
R
u
š
e 

2
0

13



DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)

MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)

BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)

PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)

KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)

DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA, 
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)

ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)

LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)

BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)

FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)

ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)

NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)

SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan 
Maribor, 2005)

LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)

SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)

NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)

NAREDIL(A) SEM NEKAJ 
DOBREGA
(več avtorjev, 2006)

50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)





Zbornik je sestavljen iz prispevkov za posvet Knji(ge)žnice v preteklosti, danes in 
v prihodnje, ki so ga pripravili LIRA - društvo za razvoj, Ruše, OŠ Janka Glazerja, 
Mariborska knjižnica in ZŠRS OE Maribor, v Rušah, 22.3.2013. Fotografije v zborniku 
predstavljajo izbor knjig in dokumentov, predstavljenih na razstavi Stare knjige 
(spomeniki) ŽU Ruše in ŽU Limbuš.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

027(091)(082)

      KNJIGA, knjižnica / [urednik Vili Rezman ; prevodi 
Patrik Vicman ; fotografija Gregor Rezman, arhiv]. - 
Ruše : Lira, društvo za razvoj, 2013

ISBN 978-961-6752-09-1
1. Rezman, Vili
266956800



R
u
š
e 

2
0

13



Knjiga Prekrasne božanske zgodbe,  
natisnjena v tiskarni Basilea leta 1538 (last ŽU Limbuš).
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Vili Rezman

Kulturni spomeniki

Na slovenskih tleh se nismo razvili v narod in mnogo kasneje še v nacijo morebiti za-
radi naravnih danosti, bogastev, ne zaradi gospodarske ali politične ekspanzivnosti, ne 
zaradi mogočne aristokracije, vojaških zmag ali česa podobnega. Nesporni gradnik naše 
identitete sta bila počasi, »obotavljajoče« razvijajoča se jezik in kultura. Stisnjeni med 
mnogo večja ljudstva, narode, države, strašne zgodovinske travme smo se razvili s svojo 
prepoznavno, bogato kulturo. Tudi danes bi bilo prav, ko bi ji namenili več pozornosti, 
opore in zasluženega priznanja.
Materialni nosilec tega našega narodnega razvoja sta bili knjiga in knjižnica kot insti-
tucija. O tem priča preteklost. Tista in taka, kakršna se je »zgodila« in nas objektivno 
determinira prav tako kot tista, ki s prvo ni zmeraj identična in ki je nastala skozi naše 
opisovanje, razumevanje, interpretiranje preteklega dogajanja. Knjige in knjižnice so 
precej trdna jamstva, zanesljiv vir za razumevanje naše zgodovine. Dobro, da je precej 
tega ohranjenega, dostopnega za proučevanje. In dobro, da imamo na tem področju 
bogato, gosto mrežo, tako materialno, organizacijsko kot kadrovsko, da nas občasni 
pretresi in preskromna vlaganja ne morejo zavreti na daljši rok.
Slovenska kulturna politika je v preteklosti normativno in organizacijsko dokaj dobro 
poskrbela za našo kulturno dediščino. Le implementacija nam ne gre najbolje od rok, 
tako da včasih kar ne vemo, kaj bi s to dediščino. Pogosto »obljubljamo« (z normativi, 
standardi …) več, kot zmoremo, občasno s togim razumevanjem postavljamo nepotreb-
ne bariere, včasih pa za prave bisere tudi nimamo ne občutka in ne posluha. Na lokalni 
sceni, kadar ne gre za posebej atraktivne (in ekonomsko donosne) teme, se to prav rado 
pokaže. A tudi skrb za »majhno« lahko da pomembne rezultate, zato je vredno »izko-
pavati« izpod prahu, s katerim je bila v preteklosti prekrita marsikatera dragocenost. 
Tudi na področju knjige, knjižničarske dejavnosti.
V Rušah smo se v lanskem letu v društvu za razvoj LIRA odločili preiskati svojo knji-
žničarsko dediščino, premisliti njeno vpetost v družbeno dogajanje, odvisnost od poli-
tično ekonomskih, oblastnih odločitev in se zazreti v prihodnost. Naše hipoteze o bogati 
preteklosti so se potrdile, potrebe po večjih vlaganjih v razvoj (tudi knjižnic) pa so no-
torična dejstva. Bogastvo preteklosti je sicer lahko velika prednost, a seveda ni dovolj. 
Ohrabrila pa so nas nekatera odkritja, na katera nismo mogli z zanesljivostjo računati. V 
mislih imam izredno bogastvo starih knjig, rokopisov, dokumentov, odkritih v depojih 
naših dveh župnijskih uradov v Rušah in Limbušu. Del tega bogastva smo razstavili, 
dali strokovni javnosti in drugim na ogled. V tej knjigi je dokumentiran izbor nekaterih 
razstavljenih knjig. Morda bo kdo očital, da precenjujemo »svojo lokalno dediščino«, a 
če jo predstavimo v luči pozitivne zakonodaje, lahko takšno oceno zavrnemo. Posebej pa 
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nas veseli, da smo to bogastvo razgrnili prav ob praznovanju 120 letnice pomembnega 
bibliotekarja, Rušana Janka Glazerja.
Na kaj smo torej tako ponosni in kaj bi bilo treba storiti?
Naša zakonodaja in podzakonski predpisi precej natančno določajo, kaj sodi v kulturno 
dediščino, kaj med nacionalno bogastvo, kaj in kako je treba varovati, raziskovati, pred-
staviti. Za področje knjige, knjižnic še posebej, zlasti če upoštevamo izdane predpise, 
navodila, razlage in definicije iz pristojnosti NUK. V kontekstu teh predpisov se odkrite 
in predstavljene knjige prav »zalesketajo« v soju dediščine: kot primerki, ki sodijo v 
nacionalno zbirko, zbirko nacionalnega bogastva, v zbirko Slovenika in zbirko knjig s 
statusom knjižnega spomenika. Župnijska urada hranita več deset knjig, ki so nastale 
pred letom 1800. To je letnica, ki pomeni z zakonom določen prag za status kulturnega 
spomenika, ne da bi bil potreben poseben postopek razglasitve! Knjige, pisni spomeniki, 
listine, nastale pred letom 1600 pa sodijo v nacionalno zbirko knjižničnega gradiva z 
lastnostmi kulturnega spomenika.
Kajpak so najstarejše pregledane knjige pisane v latinščini, nemščini (gotica) in tudi 
grščini. Niso vse te knjige bogoslužnega značaja, pač pa so nekatere povsem posvetne 
vsebine. Nekatere so zanimive zaradi avtogramov, druge zaradi ekslibrisov, tretje zara-
di posvetil, signet ali različnih pripisov, opomb. Svojevrstna zanimivost so knjige brez 
kolofonov, brez navedbe avtorja ali z navedbo, da avtorstvo pritiče kar celemu samo-
stanskemu redu. Seveda ni moč spregledati knjig z navedbo, da jih je odobril ta ali oni 
papež, ali pa na primer red klaris, da so torej prestale cenzuro.

Najstarejša knjiga je četrta izdaja knjige (brez navedbe avtorja) z naslovom Prekrasne 
božanske zgodbe (1538). Iz istega stoletja je Martirologija rimskokatoliške cerkve Petra 
Galesinia (1578). Ob biblijah, katekizmih, misalih pa zbujajo pozornost nekatere knjige 
z vsebino iz vsakdanjega življenja in študijska literatura, priročniki, rokopisi:
•  Aforizmi (Thome Sanchez - nasveti za zakonsko življenje), 1628
• Posebna in čudovito srečna preobrazba (britanske dinastije Stuartov), Nubila Jubila, 1662

Ekslibris limbuškega župnika na notranji strani platnic Biblije,  
tiskane 1663 (ŽU Limbuš).
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• Pisma in spomini (zgodbe, legende antičnega Rima), Balduini Cabillavi, 1698
• Opažanja znanosti in umetnosti lepega, 1769
• Nova in velika slovnica, menihi avguštinskega reda na Dunaju, 1721
• Univerzalni latinski priročnik frazeoloških izrazov (z madžarsko in slovansko raz-

lago), F. Wagner, 1740
• Nemško slovenski slovar, Oswald Gutsmann, 1789
• Knjiga o novejšem nemškem gledališču, 1790
• Skrivnosti narave in umetnosti za vsa družbena področja, E. H. Fischers, 1791
• Slovar latinskega jezika (latinsko nemški, na preko tisoč straneh), brez sleherne 

označbe avtorja, letnice, izdajatelja
• Študijski priročnik (pregovori, dramska besedila, vaje iz retorike …), Odilone 

Schreger,1773
• Seznam preminulih oseb v Rušah in okolici 1691-1737, rokopis
• Kuharske bukve (več sto strani, glavne jedi, sladice, naštete in opisane po dnevih v 

tednu), rokopis, kaligrafija

Nekatere od teh in številne druge knjige niso v dobrem stanju, načela sta jih čas in 
neustrezno hranjenje. Najprej bi bil potreben natančen popis, nato osnovna zaščita in 
restavriranje, strokovna, knjižničarska obdelava in prezentiranje v ustrezno urejenih 
prostorih (spominski, muzejski sobi …). Če k temu dodamo še desetine metrov polic in 
škatel s tehnično dokumentacijo, načrti, projekti … bivše ruške industrije, je arhivske-
ga in knjižnega ter drugega gradiva gotovo dovolj za ustanovitev javne službe, muzeja 
lokalne zgodovine, ki bi predstavila tudi druga področja življenja na našem prostoru od 
železne dobe naprej. Na teh temeljih in sočasno pa je nujno nadaljevati zagotavljanje 
boljših prostorskih, materialnih in finančnih pogojev za razvoj sodobnega knjižničarstva. 
Tistega, ki je utemeljeno na Družbi za branje slovenskih bukvic v Lembahi, Kmečkem 
bralnem društvu v Rušah ali na primer delavski »marksistični« knjižnici (ki je delovala 
brez hranilišča) v Rušah. Zgodovine, bogate preteklosti, spomenikov nam ne manjka - 
zbrati moramo še voljo in pogum za boljšo prihodnost knjig in knjižnic.

Knjigi iz ŽU Ruše in ŽU Limbuš kar "kličeta" po restavratorskih posegih.



Martirologija, druga najstarejša razstavljena knjiga, tiskana v Benetkah 1578 (ŽU Limbuš).
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Vlasta StavbaR

Pesnik, literarni zgodovinar in bibliotekar 
Janko Glazer (1893-1975)

Sebi
V sanjah knjigopisec,

v istini knjižničar:
mislil je biti pisatelj,

in je postal – pisar.
(Skriptor, Mariborski klopotec 1928)

Janko Glazer je bil rojen 21.3.1893 v Rušah, kjer je »živel v ozračju, ki je bilo naklonjeno 
knjigi«.1 Po šolanju v ruški ljudski šoli in v mariborski gimnaziji, kjer se je poglobljeno 
in načrtno seznanjal s slovensko literarno preteklostjo in sodobnostjo, je študiral slavi-
stiko in germanistiko v Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani. Diplomiral je 1922, čeprav 
je bila njegova prva izbira študij naravoslovja. Že med šolanjem v ruški ljudski šoli je 
Glazer strastno bral, si že sam nabral precejšnje število knjig, ki jih je, kot je zapisal 
Ciril Stani v Glazerjevem življenjepisu, imel: »lepo urejene celo po strokah, numerirane 
in katalogizirane«.2 Od zgodnjih šolskih let pa mu je bila ljuba poezija. Med šolanjem 
na mariborski gimnaziji jo je pisal in objavljal v dijaškem listu Bodočnost3 in trikrat na 
gimnaziji za svojo poezijo prejel Schillerjevo nagrado.4

Med prvo svetovno vojno se je poročil (1917) in si ustvaril družino. Ob zlomu monar-
hije je služil tudi v vojski generala Maistra, potem pa odšel študirat slavistiko najprej v 
Zagreb, ob ustanovitvi slovenske univerze v Ljubljani pa se je prepisal nanjo.
V letih 1920–1926 je poučeval na klasični gimnaziji v Mariboru, nadaljeval pa kot 
bibliotekar v mariborski Študijski knjižnici, kjer je leta 1926 postal knjižničar. V tem 
obdobju je Glazer že objavljal svojo poezijo v Ljubljanskem zvonu in Književnem jugu. 
Izšla mu je tudi pesniška zbirka Pohorske poti (1919), izdal je tudi antologijo Slovenska 
narodna lirika. Objavil je tudi nekaj literarnih ocen.
Leta 1921 je postal del vodstva Zgodovinskega društva v Mariboru, kjer je 28‑letni Glazer 
postal član družbe uglednih profesorjev, srednješolskih ravnateljev in politikov, ki so bili 

1 Bruno Hartman, Janko Glazer – zgled slovenskega knjižničarja. V: Zbornik ob devetdesetletnici 
Univerzitetne knjižnice Maribor (1903–1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893–1975). 
Maribor, 1993, str. 99.

