiteljskih družinskih posnet-
kov - v dogovoru z njihovimi snemalci bomo  iz njih uporabili kadre, ki
imajo splošno dokumentarno vrednost, npr. ko gre za stare posnetke
mesta Velenja ali pa javnih dogodkov v njem. V zvezi s tem naj še ome-
nim, da razpolagamo tudi z obsežnimi dokumentarnimi videoposnetki
iz arhiva velenjskega Kina 16, ki so registrirali kulturne dogodke in
javne manifestacije civilnodružbenega gibanja iz osemdesetih let prejš-
njega stoletja, ki so dosegli svoj vrh v veliki ekološki demonstraciji v Ve-
lenju pred približno dvajsetimi leti.

Potem nameravamo zbrati in digitalizirati še druge za našo zbirko za-
nimive filme, ki so nastali v profesionalni produkciji in jih hranijo
Filmski arhiv Slovenije, TV Slovenija in lokalna televizijska hiša. V
zvezi z avtorskimi pravicami, ki bi znale tu postati problem, je treba
omeniti, da smo z avtorji imeli srečo, kajti doslej so se vsi strinjali s
tem, da lahko njihove izdelke digitaliziramo in jih ponudimo bralcem
oziroma javnosti. Z avtorji se dogovarjamo, da bomo digitalizirano
gradivo bilbiografsko obdelali, ga v obliki zgoščenk ponudili javnosti
in seveda tudi izposojali. Za povrh bomo del tega gradiva ponudili na
ogled tudi na spletnih straneh naše knjižnice. 

Pri tehničnih vprašanjih digitalizacije sodelujemo z regionalnim multi-
medijskim centrom Kunigunda, ki vidi interes v tovrstni promociji svoje
vizualne in glasbene produkcije. To obliko sodelovanja smo kot vzorčni
primer predstavili Ministrstvu za kulturo ter predstavnikom vseh sloven-
skih mladinskih multimedijskih centrov in splošnih knjižnic.

Damjana Selan, Lidija Črnko, Silvo Grmovšek

Mestna knjižnica Velenje

Otroški oddelek je pravzaprav velika igralnica, polna knjig
in ostalega knjižničnega gradiva.

Na oddelku za odrasle je poleg leposlovja na voljo tudi
veliko strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig.

Računalniki odpirajo vrata v virtualni svet.

Množico uporabnih podatkov nudita računalnika Gospodar
in Prevajalec.

Domoznanski »akvarij« hrani zajeten del kolektivnega
spomina Šaleške doline.

Poleg gradiva so mladim obiskovalcem na voljo tudi 
računalniki.

Študijska čitalnica je namenjena poglobljenemu branju in
učenju.
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Spletni portal Knjižnice Velenje
vsebuje aktualne informacije iz
dela in življenja knjižnice. Informa-
cije so organizirane v več različnih
sklopov: 
· osnovni podatki o knjižnici (odpi-

ralni čas, lokacija, telefonske šte-
vilke, kako se včlanimo, med-
knjižnična izposoja, domoznan-
stvo, knjižnica v slikah …), 

· uporaba kataloga (povezava na
lokalni in vzajemni katalog, na-
vodila za uporabo kataloga s
praktičnimi primeri, povezava
do elektronskih virov), 

· koledar stalnih in mesečnih prire-
ditev v knjižnici, 

· knjiga (seznam novosti, najbolj
brane knjige, elektronske knjige), 

· otroci (ura pravljic, uganka me-
seca), 

· mladina (srednje šolstvo, cool
knjiga, koristne povezave na
zbirke slovenskih in tujih lepos-
lovnih besedil), 

· krajevni knjižnici Šoštanj in
Šmartno ob Paki ter 

· strani v angleškem in nemškem
jeziku, namenjene tujim obisko-
valcem.   
Spletni portal Knjižnice Velenje

vam omogoča vpogled  v vaš
konto; pregledate lahko, katero gra-

divo imate izposojeno in do kdaj,
gradivo si lahko podaljšate, naro-
čite ali rezervirate. Za ta postopek
potrebujete geslo, ki ga dobite v
knjižnici.

Preko portala lahko dostopate do
različnih elektronskih vsebin, ki so
vam lahko v pomoč tako  pri štu-
diju, raziskovalnemu delu ali v vsa-
kodnevnemu življenju. 

Na računalnikih v knjižnici lahko
uporabljate zajeten del tujih stro-
kovnih revij, oxfordski slovar,
Uradne liste RS ter arhiv dnevnika
Večer.