2 Ciril Stani, Življenjepis Janka Glazerja. ČZN 48=13, 1977, 1-2, str. 7-8.
3 UKM, Rokopisna zbirka, Ms 184.
4 Bruno Hartman, Prvo knjižničarsko obdobje Janka Glazerja. ČZN 48=13, 1977, 1-2, str. 35.
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»slovenski odličniki in srčika znanosti in omike v Mariboru, med njimi novi društveni pred-
sednik prof. dr. Franc Kovačič.«5 Njuno sodelovanje je bilo v naslednjih letih zelo pomemb-
no tudi pri nadaljnjem razvoju Študijske knjižnice v Mariboru kot znanstvene knjižnice, ki 
je zrasla iz leta 1903 ustanovljene knjižnice Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko 
z namenom zbiranja tiskanega in pisnega gradiva, ki so ga ustvarili Slovenci na Štajerskem, 
da bi iz njega raziskovali njihovo zgodovino ter usmerjali in spremljali njihov razvoj. Poleg 
tega naj bi knjižnica tudi zbirala znanstveno literaturo, ki se nanaša na njihovo zgodovi-
no, jezik, literaturo in narodopisje. Tako bi nastala osnova za slovensko zgodovinopisje, 
ki bi se tako lahko odtegnilo od graškega »centraliziranega štajerskega zgodovinopisja«.6 
Želeli so, da knjižnica postane »osrednja ustanova vsega umskega snovanja in nehanja v 
mestu in pokrajini«.7 Zaradi domoznanskih vzgibov in načrtovanega razvoja knjižnice je 
knjižnični kuratorij predlagal mestni občini, da zaposli univerzitetno izobraženega poklic-
nega knjižničarja. Izbor Janka Glazerja leta 1926 za knjižničarja v Študijski knjižnici je 
bila dobra odločitev, saj se je Glazer premišljeno in strokovno lotil knjižničarskega dela 
ob kompetentnem svetovalcu dr. Janku Šlebingerju, literarnem zgodovinarju, bibliografu 
in od leta 1925 knjižničarju ter dve leti kasneje ravnatelju Državne študijske, današnje 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Njuno sodelovanje pa je bilo tudi širše, saj 
sta se dogovorila o tesnem sodelovanju med obema knjižnicama. Začela se je nepretrgana 
izmenjava gradiva, s katerim sta si knjižnici polnili svoje vrzeli v knjižničnem fondu. S 1. 
januarjem 1931 je Janko Glazer prevzel vodenje knjižnice z namenom, da postavi »knjižnico 
na temelje.« V sodelovanju z ravnateljem NUK dr. Jankom Šlebingerjem jo je izoblikoval 
v eno vidnejših slovenskih knjižnic, odprto za javnost (katalogi) ter z znanstveno in lepo-
slovno literaturo. Med okupacijo je bil izgnan v Srbijo. Leta 1945 se je vrnil v Maribor in 
obnovil knjižnico. Mariborska študijska knjižnica je postala vzorec za kasnejše študijske 
knjižnice na Slovenskem. Zagovarjal je namen študijskih knjižnic kot znanstvenih knjižnic, 
ki zunaj osrednjega narodnega središča omogočajo znanstveno delo in poglobljeno kul-
turno udejstvovanje. Glazer je deloval tudi v vseslovenskem in državnem knjižničarskem 
prostoru. Z organizacijo drugega kongresa Zveze bibliotekarskih društev Jugoslavije leta 
1963 v Mariboru je to pomenilo priznanje za Glazerja in sodelavce mariborske študijske 
knjižnice. Janko Glazer predstavlja osrednjo osebnost mariborskega knjižničarstva, saj je 
vztrajal, da je Študijska knjižnica postala domoznanska in znanstvena ter postala kot taka 
opora šolskemu sistemu in Univerzi v Mariboru.
Ob ravnateljevanju se je Glazer posvetil znanstvenemu in uredniškemu delu, zlasti pisanju 
in urednikovanju Časopisa za zgodovino in narodopisje (ČZN). Pisal je kulturnozgodovin-
ske prispevke, ocene slovenskih in tujih leposlovnih, memoarnih in literarnozgodovinskih 
del ter se posvečal tudi prevajanju. Proučeval je slovensko slovstvo na Štajerskem, tiskar-
stvo, knjigarstvo in časopisje v Mariboru. Uredil je več antologij. Pomembno mesto pa 
zaseda tudi kot pesnik. Številne impresivne podobe Pohorja ga označujejo kot njegovega 
pesnika. V pesmih je izražal ljubezen do ženske, rodu in domačije, izpovedoval je vojna 

5 Bruno Hartman, Janko Glazer – zgled slovenskega knjižničarja. V: Zbornik ob devetdesetletnici 
Univerzitetne knjižnice Maribor (1903–1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893–
1975) …, str. 101.

6 Prav tam. 
7 Prav tam. 
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doživetja (Pozdrav v domovino, Ciproš). Izdal je zbirko svojih pesmi Jesenski ekvinokcij 
(1946), antologijo pesmi o ljubezni Jaz in ti (1952). Leta 1963 je urednik Jaro Dolar izdal 
Glazerjeve izbrane Pesmi in napise. Bil je urednik Časopisa za zgodovino in narodopisje 
in Novih obzorij.
Prejel je vrsto priznanj, med drugimi je kot prvi prejel Čopovo diplomo (1967) ter 
Prešernovo nagrado (1968). Mesto Maribor pa je profesorja Janka Glazerja počastilo 
leta 1940 s Slomškovo nagrado, ki so jo tisto leto prvič podelili. Nagrado je prejel, kot je 
zapisano v obrazložitvi »za njegovo literarno in znanstveno delo, s katerim je danes naš 
najboljši poznavalec Slomška in njegove dobe, ter za njegovo anonimno delo, ki je omo-
gočilo Mariborčanom dela, ki bi jih drugače ne mogli8« ter leta 1973 ob osemdesetletnici z 
zlatim grbom Maribora. Z vsakoletnim podeljevanjem Glazerjevih nagrad za dosežke na 
področju kulture pa mu mesto izkazuje pomen in spoštovanje tudi danes.

LiteRatuRa
 - Bruno Hartman, Janko Glazer - zgled slovenskega knjižničarja. Zbornik Univerzitetne 

knjižnice Maribor (1903–1993) in stoletnica rojstva Janka Glazerja (1893–1975). 
Maribor 1993, str. 99–113.

 - Glazerjev zbornik. ČZN 13, 1977.
 - Janko Glazer, Razprave, članki, ocene. Izbral, uredil in opombe napisal Viktor 

Vrbnjak. Maribor 1993.

8 Zapisnik 7. Seje razsodišča za podelitev Slomškove nagrade 22. januarja 1940. UKM, 
Rokopisna zbirka, Ms 585/30.

Janko Glazer z družino. 
UKM, Enota za domoznanstvo, Zbirka drobnih tiskov.



Sveti tridentinski koncil (določila in dekreti), 1621 (ŽU Ruše).
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Razprava o analizi in temeljnih značilnostih 
knjig 16., 17., 18. in 19. stoletja

Ni ravno vsakdanje, da se posameznik odloči za podrobnejšo analizo knjig, ki jih je 
načelo kruto in neizprosno kolesje časa, ki znova in znova razjeda nekdaj pozlačene in 
z bogato motiviko poslikane trde knjižne platnice.
Tako se je pred dvema mesecema pričel projekt razstave, ki sva ga s prof. Vilijem 
Rezmanom ob pogovoru pričela v želji, da se javnosti predstavi veliko bogastvo knji-
žne kulturne dediščine, ki jo za debelimi cerkvenimi zidovi skrivata ruška in limbuška 
cerkev. Ni manjkalo ne prijaznosti, niti dobre volje in zagnanosti ruškega in limbuškega 
župnika, zato smo lahko v polnosti zajemali znanje knjig. V tej razpravi bi prav posebej 
omenil nekaj knjig, ki so mi že pri sami podrobni analizi zbudile veliko pozornost in 
jih bom v nadaljevanju predvsem zaradi vsebinske in tematske zanimivosti podrobneje 
opisal.
Najstarejša knjiga je datirana z letnico 1538. To je prehod obdobja poznega srednjega 
v zgodnji novi vek. Knjižna razstava je organizirana po sledečem zaporedju: od naj-
starejših knjig pa vse do tistih iz druge polovice revolucijskega 19. stoletja. Mediji 16. 
stoletja so bile izključno knjige, ki so se v času t. i. Gutenbergove revolucije1 množično 
(raz)širile ne samo po srednji Evropi, temveč tudi izven evropskih meja. Knjige so pre-
segle okvir nevednosti in potreba ter goreča želja po znanju in njegovem zapisovanju 
znanja so avtorje, izdajatelje in tiskarje silile v naklado prvih knjig s trdimi in s precej 
bogato motiviko naslikanimi platnicami, s čimer so puščali pečat svojega statusa in se 
ovekovečili na področju socialnih (družbenih) struktur.
Četrta izdaja Prekrasnih božanskih zgodb, najstarejša med vsemi razstavljenimi knji-
gami, je bila izdana l. 1538 v tiskarni Basilea v Italiji. Globoka sakralna vsebina je 
tematsko razdeljena na več poglavij, ki med drugim zajemajo uvodni oris najbolj iz-
razitih svetopisemskih zgodb, sledijo poglobljeni nauki in na koncu zaokrožene misli, 
ki naj bi jih duhovniki in višji cerkveni dostojanstveniki uporabljali pri obredih svete 
maše. Že sama zunanja-vizualna podoba občudovalcu/opazovalcu odkriva skrivnosti 
in tiskarsko-umetelne spretnosti zgodnjega 16. stoletja, kjer množično tiskanje sprotno 
uvaja ne samo vsebinske, marveč tudi umetniške in tiskarske novosti.
Prehod iz 16. v 17. stoletje vpliva močno na raznovrstne literarne konvencije, ki se 
nanašajo na skupek norm in pravil, ki so v vsakokratnem družbenem okolju podlaga 

1 Gutenbergova revolucija se kot princip literarnih medijev pojavlja v strokovno-književni 
literaturi. Pomeni začetek množičnega tiskanja v 16. stoletju. 
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za izoblikovanje pojma literarnost. Literarna in vsebinska moč se odražata že v tem, 
da se počasi rušijo globoko zakoreninjene latinske slovnične zakonitosti, težnja po po-
menoslovni enostavnosti pa humanistične lektorje in jezikoslovne predstavnike sili v 
prestrukturiranje pravil starorimske (klasične) latinščine.
Lep primer knjige iz 17. stoletja je Rimski misal (l. 1666). Že sam naslov knjige kaže 
na svetopisemsko vsebino. Knjiga je zaradi vsebinske in moralne razsežnosti lep pri-
merek baročne2 izdaje. Posebnost nekaterih knjig iz tega in tudi kasnejšega obdobja 
je, da ne vsebujejo kolofona, se pravi piščevih ali (osnovnih) založniških podatkov. To 
dejstvo naj nas ne preseneti, saj je bila zlasti v sakralni literaturi navada, da se zaradi 
t. i. mnogoavtorstva ter vsebinske jezikovne ekonomije podatki pogosto niso navajali. 
Gledano skozi očala zgodovine je zgodnje obdobje 18. stoletja čas premikov politično-
-gospodarskih smernic, ki so spremenile v celoti socialno strukturo in identiteto (koncept 
identitete3) družbe.
Gutsmanov4 Nemško-slovenski slovenski slovar (Deutsch-windisches Wörterbuch) je 
osrednji predmet razprave. Ponosno lahko pritrdim dejstvu, da je ta knjiga eden izmed 
redkih, v tistih časih tiskanih in ohranjenih slovenskih slovarjev na naših tleh. Knjiga je 
bila natisnjena v Celovcu na avstrijskem koroškem l. 1789. Po abecedi so lepo razvrščene 
nemške besede, ki jih s slovenskim prevodom in razlago Gutsmann po vrsti katalogizira. 
Opazi se visoko razvita pomenoslovna raven določenih besed. 19. stoletje v celoti ozna-
čuje prelomno obdobje (post)humanistične miselnosti, naglega gospodarskega razcveta 
in položitve trdnih političnih temeljev – splošne družbene zakonodaje. Klasične literarne 
konvencije pričnejo počasi izgubljati osnovni določitveni okvir in pojavijo se literarne 
novosti – inovativnosti. V zvezi z literaturo pričnejo vzhajati nad obzorjem književni 
pojmi, kot so individualizacija, linearnost, racionalizacija, kanonizacija, deloma tudi 
fikcionalizacija (fikcionalnost), demokratizacija itn.
Še prav posebej se pojem racionalizacije in linearnosti upravičeno vsebinsko zrcali v 
rokopisni knjižici enega izmed ruških duhovnikov iz 19. stoletja: to je knjiga iz l. 1875, 
in sicer Osnove naravoslovja in sistematizacija pojma 'Naravoslovje'. Vidimo lahko 
vsestransko učenost ali visoko intelektualno znanje duhovnikov, ki so morali poleg na-
ravoslovja, političnih ved in jezikov ter drugih znanj sprotno dokazovati višji duhovščini 
2 Barok je evropsko zgodovinsko in umetnostno obdobje, ki se je pričelo okoli l. 1660 s prvim 

središčem (delovanja) v Rimu. Obdržal se je skozi celotno 17. stoletje, ponekod tudi še dlje, ter 
se izpel v rokokoju, ki je obdobje še bolj igrivih in bujnih oblik. Rokoko je bil v nekaterih delih 
Evrope skorajda bolj priljubljen kot njegov umetnostni predhodnik. S samo besedo so prvotno 
označevali razne posebnosti, kot so npr. biseri nepravilnih ter nesimetričnih oblik. Kot oznaka za 
umetnostni slog 17. stoletja je beseda obveljala šele v 20. stoletju in se nanaša tudi na glasbo in 
književnost tega obdobja.  
Vidnejši predstavniki baroka na Slovenskem: Janez Vajkard Valvazor, Janez Svetokriški in pater 
Romuald Štandreški. 

3 Koncepti identitete se v tem kontekstu (besedilu) nanašajo na stopnjo istovetenja posameznikov 
v razmerju do vsakokratnih družbeno sprejetih vzorcev kolektivne zavesti. 

4 Oswald (slo. Ožbalt) Gutsmann (1727–1790) je bil avstrijsko-koroški jezikoslovec, etimolog, 
prevajalec in duhovnik, ki je spoštoval pisano slovensko besedo in tako spodbujal domačo 
– narečno rabo slovenščine (takrat imenovane venetščine). Kot zanimivost je Gutsmann v 
slovenščini pravilno sestavil šest sklonov, njegov slovar pa je v besedni zaklad slovenskega 
knjižnega jezika prispeval obilico lepih koroških besed, novih tvorb in izposojenk.
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in vidnim intelektualcem svoje splošno znanje o vsem, kar se je, ironično in hudomušno 
napisano, po zemlji (ne)gibalo.
V zaključku naj opozorim le še na dejstvo, da se človek uči vso življenje; a ne samo uči - 
izpopolnjuje svoje kognitivne sposobnosti in večna dokazovanja o tem, da je zmožen pre‑
mikati (miselne) gore. A pustimo slednje: Zmožni smo premikati zgolj samega sebe. Ideje, 
napredek in produkti 
naše inovativnosti 
ter znanj pa v koles‑
ju prihodnjika, ko 
minejo naši dnevi na 
zemlji, pokažejo pre‑
mik intelektualnih ali 
zgodovinskih gorá, 
zapisanih večnosti v 
knjigi, ki predstavlja 
osnovni medij člove‑
škega (ne)direktnega 
sporazumevanja.

Način, na katerega 
je dr. Langeti označil 

lastništvo knjige 
(Tridentinski koncil), 

ki opisuje reformacijo 
in druge cerkvene 
nauke (ŽU Ruše).



Iacobijevi komentarji stare in nove zaveze, 1645 (ŽU Limbuš).
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uvOD
Ideja o tem, da bi se raziskala in popisala okvirna »zgodovina« knjige in knjižnic na 
»ruškem«, se je porodila ob prebiranju literature o lokalni zgodovini šolstva, gledaliških 
iger in kulturnega udejstvovanja nasploh. Na naštetih področjih je ruška zgodovina v 
primerjavi z okoliškimi kraji (pa tudi širše) gotovo nekaj posebnega, česar pa v literaturi 
ni dovolj zaznati. Ruše so še zmeraj najbolj »prepoznavne« po nekdanji Tovarni dušika 
(TDR). Zgodovina TDR je seveda spoštljiva, ni pa edina omembe vredna in, kajpak, je 
stvar preteklosti. Optika dominantne TDR in »oblakov dima iz Ruš« je danes seveda 
izkrivljena. To sem skušal pokazati že v knjigi Igre in odri, v kateri opozarjam na neu-
strezno vrednotenje našega prispevka v zgodovini gledaliških iger na slovenskih tleh. 
Tudi nekatera druga področja družbenega življenja v Rušah nimajo ustrezno prikazanega 
mesta v zgodovini. Med taka področja sodijo knjige in knjižničarstvo, kar pa gotovo ni 
zgolj stvar preteklosti, pač pa bolj bodočnosti, prihodnosti - prav v smislu upanja, da 
bo prihodnje življenje boljše, ustvarjalnejše, lepše, polnejše.
Drug razlog za posvet in knjigo o knjižnicah prav »narekuje« 120 letnica rojstva častnega 
občana, knjižničarja Janka Glazerja. Sam si veliko »ceremonij« okoli njegovih jubilejev, 
čaščenj … najbrž ne bi želel. A je verjetno možno pritrditi, da moramo mi opraviti vse, 
kar je potrebno v zvezi z »dolgom« do njegovega ustvarjalnega opusa. Med to sodi tudi 
spoštljiv spomin in iskanje navdiha v njegovi domoljubni, umetniški, znanstveni drži.
V uvodu moram pojasniti še uporabo nekaterih pojmov in zvez. Izraz »ruške« knjižnice 
je seveda nenatančen. Ne uporabljam ga v smislu natančne definicije, pač pa kot oznako 
za zgodovinsko dogajanje na območju Ruš in sosednjih krajev, ki so bili (in so še zme-
raj) na različne načine povezani - gospodarsko, socialno, kulturno, prosvetno, upravno 
politično, migracijsko … Limbuša in Laznice ne razumem le kot sosednjih vasi, pač pa 
kot močno povezana kraja z našim okoljem zaradi potreb in interesov vsakdanjega ži-
vljenja. Seveda sežejo različne povezave daleč preko opisanih meja (Maribor), a vendar 
lahko označimo to območje kot neko gravitacijsko območje, katerega središče so bile 
predvsem zaradi močnega gospodarstva, pa tudi zaradi upravno politične in izobraže-
valne organiziranosti Ruše - do leta 2005 vas in poslej mesto.
Tudi pojem »knjižnice« uporabljam v zelo posplošenem pomenu. Ne v strokovnem 
smislu organizirane dejavnosti v razponu od zbiranja do razvrščanja, katalogiziranja, 
posojanja … raziskovanja gradiva. S pojmom knjižnica razumem preprosto vsak večji 
fond knjižnega in arhivskega gradiva (hranilišče), četudi fond ni strokovno obdelan 
in ponujen v izposojo. Knjižnica v tem prispevku pomeni vsako zbirko knjižnega in 
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drugega gradiva, iz katerega posameznik črpa znanje, omiko, kulturo. Status (last), 
vsebina, žanr gradiva … niso kriteriji izločitve. Kljub temu pa velja opozoriti, da gre za 
klasično pojmovanje »fizične« knjižnice, v kateri ima tiskana knjiga centralno mesto. 
Danes gotovo obstajajo (zlasti) zasebne knjižnice, v katerih imajo pretežno vlogo drugi 
mediji (avdio, video nosilci, elektronske knjige …, o katerih nisem informiran, so pa 
kljub temu pomemben dejavnik.

Prav posebej pa velja opozoriti, da članek ni utemeljen na kakšnih obsežnih razisko-
vanjih zgodovinskih virov, pač pa bolj na ljubiteljskem prebiranju literature. Menim, 
da jo to vseeno dovolj, da izpostavim okvirno zgodovino in potrebo po obsežnejšem 
raziskovanju in utemeljitvi nadaljnjega, bolje podprtega knjižničarskega dela. Dovolj 
je, da popravimo nekatere neutemeljene trditve iz literature in da, kjer ni (preiskanih) 
virov, oblikujemo stališča na osnovi historične analogije.
Morda se bo vse skupaj dotaknilo tudi (državne in lokalne) kulturne politike. Morda 
bo sprevidela, da razvitejše države namenjajo vse več pozornosti kulturi, da vse večji 
del rasti nacionalnega dohodka zagotavljajo s podporo avtorjem, knjigotržcem, knji-
žnicam … in da »varčevanje«, stiskanje okoli »vratu« namesto okoli »pasu« pomeni 
zastoj in ne razvoj.

iz DaLJne PReteKLOSti
Oblasti se glede odnosa do knjig, knjižnic, niso vedno ravnale predvsem stiskaško, če-
prav je res, da so posamezniki in različne »filozofije« imele zelo »asketski« odnos do 
knjig in umetnosti, kulture nasploh. Tako so na primer stari Indijci prenašali svoje bogato 
izročilo do nekaj stoletij pred našim štetjem ustno. A vendar, vse velike civilizacije, pa 

Nekoč so bile knjige tudi prave likovne umetnine - naslovnica Biblije iz ŽU Ruše.
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naj gre za sumersko, egipčansko, kitajsko, hetitsko, babilonsko, grško-rimsko, bizan-
tinsko, majevsko, azteško … so postavljale v ospredje vednost, znanost, umetnost, 
duhovnost. Zagotavljale so jim tako simbolno kot dejansko moč, oblast, razvojni poten-
cial. Imele so svoj »funkcionalni« smisel, nastal iz realnih potreb, ki so se ga zavedale. 
Zato tako veličastni spomeniki, kakršne so starodavne mezopotamske ali egipčanske 
knjižnice (arhivi), pred tem pa seveda razvoj pisav, sredstev in nosilcev zapisovanja. 
Vse to je imelo neposredno zvezo s socialno ekonomskimi in političnimi strukturami 
in njihovimi spremembami. Kar pomislimo na primer na razliko med zapisovanjem z 
vozli, piktogrami … in današnjim zapisom (pisavo), na razlike med zapisom v kamen, 
kost, glinene ploščice, na papirus, pergament, mnogo kasneje papir … in na sodobne 
sintetične snovi, na razlike med zašiljenim lesom, kostjo, kovino in današnjo tipkovnico 
ali diktafonom ter video zapisom.

Naštete in seveda tudi druge spremembe so rezultirale v pomembnih družbeno razvojnih 
procesih. Niso bile zgolj posledice, bile so tudi razvojni agensi. Naravnost dramatične 
so bile posledice v proizvodnji gline, papirusa, v živinoreji (kože za pergament), kasneje 
papirja. Razvijale so se nove proizvodne panoge, poklici, obrt. Tudi v svetovni trgovini 
se je to čutilo v boju za prevlado na polju globalne delitve sveta (globalizacija ni, kakor 
nekateri menijo, »nekaj novega«). Specializacija je hkrati pomenila novo delitev dela, 
družbenih pozicij, vlog in statusov. Povsem nesporno je, da so to znale ali vsaj hotele 
izkoristiti privilegirane, vrhnje socialno politične strukture. Na različne načine, tudi 
s političnimi, vojaškimi sredstvi in sredstvi »socialnega inženiringa«. Preko šolstva, 
različnih oblik duhovnosti, cehovskega zapiranja v različne gospodarske ali ideološke 
skupnosti. Cilj: gospodarska, ideološka, verska, kulturna, civilizacijska …prevlada. Da 
so v teh procesih imele pomembno vlogo knjige in knjižnice - arhivi, je najbrž očitno. 
Kako veliko vlogo so pri tem igrali politični, gospodarski, oblastni, pravni interesi pa 
postane jasno, če povemo, da so prve zgodnje zapise knjižnice hranile predvsem kot 
arhivsko gradivo: administrativne, lastniške, pogodbene, »uporabno« znanstvene, uti-
litarne, pragmatične zadeve.
Zaradi poudarka na povezanosti gospodarskega, političnega in civilizacijskega razvo-
ja sploh naj navedem nekaj (pra)starih mest, posameznikov, knjižnic: mezopotamska 
mesta Lagaš, Ur, Uruk, Nippur, sirsko mesto Ebla, Ugarit, hetitski Hattušaš, feničanski 
Biblos, Siddon, asirski Ninnive, pa Aleksandrijo, Pergamon v Mali Aziji itd. Tudi imena 
velikih zgodovinskih oseb sodijo v ta krog: faraoni, ki so v templjih razen šol vzdrževali 

Načini zapisov so se zelo spreminjali. Na fotografiji eden izmed načinov 
zapisa letnic (knjiga iz leta 1734, ŽU Limbuš).
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knjižnice, arhive (Keops, Tutankamon, Ramzes II.), kralj Asurbanipal, grški misleci 
kot sta bila Evripides in Aristotel, znamenita Hipatija, … Zgodovina nam postreže še 
z različnimi statusi in načinom delovanja teh knjižnic. Sprva vse zasebne (faraonske, 
kraljeve, v lasti cerkva in vojskovodij, učenjakov, samostanov), šele kasneje dobe tudi 
status državnih in javnih institucij. Ta delitev temelji na interesih. Na interesu, da se 
znanje kot moč zadrži v določenih privilegiranih družbenih slojih, da se regenerira in 
perpetuira socialna slojevska ureditev, da se ohranijo prednosti posamičnih narodov, 
verskih skupnosti … Ne zasebne in ne državne knjižnice, slednjih je bilo sprva malo, 
niso omogočale splošnega dostopa do vednosti, podatkov, leposlovne literature, občih 
kulturnih dobrin. Vse to je bilo pridržano privilegiranim. Šele javne knjižnice so »od-
prle« ta prostor. Kako zelo sili to dejstvo k premisleku o aktualnem dogajanju danes in 
tu, pri nas, v Sloveniji ob neoliberalni ideologiji, ki je v vzponu?!
Knjige in knjižnice so marsikdaj in marsikje doživljale tragično usodo. Včasih uso-
do »uničenja«, drugič zopet (milejšo) usodo »zaplembe, oropanja«. Poglejmo nekaj 
primerov.

Poglavje (molitev) iz salzburških ritualov o izganjanju hudiča.

Asirski kralj Asurbanipal ni bil le kralj, bil je tudi bibliofil. Zaukazal je, da je treba za 
njegovo knjižnico zbrati vse knjige, vredne njegove palače, kraljestva. Pridobivali so 
jih z nakupi, prepisovanjem, tudi s plenjenjem. Plenili so tudi drugi. Grške knjižnice 
so se selile v Perzijo in Rim. Tam so se znašle tudi tiste iz Kartagine ali Makedonije na 
primer. Niso pa imele vse knjižnice, knjige v času osvajalskih pohodov te sreče, da bi 
bile zaplenjene in prenesene v drugo okolje, a kljub temu ohranjene.
Nekatera ljudstva, države na nižji razvojni stopnji so si politično (vojaško) podredili raz-
vitejše. Tako so Babilonci podjarmili Sumerce, a ohranili in integrirali njihovo kulturno 
dediščino. Podobno velja za helenistično ekspanzijo. Že prej pa so se Grki pregrešili proti 
svobodi misli … tako, da so sežgali Protagorine knjige in celo Platon je bil eksponent 
cenzure. Rim je to prakso drastično zaostril. Lahko ga štejemo za prototip preganjanja 
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knjig in njihovih avtorjev, ki niso pisali v skladu z interesi države, vere ali vladarjev. 
Bolj tragično usodo so druga ljudstva namenila nekaterim drugim kulturnim središčem 
ter knjižnicam. Starodavno državno knjižnico v Ebli (Sirija) so uničili Akadi, tisto v 
Ugaritu »ljudstva z morja«, Ninive je razrušil medijski kralj. Prizaneseno ni bilo niti 
Aleksandriji in drugim okoljem. Tako so se na svojih osvajanjih znesli nad knjižnicami 
Arabci, Kitajci pa so njim neljube knjige v času dinastije Čin cenzurirali, sežigali in 
drugače uničevali, pisarje in avtorje kritičnih besedil pa celo pobijali (okoli 200 pnš.). No 
ja, tudi Sokrat, ki sicer ni pisal knjig, je moral spiti strup iz trobelike. Nekaj podobnega 
se je dogajalo v času inkvizicije, ko so z življenjem plačali svoje delo številni učenjaki, 
reformatorji. Leta 1546 sta bila na grmadi v Parizu sežgana celo izdajatelja Rabelaisovih 
in Erazmovih del. Slovenska protireformacija s škofom T. Hrenom na čelu se je tudi 
»proslavila«, ko je podirala knjižnice in kurila knjige ob vojaški asistenci, a dodajmo, 
da reformatorji v zvezi s knjigami v samostanih tudi niso ostali čistih rok. Nam časov-
no bližje pa je seveda početje okupacijskih sil in njihovih domačih pomagačev, ko so 
knjige (predvsem slovenske) gorele vse počez - v društvih, cerkvah, šolah, kulturnih 
domovih … Danes takšnih barbarskih početij seveda ne srečamo več, čeprav spomin kar 
sam zaide k še ne tako davnemu početju talibanov - se pa najdejo bolj »sofisticirane« 
oblike knjigi neljubih početij.