Kadar ste v dvomu glede tega, ka-
tero gradivo vzeti v roke, se lahko
vključite v klepet s knjižničarjem
ali zastavite vprašanje na obrazcu,
ki ga pošljete po elektronski pošti.
Vse to je vključeno v servis Vpra-
šajte knjižničarja.

Pod naslovom Priporočeno bra-
nje vsak mesec knjižničarji celjske
regije za vas izberemo, preberemo
in vam priporočimo zanimivo
knjigo. 

Vabimo Vas, da nam pišete na e-
naslov postabralcev@vel.sik.si in  s
svojimi predlogi in željami sodelu-
jete pri oblikovanju knjižnice.          

Lidija Črnko

Knjižnica na spletu

Mestna knjižnica Velenje se danes brez upravnih prostorov razprostira na
2694 kvadratnih metrih, od tega jih je 2084 namenjenih postavitvi gradiva,
čitalnicam, preddverju in strokovnim službam, 250 skladišču, dvorana v dru-
gem nadstropju pa meri še nadaljnih 360 kvadratnih metrov. Knjižnica v Šo-
štanju obsega 215, v Šmartnem ob Paki pa 36 kvadratnih metrov. V knjiž-
nični zbirki je skupaj 133.000 enot - knjig, kaset, zgoščenk in drugega gradiva.

V letu 2005 je 9846 članov knjižnico obiskalo 121.000-krat, na dom pa so
si izposodili 308.000 enot gradiva. Za upravljanje z zbirko - obdelavo gradiva,
izposojo itd. -  je bilo potrebnih 580.000 posegov v računalniški program. 

Vzdrževanje knjižnic ni ravno poceni in sloni predvsem na občinskih pro-
računih, četudi knjižnice del denarja nastrgajo drugod, med drugim od dr-
žave. Tako so vse tri občine v letu 2005 za delovanje knjižnice - brez inve-
sticij - namenile 117,7 milijona SIT ali po 2.609 SIT na prebivalca: MO Ve-
lenje 2.983 SIT, Šoštanj 1.501 SIT in Šmartno ob Paki 1.486 SIT. Vsak re-
gistrirani obisk (približno tretjina obiskov gre mimo števca, op.p.) je tako
stal 973, vsaka izposojena enota pa 382 občinskih tolarjev.  Povprečna slo-
venska občina je v letu 2004 za delovanje knjižnice namenila 3.481 SIT na
prebivalca. 

In vendar: pred letom ali dvema je velenjsko knjižnico dnevno obiskalo
od 450 do 600 bralcev. Danes, pol leta po odprtju novih prostorov, knjiž-
nico obišče že od 700 do 1000 ljudi na dan. Grafikon kaže številčno rast
obiska in izposoje po letu 1960. L.P.  

Knjižnica v številkah
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Francesca Simon: Grozni Gašper
Še mama pravi, da je

njen Gašper grozen
otrok. Karkoli pored-
nega si lahko zamislite,
bo to Gašper prav go-
tovo ušpičil. A ko je po-
trebno, je ravno prav
prijazen in prikupen,
da ga imajo vsi radi. Pa
saj je že skušal biti pri-
den, pa je včasih tako
težko premagati skuš-
njave … Srečamo ga v
vseh mogočih situaci-
jah, ki si jih lahko za-
mislimo. Srečamo ga v
plesni šoli, v hiši stra-
hov, ko goljufa zobno miško, na hitro obogati, stakne
uši, nekaj posebnega pa so prav gotovo počitnice …
Skratka, vsega je kriv Grozni Gašper. Njegovi starši pa
se obupani sprašujejo, kako lahko imata dva tako pri-
jetna človeka tako groznega sina.         Damjana Selan

Najbolj brane knjige

Prebrano na dušek
Azar Nafisi: Prebiranje Lolite v
Teheranu

Odlično delo iranske pisateljice je izvirno in svoje-
vrstno prepletanje literarne kritike in osebnih spominov,
je pa tudi avtoričin osebni boj proti strogemu islamskemu
režimu. Ko je zaradi nevzdržnih razmer in vse bolj ne-
znosnih omejitev ne-
hala predavati na tehe-
ranski univerzi, ki je do
takrat veljala za iz-
redno liberalno, je kar
na svoj dom povabila
sedem svojih najbolj-
ših učenk in z njimi še
naprej proučevala dela
svetovnih literarnih
klasikov. Dekleta so
prihajala iz različnih
okolij in družin, dru-
žila pa sta jih želja po
izobraževanju in sovra-
štvo do nazadnjaških
islamskih zakonov, ki
so jim vzeli vse pravice. Tako so bile vsaj en dan v tednu
svobodne, pa čeprav med štirimi stenami, lahko pa so
tudi izražale svoje občutke in misli brez strahu, da bi jih
zaradi tega preganjali.