ŠOLSKe KnJiŽnice na RuŠKem
Kratek ekskurz v »zgodovino knjige« je dobrodošel pri poizkusu razumevanja zgodo-
vine knjig in knjižnic v našem ožjem okolju. Za to bo, kot rečeno, potrebno še celovito 
in na doslej nepoznanih, neurejenih virih utemeljeno raziskovalno delo, a temeljni oris 
je že mogoče predstaviti. Pazljivi pa moramo biti, da ne bi nasedli preveč z lahkoto 
zapisanim trditvam, ki sodijo bolj v sfero samopoveličevanja kot v sfero zgodovinsko 
izpričane stvarnosti. Med take trditve dvomljive vrednosti sodi zapis iz knjižice 300 let 
ljudske kulture, ki glasi: »Nikakor pa ni mogoče prezreti dejstva, da je že leta 1187 
ob ruški cerkvi zrasla osnovna šola - najstarejša kulturna ustanova na Štajerskem. 
Takratni ruški župnik Alfonz Marijan je pričel prvi s poukom, pomagali pa so mu štirje 
duhovni pomočniki.«
Če bi verjeli temu sporočilu, bi lahko povsem utemeljeno pomislili, da je tu treba iskati 
začetke ruškega knjižničarstva. Težko si je predstavljati, da bi osnovna šola s kar petimi 
učitelji in najbrž s kar precej učenci funkcionirala povsem brez knjig. A o šoli, učen-
cih, učiteljih ni nikakršnih zgodovinskih dokazov, tako da lahko rečemo, da gre pač za 
bolj »romantični« zgodovinski zapis. Pomembno je to zavrniti, ker se ustvarja povsem 
napačna podoba o mogočnih zgodnjih Rušah. V resnici je tam takrat bilo le nekaj de-
set kmetij, Falski grad (kasneje dvorec) je bil prvič omenjen šele 1245. leta, romarska 
cerkev je zaslovela še veliko kasneje. Sploh je bilo na slovenskih tleh v srednjem veku 
le malo (samostanskih, župnijskih, mestnih, škofijskih) šol in nobena ni bila v Rušah. 
Učiteljev pa Ruše celo po jožefinskih reformah skoraj vse do konca 19. stoletja niso 
imele toliko, kot jih navaja citat.
Podobno neutemeljena je trditev v isti brošuri, ki govori o tem, da »je med leti 1620 in 
1628 bila na falskem gradu ustanovljena visoka šola za verski, filozofski in ekonomski 
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študij. Dobila je status univerze in je tako prva visokošolska ustanova na slovenskih 
tleh.« Tudi za takšno ustanovo se predpostavlja knjižnica kot konstitutivni del, a žal od 
vsega tega po kritični presoji ne ostane nič. Grad je bil porušen l. 1407 in je bil namesto 
njega kasneje nedaleč stran sezidan dvorec. O knjižnici resna zgodovina ne govori nič! 
Da bi spregledala prvo slovensko univerzo? Prav tako nič o študentih in profesorjih. 
Morda pa je res v graščinskih prostorih živel kak (bodoči) študent in se pripravljal na 
študij, izpite. A tudi o tem zgodovina nič. Zagotovo pa je na Fali vseskozi nastajal bogat 
arhiv, kar je bilo nujno, saj je bila Fala dolgo upravno, sodno središče - sedež, veliko 
gospodarstvo in del šentpavelskega benediktinskega samostana, kateremu je bilo potreb-
no poročati (predvsem o dajatvah.) To arhivsko gradivo lahko štejemo za predhodnico 
ruške knjižnice - bolj kot prvo župnijsko kroniko, ki je bila spisana po (izgubljenih) 
avtentičnih gradivih.
Nekoliko kasneje, leta 1645, pa je ruški župnik Jurij Kozina v Rušah ustanovil Ruško 
latinsko šolo, nekakšno predstopnjo jezuitske gimnazije in pripravnico za univerzitetni 
študij. 6820 učencev iz srednjeevropskih dežel jo je obiskovalo, zadnji v letu 1761. O 
tej šoli se ve več. Tudi o učiteljih. A zelo malo o predmetniku in učnih pripomočkih, 
knjigah. Je pa župnik Wurzer v Drobtinicah zapisal, da je Bolfanjk Serepec, ki je uspel 
pobegniti iz turške ječe in priti v Ruše 1703. leta, svoje bukve zapustil kaplanoma. 
Znamenite so še verske igre, ki jih je vpeljal župnik in učitelj Luka Jamnik leta 1680 
in so jih uprizarjali vse do leta 1722 učenci, učitelji in gostujoči redovniki. Če sklepamo 
po zgodovinski analogiji, je utemeljeno trditi, da je tako kot v jezuitskih kolegijih obsta-
jal knjižni fond. Prav tako lahko na ta fond sklepamo iz dejstva, da so se več desetletij 
pred škofjeloškimi gledališkimi igrami le-te igrale v Rušah. Dejstvo, da ne poznamo 
naslovov iger, ni relevantno. Tudi ni nič presenetljivega, da jih ne poznamo, saj je ruška 
cerkev kasneje pogorela (1779). Najbrž s knjigami vred. A ruška župnija ima še danes v 
svojem knjižnem fondu štiri stoletja stare knjige. Celo takšne izpred začetka delovanja 
šole (1617, 1621), liturgične in posvetne. Zanimivo pri tem je, da Ruše takrat še niti niso 
imele svoje župnije. Župnijo so dobile l. 1684. To je še ena posebnost v Rušah. Namreč, 
da so bile Ruše že takrat stara, znamenita božjepotna vas s cerkvijo Matere božje, edino 
latinsko šolo na naših  tleh in širše, ter po evropskih deželah znanimi in primerljivimi 
verskimi gledališkimi igrami. Danes dodajam: nesporno je ruška cerkev (šola) takrat 
imela tudi svoj knjižni fond, knjižnico.
Ko so zamrle ruške verske igre in je ugasnila še latinska šola, so se Ruše po obdobju 
razcveta pogreznile v kulturni (v veliki meri tudi gospodarski) zaton. Celo stoletje je 
vladal molk. Prebujenje je prišlo šele z nekaterimi znamenitimi posamezniki (Matija 
Wurzer - kar je sam slovenil kot Božidar Korenjak, včasih pa se je podpisal, kot poroča 
J. Glazer, tudi kot Božidar Priruški; Davorin Grizold, včasih Pohorec; Luka Hleb, izo-
braženi kmet) in s Kmečkim bralnim društvom (1865). Šolstvo v Rušah v tem obdobju 
ni bilo kak poseben nosilec razvoja. Nameščeni šolniki so bili neambiciozni, siromašni 
učitelji, podrejeni klerikom, zelo slabe so bile prostorske razmere … Zadnja učitelja 
(pred prihodom novega vala mladih učiteljev po l. 1888) sta bila menda že povsem ob-
nemogla in nezainteresirana, eden se je štel za Nemca. Šele proti koncu stoletja, ko so 
v Rušah vzeli vajeti v roke takratni župan dr. Gašper Gorišek (skupaj z ambiciozno in 
cerkvi zelo predano ženo) in učitelji Lasbacher, Lichtenwallner, Lesjak in Stani, vsi 
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priseljeni, se prične ponovni razmah kulturnega, vzgojnega, izobraževalnega, domo-
ljubnega življenja. Vse skupaj je spremljala še vzpenjajoča gospodarska podoba okolja. 
Ruše so že izgubile značaj kmečkega okolja. Razvijala se je obrt, v precejšnji meri tudi 
industrijski, sodobnejši način proizvodnje. Svoje so prispevali še migracijski tokovi, saj 
se je priseljevalo vse več tujcev, lastnikov, uslužbencev in delavcev.
Poglejmo, kako se je vse to odrazilo na področju kulture, šolstva, knjižničarstva. 
Odločilen je bil vpliv posamičnih močnih osebnosti.
Wurzer je bil velik domoljub, kar je morda najlepše izrazil v svojem »Povabilu« za 
ustanovitev društva. »Bratje, pokažimo svetu, da smo Slovenci, in da nas je prešinil duh 
slovenski! Vse iz ljubezni do domovine! Z Bogom.« (ČZN) Njegov ekslibris najdemo 
v prenekateri knjigi, ki jo hrani župnijski urad. Raziskoval je domačo zgodovino in bil 
kronist. Tudi v pisanju pesmi se je kdajpakdaj poizkusil. Njegova največja zasluga pa 
je bila, da je zaznal potrebo po narodnem prebujenju in zasnoval bralno društvo, pričel 
nabavljati časopise in knjige. V Povabilu sušca 1865 piše: »Narod obstoji iz mnogo 
posameznih ljudi, vsakterega posameznega je tedaj sveta dolžnost, da rok križom ne 
derži, temoč dela kakor eden za vse … To se med drugim godi, da kupuje rad slovenske 
bukve in jih bere, da si naročuje tudi slovenske časnike ali novine.« (ibidem) Verjetno 
je prav on »ustoličil« Davorina Grizolda, smolniškega kmeta naprednjaka, za prvega 
predsednika društva. Grizold je imel še enega sodobnika: Luko Hleba. Tudi smolniškega 
kmeta, a kmeta, ki je študiral filozofijo, se vpisal na bogoslovje in se po smrti starejšega 
brata nerad vrnil domov in aktivno posegal v tukajšnje družbeno dogajanje: kmet-filo-
zof- mentor-dobrodelnik, človek, ki je Grizoldu še za časa študija svetoval literaturo in 
pošiljal časopise. A Grizold je bil že sam po sebi upornik, zaveden Slovenec, lokalpa-
triot. Sam se je tako predstavil: »Dol stopim pa kar ne od naše pravične reči, na skali 
živim, kot skala stojim!« Bil je zelo načitan, dober govorec in pevec, politično angažiran 
dopisnik v razne slovenske časopise in tudi pesnik. Ti trije pomembni Rušani, ne morda 
šola, so bili snovalci druge »ruške« knjižnice. Njihovi nasledniki, v Ruše priseljeni dr. 
Gorišek in mladi učitelji so nadaljevali z začetim delom. V šoli in v društvu se je najbrž 
kopičil knjižni fond. O knjižnici v šoli nisem našel poročil, a je nedvomno obstajala. O 
tem zopet sklepam po zgodovinski analogiji in po obvezni strukturi šolskega sistema, 
ki je vključeval knjižni fond. Na ruški šoli pa je pridobival znanje tudi Janko Glazer, 
kasneje pomemben bibliotekar, ki je že v rosni mladosti »požiral« knjige in kot piše 
Ciril Stani, imel že v ljudski šoli svoje lastne, evidentirane, vsebinsko urejene in celo 
katalogizirane izvode. V svojih spominih Glazer ni pozabil omeniti odličnosti ruške 
šole in svojih učiteljev. Več o takratnem knjižnem fondu bo govora v razmišljanjih o 
društvenih knjižnicah.

KnJiŽnice v ŽuPniJSKiH uRaDiH
Cerkev je bila v srednjem veku ključni zgodovinski subjekt, ki je svojo moč črpal tudi 
iz svojega univerzalizma, transnacionalnosti, hierarhičnega ustroja in ekskluzivnosti, 
gospodarske ter politične moči. Neizbrisljivo se je zapisala v razvoj kulture, šolstva, 
knjige in knjižničarstva. Njena temeljna predpostavka delovanja na teh (in drugih) po-
dročjih je bila ambicija, pravzaprav imperativ, zahteva po lastni obnovi in širitvi. To je 
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očitno tudi na področju izobraževanja, knjižne produkcije in razširjanja vednosti in to 
ne velja samo za katoliško cerkev, čeprav imamo zaradi našega okolja v mislih pred-
vsem rimokatolištvo.
V samostanih se je pisalo in prepisovalo predvsem to, kar je bilo namenjeno širitvi veroiz-
povedi, etosa, nauka, cerkvene oblasti. Drugo je bilo cenzurirano ali je doživelo še hujšo 
usodo. V skriptorijih so delali premišljeno vzgajani in šolani ljudje. Ni mogel kdorkoli 
postati prepisovalec tekstov, ni mogel kdorkoli pridobiti znanja branja in pisanja in ne 
pravice dostopa do knjige. Še dolgo v srednji vek se je smatralo, zlasti ob protireformacij-
skih valovih, da branje lahko pokvari navadne ljudi in jih celo nagovori k nespodobnemu 
obnašanju, puntanju. Tudi v hinduizmu je tako veljalo, da naj nižje kaste nimajo dostopa 
do knjig. V antiki pa na primer svobodni niso pisali. To fizično, manjvredno delo je bilo 
pridržano za sužnje. Zasebne, pogosto zelo bogate knjižnice v župnijah in na škofijah niso 
imele značaja javne dostopnosti, dokler niso pri nas luteranci in Primož Trubar posebej 
terjali, da naj ima vsak sam neposreden odnos z bogom (preko Biblije), da naj zato knjige 
izposojajo javne knjižnice in da naj bodo knjige dostopne vsem tudi v državnih, mestnih 
šolah. Do Ruš vpliv reformacije nikoli ni segel! Do Limbuša pa menda je. V predmarčni 
dobi so tudi pri nas pričeli pozivati duhovnike k ustanavljanju farnih knjižnic. A bilo bi 
napak, če bi trdili, da se je v župniščih skrbelo samo in izključno za tisto literaturo, ki je 
bila namenjena utrjevanju nauka in oblasti cerkve, veroizpovedi. Tako ni bilo niti pred 
štirimi stoletji, kaj šele, da bi kaj takega smeli trditi za sodobnost. V župniščih se je torej 
zbirala tudi »posvetna« literatura (morda tudi skrivaj) in se zbira še danes.

Vse fare vodijo knjige umrlih. Na fotografiji tipičen motiv z naslovnice takšne knjige (ŽU Ruše).

Za ŽU Lovrenc nimamo podatkov o knjižnem fondu. V razgovoru z župnikom Jožetom 
Hrastnikom zvemo le, da kakšnega omembe vrednega knjižnega fonda tam ni. Kolikor 
ga je kdaj bilo, da je zgorel med drugo vojno. Požgali so ga okupatorji, preostalo pa 
bojda še partizani. Ostalo naj bi nekaj manj pomembnih rokopisov in nekaj knjig, ki so 
med obema vojnama služile župniku (režiserju, prevajalcu gledaliških tekstov) Janezu 
Oblaku pri gledališkem delu. Če ni nikakršnega povojnega fonda, pa je še najverjetnejše, 
da so knjige župniki kupovali osebno oz. da je fond še neurejen, saj je v vseh župniščih 
bil vpeljan sistematičen način obveščanja in nabavljanja knjig in drugih publikacij, ver-
skih listov, strokovne literature. Seveda so pomemben del gradiva v župniščih različni 
arhivski dokumenti, kronike in rokopisi.
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Župnik v Selnici (Franc Pečnik) je prav tako dal informacijo, da fond še ni urejen in 
omenil, da pa ga je sicer precej. V to, da bi utegnil biti v Selnici in pri Sv. Duhu bogat 
fond, ne kaže dvomiti. Že zato ne, ker je tudi selniški župnik Janez Čokl bil ljubitelj in 
režiser gledaliških iger in ker so bili župniki in njihovi duhovni pomočniki v Selnici 
zelo izobraženi ljudje, tudi univerzitetni profesorji. Seveda pa ne poznamo konkretne 
razmejitve med osebno in župnijsko lastnino knjig.
Precej več lahko zapišemo o tisku v limbuškem in ruškem župnišču, saj nam je bila dana 
možnost, da ga v grobem pregledamo in si ustvarimo prvi vtis o tem, kaj obsega. To sta 
omogočila ruški župnik Robert Senčar in limbuški župnik Andrej Firbas. Oba župnika 
tudi razmišljata o tem, da bi ponovno uredila »knjižnici« v lastnih cerkvenih prostorih. 
Lahko povemo kar takoj, da je v obeh župnijskih uradih po več kot tisoč knjižnih enot. 
Morda marsikaj ne sodi več na knjižne police, ker je že preveč poškodovano in neaktu-
alno za branje, kakšne druge, na primer zgodovinske vrednosti pa tudi nima. Kaj več o 
bogastvu knjižne - arhivske dediščine v teh dveh župnijskih uradih bo moč reči šele, ko bo 
natančno razvrščeno, pregledano, popisano, katalogizirano, ocenjeno. Zato pa bo potrebno 
specializirano strokovno znanje in dobro obvladovanje gotice in latinščine. Poglejmo si, 
kaj pa vendarle lahko rečemo o fondu v ŽU Ruše in ŽU Limbuš že sedaj.

Mogočnost svetim knjigam je zagotavljala tudi likovna oprema -  
v tem primeru znamenitega slikarja Gustava Doreja (ŽU Ruše).
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Pregled gradiva nas takoj opozori na več skupnih značilnosti. Gradiva je precej. 
Rokopisnega in tiskanega. Starejše knjige so pisane v nemščini (gotici) in v latinščini, 
tiste iz kasnejšega obdobja pa seveda večinoma v slovenskem jeziku. Tudi v drugih, 
odvisno od tega, katere jezike so duhovniki obvladali. Največ knjig je pisanih (razen v 
slovenščini) v nemščini, v latinici, nekaj tudi v italijanskem, francoskem, grškem, srb-
skem, hrvaškem jeziku. Kupovali so jih kot posamične knjige ali kot zbirke knjig, na 
primer zbirke Mohorjeve družbe, Knjižic, zbornika Dom in svet …) Posebno zanimive 
so tiste s posvetili ali ekslibrisi. Če jih razvrstimo po vsebini, pa se te knjižnice iz župnišč 
prav posebej ne ločijo od ljudskih knjižnic. Izvzemši seveda liturgične, ritualne knjige, 
kakršne so misali, brevirji, molitveniki, martirologije, evangeliji, nabožne pesmarice … 
Veliko je druge, posvetne literature, ki se ji kajpak pozna, da so izbor naredili duhovniki. 
Med knjigami najdemo poljudne in strokovne, znanstveno čtivo, leposlovje, priročnike, 
učbenike ter celo stripe za otroke. Razen slovarjev, enciklopedij, leksikonov se lahko 
razgledamo po literaturi iz najrazličnejših področij, kot so: teologija, filozofija, pravo, so-
ciologija, naravoslovje, tehnika, ekonomija, zgodovina, geografija, potopisi, raznovrstno 
leposlovje, dramaturgija, jezikoslovje, umetnost, literarna teorija, glasba … Razumljivo, 
duhovščina je bila postavljena zelo pogosto pred čisto vsakdanje probleme, zato knjige 
o komunizmu, socializmu, gospodarskih, finančnih, davčnih, zdravstvenih …in drugih 
nasvetih niso presenečenje. Prav tako ne tiste knjige, ki govore o drogah, alkoholizmu, 
družinskem in spolnem življenju, pa tiste o obdelovanju vrta, kuharskih mojstrovinah 
ali na primer druge knjige v stilu »sam svoj elektrikar«. Skratka, ne manjka skoraj no-
beno področje, opazno pa je, da ni kakšne reformatorske literature in literature drugih 
verstev, s katero bi se morebiti kdo seznanjal vsaj »na skrivaj«. Poglejmo nekaj prime-
rov starejših (16./17./18./19. stol.), zanimivih knjig iz ŽU Ruše in ŽU Limbuš (naslove 
prevedel Patrik Vicman):

KnJiGe Žu RuŠe
• Francisco Luca, Huberto Phalesio, Johannis Georgii Silberbatur: Sveta Biblija kar-

dinala Hugonisa (Dunaj 1617)
• Ioannis Sotealli, Horatij Lucij: Sveti Tridentinski koncil (Antinii Hierati, 1621)
• Thome Sanchez: Aforizmi Tomaža Sančeza (1628)
• Meniški red Salisburžanov: Zbirka misalov (1657)
• Nubila Jubila: Posebna in čudovito srečna preobrazba (britanske dinastije Stuartov) 

(Frankfurt 1662)
• Balduini Cabillavi: Pisma in spomini (Dunaj 1698)
• Thomam Hybernicum: Zbrane doktrine (1699)
• R. P. Louis le Comte: Vtisi priznanega kraljevega matematika Louisa le Comtea 

(Frankfurt-Leipzig 1699)
• Red sv. Avguština na Dunaju: Nova in velika slovnica (namenjena bogoslužnim 

poklicem) (Dunaj 1721)
• Red sv. Avguština: Avguštinski brevir (Benetke 1732)
• Akademsko združenje kolegija Družbe Jezusa Kristusa: Rimski katekizem (1737)
• R. P. Petri, R. P. Jaccobo Canisio: Zbirka in življenjepisi svetnikov (1741)
• Biblija (Kardinal Hugonis, 1754)
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• Biblija (Tomas Primus, Benetke 1768)
• Opažanja znanosti in umetnosti lepega (1769)
• Cristian Fuerchtegott Velleris: Predavanja o morali (1771)
• Odilone Schreger, benediktinec: Študijski priročnik (1773)
• Christian Fuerchtegott Velleris: Pisma (Trattner 1775)
• Abtes Ronnotte: Filozofski leksikon religije (Augsbug 1775)
• Zgodovina križarskih vojn (1785)
• Zgodovinsko-filozofski in statistični fragmenti monarhije (Friedel, Celovec-Leipzig 

1786)
• Knjiga o novejšem nemškem gledališču (Troetscher, Graz 1790)
• E. Heinrich Fischers: Skrivnosti narave in umetnosti za vsa družbena področja 

(Leipzig, 1791)
• Učbenik rimskega cesarstva (Dunaj 1844)
• Geografski učbenik (J. G. Fr. Eannabich, Weimar 1855)
• Joseph Baldeschi: Nazoren potek rimskega obrednika (1856)
• Rimski misal (Regensburg 1858)
• Slovar latinskega jezika (lat. nem)

KnJiGe Žu LimbuŠ
• Prekrasne božanske zgodbe (tiskarna Basilea, 1538)
• Petro Galesinio: Martirologij rimokatoliške cerkve, Benetke 1578)
• R. P. Iacobi: Komentarji stare in nove zaveze (1645)
• Menihi salzburškega meniškega reda: Zbirka misalov (1657)
• Rimski misal (izdan pod dekretom Tridentinskega koncila 1662)
• Dve pismi bralcem (Biblija) (1663)
• Rimski misal (izdan pod dekretom Tridentinskega koncila, 1666)
• R. P. Natali Alexandro, Tomus Primus: Teološki verski in moralni nauk (1698)
• Za uporabo dovoljen seznam knjig pod Sikstom V. (konec 16. stol.)
• Nicolo di Castelli: O imperijskem ozemlju v Evropi (tiskano v italijanščini, franco-

ščini, latinščini in nemščini) (1714)
• Pisanje in poglabljanje o Sv. Aureliju Avguštinu (Babtista Bossinus, 1734)
• A. P. Francisco Wagner: Univerzalni latinski priročnik frazeoloških izrazov (lat., 

madž., slov.) (1740)
• Avguštin Calmet: Disertacije na raziskave komentiranih pisem (1751)
• M. Cristiano Reineccio: E KAINE DIATHEKE (Nova zaveza, napisana vgrščini in 

latinščini) (1753)
• Joseph Biner: Nazorno izobraževanje področja cerkvenih pravic) (Graz 1754)
• Der Mesiyas: (Dunaj 1771)
• Oswald Gutsmann: Nemško slovenski slovar (z zbirko osnovnih oblik slovenskega 

jezika) (Celovec 1789)
• Tissot: O onaniji ali poteku in opisu spolnih bolezni: (prevod iz francoščine) (Dunaj 

1791)
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Dnevni in PeRiODiČni tiSK
Če bi bil knjižnični fond razvrščen na police, bi bilo veliko polic obloženih z dnevnim časo-
pisjem, ki so ga mnogi hranili ali pa so hranili vsaj izrezke. Največ je periodike. Nekateri so 
jo (Wurzer) celo vezali. Več deset revij bi lahko našteli, a naj zadostuje le nekaj primerov:
Slovenski prijatelj, Novice, Duhovni pastir, St. Hedwigs Blatt, Der Sendbote, Kirchliches 
Verordnungsblatt … so prihajali že v 19. stoletju. Bogoljub, Glasnik srca Jezusovega, Naš 
dom, Kraljestvo božje, Časopis za zgodovino in narodopisje, Katoliška akcija … v prvi 
polovici 20. stoletja, Sadjar in vrtnar, Krščanski nauk, Kristjanova obzorja, Tretji dan, 
Družina, Ognjišče, Bogoslovni vestnik … v drugi polovica 20. stol. Župnišča so tudi danes 
naročniki časopisov in revij. Ker imajo vsa tudi internetno povezavo, je njihova infor-
miranost vsaj takšna kot informiranost drugih. Pogrešati pa je boljšo in bolj sistematično 
urejenost knjižnega fonda v farah (kar v svojem članku omenja Fanika Krajnc Vrečko) in 
izposojo. Nekoč so bili župniki ob vseh drugih vlogah, ki so jih imeli, tudi »knjižničarji«.

Iz cerkvene kronike v Rušah,  
pisane v času krize.

DOKumenti (aRHivi)
Največjo vrednost za zgodo-
vinarje (in še koga) pa imajo 
gotovo ohranjeni dokumenti. 
Nekateri so urejeni, drugi zopet 
ne ali so v »izgubljenem sta-
nju«. A iz njih lahko bolje pre-
poznamo duh časa, navade v ne-
kem okolju, krajevno dogajanje 
na različnih področjih življenja, 
osebnostni značaj, vrednote du-
hovnikov in mnogo drugega.
Najbolj urejene so kronike in 
matične knjige. Zlasti zna-
menita Ruška kronika Notata 
Rastensia mora biti omenjena. 
Za njo pisana kronika do kon-
ca 19. stoletja (1895) je najbrž 
izgubljena. Žal, saj bi morda iz 
nje lahko razbrali in si pojasnili 
splošno (kulturno) mrtvilo v ru-
škem okolju po tem, ko ja vrata 
zaprla Ruška latinska šola. Po 
pričevanju župnika Hrastnika 
tudi lovrenških kronik do 1903. 
leta ni v župnišču. Imela naj bi 
jih neka anonimna oseba, ki pa 
jih je pripravljena vrniti samo 
proti »odškodnini«.
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Bolj ali manj so ohranjene različne rokopisne knjige (do 17. stoletja nazaj), kakršne so 
rojstne, krstne, veroučne, obhajilne, birmske, poročne knjige ter razne druge evidence 
krajanov, smrti, pogrebov …
Enako zanimiva in pomembna je dokumentacija v zvezi z lastništvom, nacionalizaci-
jami in vračanjem lastnine, nadarbinami, volili, zapuščinami, zbiranji darov za obnovo 
in gradnjo objektov, nakupe zvonov … Tudi gospodinjska »knjigovodstva«, računi, 
prejemki, dopisovanja s škofijo ali kulturno varstveno službo veliko povedo, tako kot 
na primer ekscerpti, študije, rokopisna gradiva o zgodovini, naravoslovju itd.
A vse to, knjige in drugo gradivo bo moralo šele biti urejeno in ustrezno strokovno 
obdelano. S popisom knjig v ruškem župnišču je pred leti pričela prof. Gena Pen, a 
delo žal ni bilo nadaljevano. V Limbušu je bil del gradiva pregledan in razstavljen ob 
priložnostnih prireditvah v spomin župnika Laha in Družbe za branje, kaj več pa tudi 
ni bilo opravljenega - razen, da je bilo gradivo v zadnjih mesecih še enkrat »prečesano« 
in izbrano za razstavo.
Takšna groba razdelitev gradiva nam pove nekaj o duhu časa, o življenju v župniji, od-
nosu duhovnikov do jezika, naroda, o pojmovanju vsakdanjega življenja, razumevanju 
vloge kulture, znanja, o osebnih nagnjenjih duhovnikov … Za tovrstno poznavanje bo 
potrebno še kar nekaj »brskanja« po zapuščini.