Kruta, realna in izredno pogumna izpoved, ki je zaradi
načina pisanja in nevsakdanje primerjave junakinj z liki li-
terarnih velikanov vedno znova aktualna in vsekakor
vredna temeljitega premisleka.    

Meta Pivk Srdič

San Francisco
Mestno knjižnico v San Franciscu je težko primerjati s knjižni-

cami v Sloveniji, že zaradi velikosti mesta in knjižnice, pa zaradi
gradiva, ki je na voljo za izposojo in zaradi vpetosti knjige same
v ameriški način življenja. Prav lahko pa je opozoriti na njene do-
sežke predvsem pri dostopu do knjižnice, do gradiva in informa-
cij za uporabnike s posebnimi potrebami. Za izboljšanje kakovo-
sti življenja uporabnikom s posebnimi potrebami  skrbijo knjiž-
ničarji s pomočjo tehnike. Na voljo je oprema za zvočno vode-
nje po knjižnici, držala za knjige, naprave z Braillovo pisavo in
naprave z govorom, signalizacija v Braillovi pisavi, računalniške
delovne postaje s povečanim ekranom in zvokom,  z možnostjo
tiskanja besedila v Braillovi pisavi, povečevalna stekla, zvočne
knjige, zvočni leksikoni, zvočni kalkulatorji, pa tudi dvigala so
opremljena z glasovnimi sporočili. Knjižnica ima center za gluhe
in naglušne ter oddelek za slepe in slabovidne, pa tudi bibliobus,
ki mu rečejo 'knjižnica na kolesih', je prilagojen potrebam tistih
z invalidskimi vozički. 

Tudi Knjižnica Velenje si prizadeva prilagoditi informacije v
obliko, ki je primerna zmožnostim vsakega posameznika. Po
svojih močeh skušamo prispevati k možnostim za aktivno in ena-
kopravno sodelovanje vseh uporabnikov. 

Lidija Črnko

Knjižnice po svetu

Obiskovanje knjižnice ima pravzaprav eno samo neprijetno
plat: zamudnine, s katerimi skuša knjižnica bralce pripraviti do
tega, da bi gradivo vračali in da bi ga vračali pravočasno. Brez
tega namreč ni mogoče zagotoviti enakega dostopa do gradiva
za vse.

Najvažnejši pri izogibanju zamudam je seveda datum vrnitve
gradiva - tega nikakor ne smemo spregledati. Zamudam pa se
da izogniti še na nekaj načinov, najprej s podaljšanjem izposoj-
nega roka, kar lahko storimo na več načinov: 
· lahko obiščemo knjižnico in zadevo uredimo z izposojeval-

cem/-ko, 
· lahko pokličemo knjižnico po telefonu in zaprosimo osebje

za podaljšanje, 
· lahko pokličemo bibliofon, to je telefonski vmesnik, s kate-

rim sami podaljšamo izposojni rok, 
· lahko pa izposojni rok podaljšamo tudi preko interneta, za

kar potrebujemo geslo - tega bomo dobili v knjižnici, vendar
ga bomo zaradi naše lastne varnosti dobili samo osebno, ne
po telefonu in tudi ne po elektronski pošti.
Če nismo prepričani, da nam je podaljšanje s pomočjo teh-

ničnih pripomočkov res uspelo, raje stanje na kontu še osebno
preverimo - z obiskom knjižnice ali po telefonu. Prav tako nam
bodo knjižničarji rade volje posredovali informacijo o tem,
kdaj moramo oz. kdaj bi morali gradivo vrniti.

Podaljšanje včasih tudi ni mogoče, na primer takrat, ko si je
gradivo že rezerviral naslednji bralec; v tem primeru je treba
gradivo pač vrniti.

Morda pa se bomo podobno kot nekateri bralci odločili, da
bomo s svojim deležem zamudnin finančno podprli knjižnico.
Če si to lahko privoščimo, sebi in knjižničarjem prihranimo ne-
kaj slabe volje, pa še lep občutek bomo imeli, da smo storili do-
bro delo. 

Najslabše, kar lahko storimo pri zamujanju z vračilom, je to,
da se ne odzovemo na poslane opomine, tudi - in posebno - če
smo prepričani, da gradiva nimamo in da je opomin brez
osnove. Če smo se preselili, za vsak primer preverimo, ali knjiž-
nica ve za naš novi naslov. Pa še nekaj: pogovor iz oči v oči je
vsem telefonom in elektronskim komunikacijam navkljub še
vedno najboljši.

L.P.