DRuŠtvene KnJiŽnice
Razmislek o društvenih knjižnicah seže v čas limbuškega župnika Antona Laha, usta-
novitelja tamkajšnjega bralnega društva, imenovanega Družba za branje slovenskih 
bukvic v Lembahi (1847). Svoje knjige je, ko je služboval v Radgoni, posojal že precej 
let poprej. A. Lah, velik narodobudnež, ljubitelj slovenskega jezika, ki je tudi sam pesnil 
in prevajal nabožne pesmi, knjižničar in izdajatelj ima v ustanavljanju ljudskih knjižnic 
pri nas zagotovljeno eno od častnih mest. Sledil je pozivu Oroslava Cafa v Bleiweisovih 

Iz cerkvene kronike v Rušah.
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Novicah (1845), da župniki »napravijo v svojih farah bravnice, to je družbe za bukve 
brati, gder vsaki ob letu nekoliko vloži, da se bukve, kar jih je slovenskih, pokupijo ino 
po fari berejo«. (Fanika Krajnc Vrečko) Menda je Caf takšno družbo v Framu takrat 
(1844) že imel, Lah pa mu je sledil tako rekoč v celoti: kupovali so samo slovenske 
knjige, denar zanje zbirali med premožnejšimi farani (»pomočniki dobre reči« - deset 
jih je bilo), ki so si lahko knjige (40) izposojali (deloma brezplačno). Drugi so si izpo-
sojali proti plačilu. Delo družbe je bilo regulirano z »regelci«. Iz zapisov ni videti, da 
bi se družba in fond kasneje širila, obstaja pa seznam izposoje knjig po letu 1850. Tudi 
velik del knjig (26), pretežno nabožnih, se je ohranil. Ves čas je delo »knjižničarja« 
opravljal kar župnik sam in tudi hranilišče je bilo v župnišču. »Knjižnica« je bila torej 
zasebna in tesno prepletena s cerkvijo, značaj ljudskosti pa ji je dajalo društvo (lastnik) 
in dejstvo, da si je knjige lahko izposodil vsak. Revni tudi zastonj. Lahovo društvo je 
bilo svojevrsten napovedovalec čitalništva in bralnih društev, njegovo delo z zapuščino 
vred pa »spomenik«, vreden, da se ga ohrani in »postavi na ogled«.
Tudi v Rušah se je kmalu ustanovilo društvo za branje knjig, Kmetsko bralno druš-
tvo (1865) in tudi tu je bil pobudnik župnik, Matija (Božidar) Wurzer. Božidar Wurzer 
(Korenjak) je takisto bil narodoljub, pesnik, ljubitelj materinega jezika, nasprotnik 
nemškutarstva (česar ne bi mogli trditi za njegovega predhodnika Godino), zgodovinar 
in kronist. V Povabilu k ustanovitvi društva je zapisal tudi: »Da bi nam tedaj, spošto‑
vani prijatelji! vest ne očitala, da svojega naroda v djanji ne ljubimo, me je misel na 
to pripeljala, da se nas več zjedini in da si z združeno močjo … te slovenske časnike 
naročimo: Novice, Slovenec in Umni gospodar … Koga je volja, biti iskren in dejanski 
domorodec, naj pristopi k temu društvu in se nižej podpiše in naznani, kolikor hoče v ta 
blagi namen darovati.« (Janko Glaser, ČZN 1925)
Povabilu se je odzvalo 13 krajevnih velmož, predvsem kmetov in nekaj obrtnikov (med 
njimi tudi trije Glaserji), ki so za predsednika izbrali Davorina Grizolda. Steklo je na-
ročilo časopisov, razen naštetih so naročili še Zgodnjo danico. »Knjižnica v Rušah« 
je pričela z delom in Rušani so brali še Drobtinice, Mir ter Slovenski glasnik. A niso 
bili zgolj bralci, pač pa tudi dopisniki. Najaktivnejši je bil Grizold. Pisal je o povsem 
vsakdanjih stvareh (tatvinah, vremenskih ujmah …), a najraje je politiziral o nemšku-
tarstvu, o potrebi po slovenskih šolah, strankarsko političnih temah (seveda ni sodil 
v krog protiklerikalno usmerjenih liberalcev) ob volitvah, pa tudi razrednih tem se ni 
izognil (zoper zahteve kočarjev). Pisal je kratko, jasno, a zelo ostro, zajedljivo, kot 
pravi »Pohorec«, kakor se je občasno podpisal. Društvu je predsedoval do svoje smrti 
(1871). Grizold je bil dopisnik časopisov že od l. 1951, v Drobtinicah, v katerih je ob-
javil dve svoji pesmi, v Novicah, Slovencu. Po Grizoldovi smrti in odhodu Wurzerja iz 
Ruš (1867, vrnil se je zopet l. 1877) je delo spet nekoliko zastalo, do prihoda Gašperja 
Goriška in četverice mladih učiteljev (Jožefa Lasbacherja, Matije Lichtenwallnerja 
Senkoviča, Davorina Lesjaka in Tomaža Stanija). Zopet je oživelo društveno delo, zla-
sti igranje iger na Štefanovo in delovanje knjižnice. Denar, pridobljen od vstopnine za 
igre in zaslužek od veselic je bil potrošen pretežno za nakup knjig, posledično torej za 
gledališko in izobraževalno delo.
Svetovna vojna je kulturniško ustvarjalnost seveda ustavila, a že leta 1918 društvo po-
novno začne z delom. Najprej je zaživela knjižnica, čeprav je med vojno utrpela veliko 
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škode. Knjižnica, ki je najprej poslovala v skromnem obsegu in le za člane, je po letu 
1900 pričela širiti svojo dejavnost. Takrat je imela 201 knjigo na policah. Že avgusta 
1918. leta pa so člani društva z igro Bucek v strahu zbrali toliko vstopnine, da so lahko 
kupili preko 100 knjig. Nič čudnega, da se je knjižnica kmalu uveljavila kot odlična, saj 
sta društvo vodila Viktor Glaser (podjetnik) kot predsednik in Janko Glaser kot tajnik. 
Geslo, pod katerim je delovalo društvo, je glasilo: »Vse iz ljubezni do domovine. Sloga 
jači, nesloga tlači«. Bruno Hartman je ta čas označil kot čas, ko je bilo v Rušah okolje 
naklonjeno knjigam. Knjižnica je v okviru društva delovala do druge vojne, takrat pa jo 
je aprila 1941 uničil okupator in knjige požgal na dvorišču Sokolskega doma. Le malo 
gradiva so uspeli rešiti. Knjižnica je že prej, leta 1919 postala ljudska knjižnica. Takrat 
je fond štel 283 enot, leta 1932 je narasel na 783 enot. K temu je veliko pripomogla 
leta 1924 izpeljana »akcija knjige« (kako zelo to spominja na lanskoletno akcijo MK), 
kakor so imenovali zbiranje knjig pri podjetjih, ustanovah, posameznikih, pa tudi denar 
od gledaliških iger je bil skoraj ves potrošen le za knjige. Potem je nabava knjig zaradi 
pomanjkanja denarja nekaj let zastala, do leta 1941, ko so jih Nemci barbarsko skurili, 
pa je fond vseeno narasel na 1144 enot gradiva.
Nemci so bili grožnja tudi za knjige v TDR, ki so jo takoj po okupaciji prevzeli ob po-
moči domačih kulturbundovcev. Po ustnem pričevanju Jakoba Cehnerja, sina nekdanjega 
izposojevalca knjig, so knjige v TDR reševali pred Nemci tako, da so jih ponoči metali 
preko tovarniškega plotu in jih zakopali ter tako veliko ohranili.
Sokolsko društvo je osnovalo »izobraževalni odsek in mladinsko sokolsko knjižnico« 
pod vodstvom Ivana Šeška 1919. leta. Delovali so sprva v gostilni pri Novaku, dokler 
niso 1932. dobili lastnega Sokolskega doma. Tudi knjige mladinske knjižnice so postale 
žrtev okupatorjevih plamenov. Z ozirom na dejstvo, da so gojili bogato gledališko in 
lutkovno dejavnost, pa lahko sklepamo, da jih je bilo precej.
Leta 1922 je bilo ustanovljeno društvo Svoboda, prav tako z izobraževalno sekcijo in 
knjižnico. Organizirali so številna predavanja, predavatelji pa so bili znani kulturniki, 
revolucionarji kot na primer Lovro Kuhar, Rudolf Golouh, Tone Seliškar, Mile Klopčič 
in v Ruše priseljeni Ivan Potrč. Posebnost tega ruškega društva je bila v tem, da je ime-
lo dobro knjižnico s pretežno marksistično literaturo in kar 120 naročniki Svobode, ne 
da bi imelo svoj prostor. Shajali so se namreč v Magdičevi gostilni, knjižni fond pa so 
shranjevali kar po domovih. Lahko si predstavljamo, v kakšnih razmerah je delovala 
tista knjižnica s »poslovanjem po domovih« v času, ki levičarskim organizacijam in 
delavskemu razredu res ni bil naklonjen, razen tega pa je vladal tudi duh jugoslovanske-
ga (nacionalističnega) unitarizma. Ta unitaristični duh je bil lasten tudi sicer liberalno 
usmerjenim sokolom.
Katoliško bralno društvo (1922) se je leta 1926, po združitvi z Orli, preimenovalo v 
Prosvetno društvo Ruše. Prvi dve leti je imelo le svojo knjižnico v prostorih »stare 
šole« (v lasti župnije), kasneje, 1925. je razvilo še gledališko igro. Ohranjen je del 
»inventarnega imenika knjig« in »izposojilnega imenika knjig«, ki ju hrani ŽU Ruše. 
Ker imenika nista opremljeno z nobeno letnico ali navedbo lastnine knjig, lahko skle-
pamo le posredno, da gre za knjige Prosvetnega društva. ŽU namreč ni imel knjižnične 
dejavnosti. Pa tudi malo verjetno je, da bi nabavljal pretežno posvetno literaturo, v 
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veliki meri leposlovje domačih in tujih avtorjev (Gregorčič, Župančič, Šorli, Bevk, 
Cankar, Detela, Erjavec, Finžgar, Jenko, Jurčič, Kunaver, Kersnik, Levstik, Meško, 
Milčinski, Pregelj, Stritar, Tavčar, Trdina, Jeraj, Krek, Malešič, Jalen, Vidmar, Mal, 
Kranjec … Burroughs, Barbusse, Chesterton, Dostojevski, Doyle, Gogolj, Kipling, 
London, Melville, Sienkiewicz, Tolstoj, Twain, Wilde, Verne, Wells, May, Strogov, 
Šenoa, Grimm, Gide, Turgenjev …). Na imeniku najdemo tudi zapis o avtorjih gleda-
liških iger (Niccodemi, Shakespeare, Rosseger, Župančič, Zdolšek …). V ŽU Ruše pa 
najdemo še en seznam, ki ga je pripravila Gena Pen. Na svoj seznam »razne igre« je 
vnesla preko trideset iger. Naštejmo nekaj iger s seznama: Schiller, Die Jungfrau von 
Orleans; Meško, Pri Hrastovih; Štoka, Ne kliči vraga; Finžgar, Razvalina življenja; 
Cankar, Hlapec Jernej; Anzengruber, Krivoprisežnik; Zbirka ljudskih iger; Veseloigre 
in šaljivi prizori; Dve igri za prvoobhajance …
Verjetno so to igre, ki jih je Prosvetno društvo redno pripravljalo in uprizarjalo. Tako se 
je zaradi prostorske in siceršnje prepletenosti društva in župnije v fondu ruške župnije 
našlo še veliko druge literature, ki so jo člani dramske sekcije potrebovali za svoje delo. 
Če primerjamo avtorje in naslove gledaliških (tudi lutkovnih) iger, ki so jih igrala raz-
lična ruška društva, bi med njimi težko našli kakšno »politično ali ideološko cezuro«.
Omemba odrske dejavnosti v Rušah pa je pomembna tudi zato, ker je bila tako po 
obsegu in občasno po kvaliteti prav neverjetna. Med obema vojnama so ruška društva 
pripravila skoraj dvesto premier! Ta podatek dobimo iz Ruške kronike v prikazu kul-
turnega delovanja pri nas, ki ga je izredno vestno in natančno pripravila Majda Čuček. 
(Iz kronike so povzeti tudi številni drugi podatki.) Ker je M. Čuček podatke pripravila 
na osnovi pristnih virov, vanje ne moremo dvomiti. Za naše društvene »knjižnice« pa to 
pomeni, da so pridobivale, hranile in posojale zelo veliko gledališke literature, ki je žal 
le skromno ohranjena, nedvomno pa je bila predpogoj za obsežne dejavnosti. Verjetno 
nekaj podobnega velja za številna pevska društva, godbo in druge glasbene sekcije v 
društvih in glasbeno literaturo, potrebno za njihovo dejavnost.

Iz arhiva ŽU Ruše.
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Seznam iger, ki ga je sestavila prof. Gena Pen.
Iz arhiva ŽU Ruše.
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Po vojni (1946) se je v Rušah knjižničarska dejavnost začela v okviru Ljudske knjižnice. 
Knjižni fond je nastal iz približno 250 podarjenih knjig krajanov, sicer pa je bila knjižnica 
sestavni del KO OF Ruše. Že leta 1948 se je knjižnica pridružila SKUD TDR (sindikalno 
kulturno umetniško društvo je bila takrat pogosta organizacijska oblika), leta 1949 pa SKUD 
Miha Pintar Ruše. Pridružila se mu je sindikalna knjižnica (1951) in dobro urejen fond je 
štel že 3150 enot in kar 16 prostovoljnih knjižničarjev. Ko je bilo l. 1952 ustanovljeno dru-
štvo Svoboda, se je SKUD Miha Pintar sam razpustil, dejavnost pa prenesel na Svobodo.
Tudi Bezena je takoj po vojni dobila knjižnico v okviru KLO v nekdanji Krejčijevi hiši, a 
se je 1948 priključila SKUD Ruše. V Bistrici je 1947 ustanovljeni SKUD Pohorski bataljon 
pričel s knjižničarsko dejavnostjo leta 1949. Fond je nastal prav tako iz darov vaščanov, 
zelo pa je pomagala še tovarna TOBI, tudi sicer zelo naklonjeni mecen vaške kulture. Od 
začetnih 400 knjig je zaloga do leta 1979 narasla za desetkrat, vso delo pa je opravljal knji-
žnični odbor. DPD Svoboda Lobnica - Smolnik je še eno društvo, ustanovljeno l. 1953, ki 
ga moramo omeniti. Izvajali so izposojo preko 2000 knjig. Leta 1964 se je društvo razšlo, 
fond je pa za dlje časa obležal na podstrešju krajevnega doma. Kasneje nastalo KUD Franjo 
Sornik je preostanek knjig predalo občini, tako da društveni fond ne obstaja več. KUD F. 
Sornik je bilo ustanovljeno leta 1983, se po nekaj letih delovanja razšlo, novo društvo z istim 
imenom pa se je na pobudo občine in svetnika Toneta Sračnika ustanovilo leta 1999. Občina 
je društvu zagotovila primerne prostore in dejavnost se širi. V zadnjem obdobju se je razen 
svoji najbolj aktivni, folklorni dejavnosti, začelo posvečati tudi literaturi, gledališki igri in 
ob »30 letnici« celo izdalo knjigo.
V Selnici je ljudska knjižnica vse do zadnjega desetletja 20. stoletja delovala v KD Arnolda 
Tovornika. Dom je bil v denacionalizacijskem postopku vrnjen RKC in preimenovan v Dom 
A. M. Slomška. Projekta rekonstrukcije doma, ki ga je pripravila takratna Občina Ruše in 
je predvideval tudi prostore za knjižnico, tako ni bilo mogoče realizirati. Obstoječi fond je 
prevzela Mariborska knjižnica.
KUD Gradišče je 1952. leta kupilo okoli 1000 knjig in pričelo z dejavnostjo najprej v po-
družnični šoli, 1985 pa se je dejavnost prenesla v dom krajanov ob njej. V devetdesetih je 
občina pomagala društvu pri preureditvi doma in širitvi knjižničarske dejavnosti. Enako ali 
še bolj so Gradiščani znani po svoji gledališki dejavnosti in neverjetni zagnanosti za delo.
Najbrž se lovrenško knjižničarstvo prične z ustanovitvijo Kmečkega bralnega društva (1985). 
Nimamo ohranjenih virov o knjižnici, ki pa je gotovo obstajala. Že zaradi gledališke dejavno-
sti, pa zaradi kulturno prosvetnega dela Družbe Cirila in Metoda … Ne nazadnje govorijo o 
tem posredni dokazi. Tako v knjigi o Jakobu Pauliču Sadoniku (1876-1948) najdemo zapis, 
da so knjižnico Bralnega društva »Nemci zmetali v ogenj«. (Vresnik, Verovnik)
Omenjeni Sadonik je imel sam bogato zbirko knjig. Zbiral je predvsem nabožno (pa tudi 
drugo) literaturo. Tako je zbral preko 300 molitvenikov (danes stalno razstavljenih v gradu 
v Slovenski Bistrici), ohranjenih pa je še preko tristo drugih del. Najstarejši tisk datira v leto 
1700. Dela svojih knjig pa Sadonik ni mogel skriti pred Nemci in je tako izginil v ognju.
Vsaj še ena zasebna knjižnica je najbrž za raziskovanje zelo zanimiva - »Glazerjeva 
knjižnica«, ki kot je sam trdil, sploh »ne obstaja«. Obstaja pa fond knjig, ki so jih ku-
povali on, žena Marija, hčerka Alenka in vnuk Damjan. Morda bi temu fondu pogojno 
lahko rekli »knjižnica Glazerjeve domačije«?
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Vili Rezman »Ruške« knjižnice (knjige)

Obnovljena lovrenška knjižničarska dejavnost sega v prva povojna leta. Danes deluje 
knjižnica v Kodrovi hiši. Znamenita je ta hiša postala že na prelomu 19. stoletja, saj je 
gostila gledališke igre in zborovanja naprednih in rodoljubnih Lovrenčanov, tako da 
so lastnika tamkajšnji nemškutarji imenovali »srbski Koder«. V Kodrovem pa občina 
Lovrenc pravkar načrtuje širitev prostorov. Več o knjižnični dejavnosti na »ruškem« 
območju po drugi vojni v svojem članku piše D. Turjak.

viRi in LiteRatuRa
 - Matija Vurcer: Ruše, starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, Drobtinice 

1865/6
 - Zvonimir Kulundžić: Zgodovina knjige, DZS 1967
 - Ruše-300 let ljudske kulture, priložnostna brošura, ur. Adalbert Arlati, DPD Svoboda 

Ruše 1972
 - Jože Munda: Literarni leksikon, DZS 1983
 - Ruška kronika, KS Ruše, 1985
 - Aleksandar Stipčević: Povijest knjige, MH, ZG 1985
 - Viktor Vrbnjak: Janko Glazer-razprave, članki, ocene, ZO MB, 1993
 - Selnica ob Dravi, zbornik 1993
 - Ruška latinska šola, zbornik, ur. Mlinarič, Geršak, Rezman, Ruše 1995
 - Ruška latinska šola-historični kontekst, ur. Vili Rezman, Ruše 1996
 - Zakladi preteklosti, stopinje v sedanjost (zbornik ob stoletnici štirirazrednice v 

Rušah), ur. Vili Rezman, Ruše 1996
 - Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost, zbornik ob 50‑letnici MK, MB 1999
 - Fanika Krajnc Vrečko: Teološka knjižnica MB - duhovna vez med preteklostjo in 

prihodnostjo, Družina, LJ 1999
 - Branko Berčič: O knjigah in knjižničarstvu, FF UN LJ 2000
 - France Martin Dolinar: Knjižnice skozi stoletja, FF UN LJ 2004
 - Iztok Ilich: Pota knjige, DZS 2004
 - Ožbej Vresnik, Franc Verovnik: Jakob Paulič Sadonik in njegov čas, Lovrenc na 

Pohorju 2011
 - Franjo Šauperl: Anton Lah in Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi, Limbuš 

2012
 - Vili Rezman: Igre in odri, Lira 2012
 - Vili Rezman, Almanah 1999-2112, LIRA 2012
 - Utrinki kulture našega kraja, KUD Franjo Sornik 2013
 - Razni članki iz Drobtinic, Novic, Slovenca, ČZN, projektna dokumentacija občin 

za novogradnje
 - Arhivski dokumenti ŽU Ruše in Limbuš
 - Glasila podjetij
 - Neobjavljena gradiva in pogovori: Olga Malec, Alenka Glazer, Marija Vršnik, Maja 

Vačun, Melita Zafošnik, Denisa Trafela, Jakob Cehner, Gregor Stergar, Igor Kupčič, 
Dušan Marin, Branko Grudnik
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Romana FeKOnJa

Šolsko knjižničarstvo –  
vloga in pomen šolskih knjižnic

Temeljno delo šolskega knjižničarja je učenje uporabe knjižnice in spodbujanje motiva-
cije za branje. Tako lahko na kratko povzamemo in zastavimo delo šolskega knjižničarja, 
rečemo mu tudi bibliopedagoško delo. To pa vključuje izobraževanje in vzgojo učencev 
oz. naših uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in njenega gradiva ter informa-
cij, dostopnih zunaj knjižnice. Poleg tega pa tudi za kritično sprejemanje in vrednotenje 
informacij. Da pa lahko šolski knjižničar kakovostno in učinkovito izvaja to poučevanje, 
mora imeti tudi dovolj dobre oz. vsaj zadostne pogoje. Med delovne pogoje šolskega 
knjižničarja zagotovo sodi sodobna in po vseh strokovnih merilih postavljena in ure-
jena šolska knjižnica z ustreznim gradivom in sodobno informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo (v nadaljevanju IKT) opremo. To pomeni, da je za izpolnjevanje pogojev 
za osnovno dejavnost knjižničarja potrebno še vodenje in organizacija dela knjižnice.
Usposobljen šolski knjižničar mora obvladati tako znanja s področja šolstva, torej peda-
gogike, didaktike in drugih pedagoških znanj in hkrati mora imeti tudi znanja s področja 
bibliotekarstva. Tako pa tudi formalno določa Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2011): »Knjižničar je 
lahko, kdor je končal:
• univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
• magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v skladu s tem pravilnikom 
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.«
Vsak, ki pa je zaposlen na področju šolstva, pa mora imeti tudi pedagoško-andragoško izo-
brazbo. To je tudi eden od pogojev za zaposlitev v šoli, saj so pedagoški poklici regulirani 
in zato urejeni s predpisi. To določa tudi ZOFVI v členih 94, 95, 96 in 97 – za šolskega 
knjižničarja velja: »predpisana je stopnja in smer izobrazbe strokovnih delavcev, ki morajo 
imeti visokošolsko (univerzitetno) izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo«.
Knjižničar – strokovni delavec s takšno zahtevano izobrazbo je eden od temeljev so-
dobne šolske knjižnice. Tako je zapisano tudi v Kurikulu za osnovno šolo (2008, str. 4): 
»Temelj šolske knjižnice sta usposobljen knjižničar in organizirana zbirka knjižničnega 
gradiva in informacij za poučevanje in učenje, ki jo potrebujejo učenci, učitelji in drugi 
strokovni delavci šole. Knjižnično zbirko dopolnjujejo različni pripomočki in oprema za 
pridobivanje in uporabo informacij, šolski knjižničar pa organizira knjižnično dejavnost 
tako, da podpira učenje v okviru pedagoških ciljev šole.«
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Pri svojem delu – torej poučevanju knjižničarskih znanj v osnovni šoli – se šolski knji-
žničar ravna po kurikulu Knjižnično informacijsko znanje, ki ga je sprejel Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje 12.6.2008.
V programu OŠ, ki ga določi pristojno ministrstvo1, je zapisano, da je za izvajanje knji-
žnično informacijskega znanja predvidenih 36 ur v času osnovnošolskega izobraževa-
nja, to pomeni vsako leto oz. v vsakem razredu osnovne šole 4 ure tovrstnega pouka. 
Seveda pa smo knjižničarji veseli in izkoristimo priložnost, da je teh ur izvedenih še 
več. Velikokrat se v ta obseg niti ne štejejo ure, ko je izveden kakšen projekt na šoli ali 
pa dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni, tehniški), ki vključujejo več področij in pri 
izvajanju tega projekta oz. teh dni dejavnosti sodeluje tudi knjižnica.
V Zakonu o financiranju v vzgoji in izobraževanju – ZOFVI je zapisano v 68. členu, 
da ima šola knjižnico in da knjižnica opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot 
sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. To je izvajanje pouka knjižnično infor-
macijskega znanja v določenem obsegu ur.
To pomeni, da je z zakonom določeno, da ima vsaka šola knjižnico in da prav vsaka 
knjižnica opravlja svoje poslanstvo. Iz tega lahko zapišemo, da v času šolanja na osnovni 
šoli vsak otrok obišče knjižnico oz. jo redno obiskuje. Vsak otrok oz. učenec spozna ta 
vir informacij in se nauči osnovne uporabe knjižnice, njenega gradiva in virov, ki so s 
sodobno IKT opremo dostopni iz šolske knjižnice. Poleg tega pa je vsak učenec deležen 
vsaj (najmanj) 36 ur pouka knjižničnega informacijskega znanja in tako lahko rečemo, 
da vsak učenec pridobi osnove za samostojno uporabo katerekoli knjižnice in njenega 
gradiva ter drugih virov.
Delovanje šolskih knjižnic pa v ozkem bibliotekarskem področju ureja tudi Zakon o 
knjižničarstvu. Ta v 28. členu piše, da: »Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, 
tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in študente 
višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol.«  Sem pa sodi tudi učenje za sa-
mostojno rabo knjižnice in učenje za samostojno delo.
Program knjižnično informacijsko znanje se uvršča med kroskurikularne teme, to pome-
ni, da za doseganje ciljev uporabljamo informacije s posameznih predmetnih področij. 
To tudi pomeni, da cilje dosežemo z medpredmetnim povezovanjem in to pomeni tudi 
skupno doseganje ciljev. Pri enem predmetu lahko dosežemo cilje drugih kurikulov, 
drugih predmetov. Le tako je znanje učencev utrjeno in za učence tudi smiselno pred-
stavljeno in predvsem uporabno. Le tako učenci vidijo konkretno težavo (informacijsko 
potrebo) in kako jo je mogoče rešiti. Da je knjižnično znanje res medpredmetno, pa lepo 
nakazujejo učni načrti predmetov v osnovni šoli, kjer je na več mestih pri doseganju 
ciljev zapisana povezava s knjižnico, bodisi neposredno ali pa posredno kot delo z viri. 
Na primer v učnem načrtu za slovenščino v prvem triletju je zapisano: »Učenci/učenke 
ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih bese-
dil … obiskujejo knjižnico …«
Ponekod so v učnih načrtih, v poglavjih medpredmetne povezave, izpostavljene vse-
bine in cilji, ki naj bi bili doseženi v povezavi s knjižnično informacijskim znanjem 