Zamudnine

Zamudnine in kako se jim
izognemo

Če sodite med tiste, ki se jim rado zgodi, da kaj pozabijo ali
spregledajo, vam bodo morda pomagali naslednji nasveti:
· pri izposoji gradiva, še predno zapustite izposojni pult, preve-

rite izpis, ali je na njem res samo gradivo, ki ga držite v roki -
tako boste domov odnesli tisto, kar ste nameravali;

· če ste gradivo samo vrnili, niste si ga pa izposodili, vseeno
prosite za izpis stanja na vašem računu, iz katerega bo raz-
vidno, da doma nimate izposojenega gradiva;

· izpis si prilepite na hrbtno stran izkaznice, da ga ne zgubite -
na njem je tudi rok, ko ste dolžni gradivo vrniti;

· doma hranite vse gradivo, ki ste si ga sposodili, skupaj na
enem mestu,  s kupa pa si vsakokrat vzemite samo tisto, kar
nameravate brati - tako imate ves čas vse knjige na očeh in si
zmanjšate možnost, da katero založite;

· ko gradivo vračate, počakajte, da vam ga izposojevalec/-ka
razknjiži in vam potrdi, da ste vrnili vse, ali pa vas opozori,
da ste še kaj dolžni;

· nikar ne puščajte izposojenih knjig na pultu, medtem ko si
greste iskat nove - najmanj, kar se vam lahko zgodi, je, da jih
bo osebje nevede vrnilo v regal, čeprav so še zmerom vpisane
na vaši kartici, lahko si jih pa sposodi tudi kak
'dobronameren' bralec, seveda na vaše ime. 

Če upoštevamo priznanja za stro-
kovno delo in odmevnost predvsem
med mladimi bralci, je Špela Marin ve-
lenjski javnosti najbolj znana oseba iz
Knjižnice Velenje. Po njej imenovane
Špeline ure pravljic so postale institu-
cija, v kateri so se v več kot treh desetlet-
jih številne generacije Velenjčanov sre-
čevale s čarobnim svetom pravljic. Le-
tos Špela Marin kot zadnja med pionirji
poklicnega knjižničarstva v naši občini
odhaja v pokoj.   

Kako bi odgovorila na stereotipno vpraša-
nje o odločitvi za poklic: ali je knjižnica
izbrala  tebe ali pa  si  se ti odločila zanjo? 
Mislim, da je bilo oboje, pa še nekaj

naključja je bilo vmes. Vsekakor je na iz-
biro poklica odločilno vplival moj profe-
sor francoščine in slovenščine na novo-
meški gimnaziji Vladimir Dodič, ki je
znal navdušiti dijake za branje in za
knjige, med drugim pa je bil tudi velik
bibliofil z obsežno zasebno knjižno
zbirko. Izbral me je za sodelovanje pri
selitvi novomeške knjižnice in tedaj je
dokončno dozorela moja odločitev za
poklic knjižničarke.  Veliko let po nje-
govi smrti me je naključje ponovno po-
vezalo z njim, pravzaprav z njegovo za-
puščino. Velenjska knjižnica je namreč
odkupila večji del njegove zbirke z nekaj
tisoč knjigami, zato sem na njegovem
domu sodelovala pri izbiri knjig, ki so se
potem znašle na policah naše knjižnice. 

Po končani gimnaziji v Novem mestu si
nadaljevala šolanje na tedanji Pedagoški
akademiji v Ljubljani. Kaj je botrovalo
temu, da si se potem znašla v Velenju?
Po poroki sem se preselila v Velenje in

bila sem zelo vesela, ko se mi je leta 1971
ponudila priložnost za zaposlitev v knjiž-
nici,  ki so jo tedaj začeli postavljati na
poklicne temelje. Začeli smo z eno samo
sobo v prostorih sedanje Ljudske  uni-
verze. Knjižni fond je bil zelo skromen,
imeli smo približno tri tisoč knjig. Bi-
stveno boljše pogoje za razvoj knjižničar-
stva v Velenju je omogočila nova stavba,
kamor smo se preselili v začetku sedem-
desetih let prejšnjega stoletja. V novi hiši
se je nadaljevala tradicija likovnih raz-
stav, ki so jih prej pripravljali v Delav-
skem klubu, nastajali so odmevni in do-
bro obiskani Petkovi kulturni večeri. 

Javnost te pozna predvsem po urah prav-
ljic, ki so že dolga leta povezane s tvojim
imenom. Kako si začela s pravljičnimi
urami in kako ti je uspelo doseči tako
veliko odmevnost med otroci?
S selitvijo v nove prostore smo pričeli

tudi z novimi dejavnostmi in na pobudo
Marjane Kobe iz ljubljanske Pionirske
knjižnice sem bila med prvimi v Slove-
niji, ki so pričeli z urami pravljic v knjiž-
nicah. Obisk je bil zelo velik, verjetno
tudi zato, ker tedaj v Velenju ni bilo dru-
gih prireditev za otroke. Nekaj zaslug za
obisk pa si neskromno lastim tudi sama.
Otroke in pravljice imam namreč zelo
rada in to ljubezen otroci takoj začutijo.
Pred otroki se ni mogoče pretvarjati,

zato jih tudi poklicni igralci ne morejo
pretentati. Če je njihova igra patetična
ali afektirana, pa to otroke celo odbija.
Otroška publika ne prenese niti branja
niti igranja pri podajanju pravljic. Želijo
iskreno pripovedovanje nekoga, ki  je
doma v magičnem svetu pravljic. Zato
se nisem nikoli učila nekih tehnik pripo-
vedovanja, ampak sem preprosto posku-
šala slediti tradiciji starodavnih pripove-
dovalcev pravljic.

Ali je po uveljavitvi novih medijev
manjše zanimanje otrok za poslušanje
pravljic v živo?
Zanimivo je, da danes obisk na urah

pravljic ni nič manjši, in da so otroci prav
tako očarani nad živim pripovedovanjem.

To je namreč zelo intimni dogodek, ki ga
ne more nadomestiti nobeden od sodo-
bnih medijev. Spremenila se je le starost
mojih obiskovalcev, zdaj namreč priha-
jajo tudi precej mlajši. Vendar je pri tem
tudi meja: za otroke do dveh let starosti je
še vedno najbolje, da jim pravljice pripo-
vedujejo starši ali babice v domačem oko-
lju, kjer se počutijo najbolj varne.

Recimo, da bi s tvojimi več kot tridese-
tletnimi delovnimi izkušnjami imela
priložnost znova izbirati poklic. Kako bi
se odločila?
Ponovno bi izbrala knjižničarstvo, le

da bi se še bolj posvetila pripovedovanju
pravljic.

Krona tvojega dolgoletnega dela v knjiž-
nici je Čopovo priznanje, stanovska na-
grada, ki jo podeljuje Društvo bibliote-
karjev Slovenije za pomembnejše do-
sežke v knjižničarstvu. Kaj ti to prizna-
nje pomeni?
Bila sem presenečena in vesela tega

priznanja, ki ga sprejemam predvsem
kot priznanje pravljičarstvu, ne naza-
dnje pa tudi velenjski knjižnici. Za ko-
nec naj le omenim, da je kljub čedalje
večjemu prevladovanju elektronskih me-
dijev v knjižnicah neposredni stik z
bralci še vedno najbolj pomemben. Ra-
čunalniki naj bodo pripomoček pri
delu, v ospredju pa naj še vedno ostane
pogovor med knjižničarji in bralci.  

Silvo Grmovšek

V knjižnici naj bo tudi prostor 
za domišljijo in živi stik med ljudmi

Špela Marin iz Knjižnice Velenje 

Špela Marin

Corinne Hofmann: Bela Masajka

Mnogokrat si želimo potovanj, pustolovščin, presene-
čenj, ki pa nam pogosto niso dosegljiva. Avtorica knjige
je življenjsko pustolovščino prav gotovo doživela v veliki
meri. Pri sedemindvajsetih letih je s fantom namreč obis-

kala Kenijo. Na eni izmed
lokalnih trajektov je uzrla
masajskega bojevnika in se
vanj v hipu zaljubila. Od-
povedala se je vsemu, kar
je dotlej sestavljalo njeno
življenje: dolgoletnemu
partnerju, domačim,
uspešni trgovini, ki jo je
imela v Švici. Sklenila je
premostiti prepad med
dvema popolnoma različ-
nima svetovoma in se po-
dati na pot, polno samo-
odrekanj in prilagajanj.
Štiri leta je preživela v Ke-

niji, v osrčju afriškega višavja, se poročila in imela tudi
hčerko. Razlika med Švico in nomadskim ljudstvom, ki
svoje savane, gozdove in vulkansko pokrajino deli z ži-
valmi in je zvesto kulturi svojih prednikov, je vsekakor
omembe vredna razlika. Hiše iz blata in grmičja so v va-
seh postavljene v krogu, družino pa sestavljajo mož, nje-
gove žene in otroci. Kmalu to ni bila več pustolovščina,
ampak boj za preživetje. Potovanje se je sicer začelo kot
pustolovščina, končalo pa kot odrešilna vrnitev v rodno
Švico …                                               Damjana Selan

Špelina ura pravljic