1 Aktualno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (marec 2013).
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(npr.: spoznavanje okolja, športna vzgoja, družba, zgodovina, naravoslovje in tehnika, 
tehnika in tehnologija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, biologija, kemija). 
Izvedbo medpredmetne povezave pa je potrebno skrbno in smiselno načrtovati. Izvajalca 
– knjižničar in učitelj – morata izvedbo medpredmetne povezave (ure) vnaprej načrto-
vati, določiti cilje predmeta in cilje knjižnično informacijskega znanja, se dogovoriti 
za sam potek izvedbe, medpredmetno povezavo izpeljeta in seveda izvedeno nato tudi 
evalvirata oz. ocenita.
Šolska knjižnica na šoli predstavlja odprto učno okolje, ki omogoča vsem učencem in 
strokovnim delavcem tako samostojno kot tudi vodeno učenje in raziskovanje. S svojo 
zbirko gradiva (tako z vsebino kot z dostopnostjo) šolska knjižnica omogoča spozna-
vanje različnih kultur in spodbuja medkulturnost.
Omogoča in tudi spodbuja različne metode učenja in poučevanja, kot je skupinsko delo, 
sodelovalno učenje, projektno delo, raziskovanje, reševanje problemov ipd. S svojim 
gradivom in z vsemi sodobnimi informacijskimi viri pa šolska knjižnica omogoča raz-
iskovanje in tudi upravljanje z informacijami ter ob vsem tem seznanjanja in spodbuja 
učenje uporabe sodobne IKT.
Ena od temeljnih nalog knjižnice je spodbujanje branja in razvijanje pismenosti v naj-
ožjem pomenu besede. V Kurikulu za osnovno šolo (2008, str. 4) je nadalje še zapisano: 
»Knjižničarjevo samostojno bibliopedagoško delo s skupinami je namenjeno spoznava-
nju učnih vsebin iz programa knjižničnega informacijskega znanja, motiviranju učencev 
za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov ter razvijanju branja in 
bralne kulture.«
Na tem mestu in s to nalogo je knjižničar tisti, ki je lahko s svojim gradivom bliže 
uporabnikom (učencem) kot pa učitelji. V knjižnici imajo učenci občutek, da ne gre za 
klasično šolsko okolje, so bolj sproščeni in s knjižničarjem se pogovarjajo o prebranih 
knjigah, so bolj dovzetni za predloge, kaj naj berejo. Knjižničar se lahko v celoti posveti 
posamezniku in mu svetuje, katero literaturo za branje naj izbere, ga skozi referenčni 
pogovor usmerja in predlaga. Knjižničar je namreč tisti, ki zelo dobro pozna gradivo v 
knjižnici in glede na pogovor z uporabnikom predlaga naslove za branje. Na ta način 
skušamo učencem približati pisano besedo in se trudimo, da bi otroci radi in z veseljem 
brali tudi v prostem času. Še vedno velja, da je knjižnica in knjižničar tisti, ki posreduje 
pravemu bralcu pravo knjigo ob pravem času.
Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, je vir vseh informacij, na večini šol 
po Sloveniji je res srce šole, središče dogajanja. V današnjem času, ko je vse okrog 
nas toliko in toliko informacij in vseh možnih virov informacij res lahko govorimo 
o pravi poplavi oz. celo lahko rečemo smetišču podatkov. In kako se v tej poplavi 
znajti, katera je prava informacija med vsemi podatki, ki so na voljo? Katera je tista, 
ki jo iščemo in ki jo v danem trenutku potrebujemo? To skušamo šolski knjižničarji 
naučiti naše učence. V vsej poplavi podatkov in enostavnega dostopa do informacij 
je potrebno kritično pristopiti do informacij in jih ovrednotiti ter nato tudi kritično in 
smiselno uporabiti.
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Rečemo, da jih informacijsko opismenimo.2 Novljanova (2002) navaja, da je: 
»Informacijska pismenost sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobiva-
nja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov.«
Pravzaprav je celoten informacijski proces tisti, skozi katerega vodimo učence do pravih 
informacij. Od zaznavanja potrebe po informaciji, preko zastavljanja pravih vprašanj, 
določanja ključnih besed, po katerih potem iščemo gradivo. Sledi samo iskanje infor-
macij po različnih virih in po različnem gradivu, veliko truda je potrebno vložiti v sam 
izbor in kritično presojo vseh zbranih informacij in nato izberemo ter uporabimo tisto 
informacijo, ki jo v resnici potrebujemo. Zadnja faza pa je še ocenjevanje oz. samoo-
cenjevanje, ko presodimo, ali je bila informacija koristna in smo jo pravilno uporabili. 
V glavnem ti postopki tečejo neločljivo povezani, med seboj se prepletajo in je zelo 
težko določiti, kdaj katera faza preide v drugo. Običajno se vse te faze kar prepletajo 
med seboj. Prav pa je, da vse te korake najprej ozavestimo in pogledamo ter proučimo, 
ali morebiti katerega pomembnega koraka ne izpustimo.
Cilj šolskih knjižničarjev so informacijsko pismeni učenci. To pomeni, da:
• prepoznajo informacijsko potrebo in jo opredelijo;
• znajo učinkovito in uspešno uporabljati različne vire in strategije poizvedovanja;
• kritično ovrednotijo informacije;
• znajo učinkovito in ustvarjalno uporabiti informacije;
• uporabljajo ustrezne elemente za ocenjevanje dela;
• razumejo pomen informacij in jih uporabljajo etično in zakonito.
Vse to pa moramo najprej zelo dobro obvladati knjižničarji, da lahko to znanje posre-
dujemo naprej učencem in jih spremljamo na njihovi poti ter po potrebi usmerjamo in 
jih učimo.
Seveda pa se tukaj potem odpirajo vedno nove in nove poti, po katerih vodimo naše učen-
ce in dijake za doseganje ciljev, zapisanih v kurikulu knjižnično informacijskega znanja.
Na koncu koncev ali pa celo na prvem mestu pa smo šolski knjižničarji tisti, s katerimi 
se sreča res vsak učenec. V današnjem svetu vseh raznih informacij in iskalnih orodij je 
še toliko bolj pomembno, da znamo najti pravo informacijo. Ko učence vprašamo, kam 
gredo najprej poiskat informacije, dobimo odgovor, da je to Google ali pa Wikipedia. To 
pomeni spletne strani in spletni iskalniki. Vendar se moramo zavedati naslednjega, na 
kar je opozoril Neil Gaiman3: »Google vam posreduje 100.000 odgovorov oz. zadetkov, 
knjižničar vam posreduje pravega.«

2 Velikokrat se izraz informacijska pismenost razume kot računalniška pismenost. Vendar se 
moramo zavedati, da informacijska pismenost pomeni veliko več, kot obvladanje osnov uporabe 
računalnika in računalniških programov. 

3 Vir: Facebook, profil I love libraries, objavljeno 5.5.2012. V originalu: »Google can bring you 
back 100,000 answers, a librarian can bring you back the right one.«
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Zanimiv signet (likovno znamenje), s kakršnimi so tiskarji, založniki  
opremljali književna dela.



Teološki, verski in moralni nauk, predstavljen v štirih poglavjih, 1698 (ŽU Ruše).
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Šolska knjižnica OŠ Selnica ob Dravi

Prvi zapis o selniški šolski knjižnici najdemo v kroniki za leto 1930, kjer je zapisano, 
da je knjižnica urejena in da ima 100 knjig.
Naslednjič je šolska knjižnica omenjena v kroniki od leta 1941 do 1945, kjer kronist piše, 
da šolska in učiteljska knjižnica ob tem času nimata nobene slovenske knjige; uničenih naj 
bi bilo okrog 450 knjig. Kljub temu iz zaključnega poročila za šolsko leto 1945/46 izvemo, 
da je šolska knjižnica vendarle delovala in da se je v njej večal knjižnični fond. Takole 
piše: »Učiteljska knjižnica je tekom leta dobila 17 novih knjig, predpisanih od oblasti. 
Šolarska knjižnica: nabavljene so bile nove knjige; ob priliki 'tedna slovenske knjige' so 
nabiralci nabirali tudi po hišah šolskega okoliša in šteje knjižnica 57 knjig. Otroci zelo radi 
čitajo knjige pravljic in povesti, manj radi opise iz resničnega življenja. Pomožne šolarske 
knjižnice ni bilo: šolarji niso imeli ne čitanke niti računice. Naročeni so bili na mesečnik 
Ciciban, ki iz izhaja v večbarvnem tisku, ki ga imajo otroci zelo radi, in Pionirja, katere-
ga prejemajo učenci 4. in 5. razreda. Učila: šola ima samo stenske slike, drugih učil ni.«
Po zapisih iz leta 1946/47 je na šoli delovala Mladinska knjižnica, ki je štela 100 knjig 
iz založbe Mladinska knjiga. Število knjig se je v naslednjem šolskem letu povečalo za 
38 knjig iz založbe Mladinska knjiga.
V kroniki iz leta 1948/49 prvič zasledimo zapis o tem, kdo je vodil šolsko mladinsko 
knjižnico, in sicer so bili to pionirji pod strokovnim vodstvom tovarišice učiteljice 
Jurjavčičeve. V tistem letu je knjižnica štela 159 knjig.
Šolsko leto 1950/51 je dalo po zapisih kronista selniški osnovni šoli mnogo učnih knjig. 
Pionirska mladinska knjižnica se je povečala za približno 80 del novejših vsebin. Knjige 
so si učenci redno izposojali.
Pionirska knjižnica je uspešno delovala tudi v naslednjem šolskem letu; učenci naj bi 
si v njej izposodili preko 400 knjig. Po večini so segali po delih, ki so bila obvezna za 
šolsko čtivo – to so bila dela Miličinskega, Bevka, Finžgarja in Jurčiča.
V letih 1955/56 naj bi bila izpopolnjena tako strokovna učiteljska kot pionirska knjižnica. 
Slednjo so izpopolnjevali predvsem s pravljicami iz zbirk Sinji galeb in Čebelica. Učne 
knjige so imeli skoraj vsi učenci, učiteljem pa je primanjkovalo priročnikov, iz katerih 
bi lahko črpali snov za priprave in podajanje snovi.
Zapis v kroniki za šolsko leto 1957/58 navaja, da sta se učiteljska in dijaška knjižnica v 
tem letu močno povečali. Dijaška je štela 533 knjig, učiteljska pa 398 izvodov. Navaja 
1 (zbral in uredil) 

Povzeto po šolski kroniki OŠ Selnica ob Dravi in seminarski nalogi o knjižnici v OŠ Selnica ob 
Dravi avtorice, knjižničarke Maje VAČUN
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tudi ime tovariša, ki je prevzel dijaško knjižnico, jo pravilno uredil in izšolal knjižni-
čarje, da so jo samostojno vodili.
Zanimiv je tudi zapis v poročilu ob zaključku šolskega leta 1959/60, in sicer: »Nadalje 
smo učence na višji stopnji navajali na delo s knjigo in jih s tem navajali na kritično 
pridobivanje znanja iz knjig. Učili smo jih, kako naj z branjem leposlovnih in poljudno-
znanstvenih knjig širijo svoje obzorje.«
Skoraj deset let kronike šolske knjižnice ne omenjajo. Precej obširen pa je v šolskem 
letu 1968/69 zapis šolskega inšpektorja: »Strokovna in šolarska knjižnica imata posebno 
sobo. Glede ureditve pušča mnogo upravičenih želja neizpolnjenih. V sedanjem stanju 
ne prispeva dovolj k večjemu, prostovoljnemu povpraševanju učencev po knjigah. Na 
šoli ni opaziti različnih oblik, ki dobro knjigo učencem približujejo, mu omogočajo, 
da jo vzljubi in da spoznava njeno vrednost; npr. spisek knjig, primernih za čtivo po 
posameznih razredih, propozicije tekmovanja za bralno značko, razstavljanje novitet v 
posebni vitrini itn. Šolska knjižnica naj bi dopolnjevala pouk vseh predmetov, zato naj 
bi skrbel za nabavo knjižnični odbor, v katerem naj bi bili predstavniki vseh predmetov. 
Posamezne knjige iz zbirke »Moja knjižnica« je potrebno naročati v večjem številu 
izvodov (20–25).
Knjižničar opravlja na šoli zelo važno vzgojno-izobraževalno funkcijo. Njegovo delo ni 
nič manj pomembno kot delo drugih pedagoških delavcev na šoli. Njegovo delo je na-
porno in terja mnogo časa – zato mu je treba to delo omogočiti in ga primerno nagraditi.«
Do leta 1981 je šolska knjižnica delovala v majhnem prostoru v pritličju šolske stavbe. 
Knjižne police ob zidovih so segale do stropa in so bile že takrat dobro založene s knji-
gami. Po zapisih bivše knjižničarke je bilo pogosto potrebno uporabljati lestev, da je 
bilo mogoče priti do želele knjige. Veliko knjig je bilo razdeljenih tudi po učilnicah, saj 
je bilo v knjižnici zanje premalo prostora. To je onemogočalo, da bi bile knjige enotno 
in strokovno opremljene, še manj pa, da bi bile vsak trenutek vsakomur na razpolago. 
Kljub temu naj bi bila pionirska knjižnica urejena strokovno, učiteljska pa le po abece-
dnem redu. Knjižnični prostor naj bi bil tako majhen, da je bila v njem gneča že, če ga 
je istočasno obiskalo šest učencev, v primeru, da je bilo teh več, pa so morali za vstop 
v knjižnico počakati v predprostoru.
Do leta 1975 je bila knjižnica odprta enkrat tedensko, saj je knjižničarka svoje delo 
opravljala le štiri ure tedensko. Po tem letu, ko je knjižničarka v knjižnici opravljala 
polovico svoje delovne obveznosti, pa je knjižnica delovala že vsak dan.
Večji, svetlejši in prijaznejši prostor je selniška šolska knjižnica dobila spomladi leta 
1981, ko je bil k šoli zgrajen prizidek. Tako se knjižnica še danes nahaja v pritličju šol-
ske stavbe. Po tem letu je bilo dovolj polic in prostora, da je bilo gradivo iz nekdanje 
učiteljske in šolske knjižnice mogoče strokovno urediti. Gradivo se je razvrstilo na le-
poslovni del, ločen posebej za učence in ostale delavce šole, ter strokovni del, ki zajema 
priročno knjižnico za učence in strokovno za učitelje.
Velika pridobitev za knjižnico je bil čitalniški del z mizami in stoli, ki jih še danes 
prilagajamo vsakokratnim potrebam. V tem delu je tudi nekaj polic s strokovnimi in 
razvedrilnimi revijami za učence in učitelje.
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V letu 1993 je knjižnica prvič dobila računalnik, namenjen obdelavi in izposoji gradiva. 
Po zapisih tedanje knjižničarke je bil vnos vseh knjig dokaj zahteven in dolgotrajen, a 
se je trud izplačal, saj je delo postalo hitrejše, lažje in učinkovitejše, knjižnica pa so-
dobnejša. Približno v tem času je bilo učencem in ostalim uporabnikom namenjenih 
okoli 10.000 knjig.
Danes je knjižnica enakovreden člen vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Njeni 
uporabniki so otroci iz vrtca, učenci in delavci šole, odkar izvajamo bralno značko za 
starše, pa si tudi starši izposojajo knjige v šolski knjižnici za branje. Knjižnično gradivo 
je namenjeno dopolnitvi ali nadgraditvi pri pouku usvojenega znanja, učenci pa si v njej 
izposojajo knjige za prostočasno branje, domače branje in bralne značke. Uporabnikom 
je trenutno na razpolago okoli 15.000 knjig.

Likovno znamenje tiskarne Andrea Polettia, Graz 1754.
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O začetkih oz. ustanovitvi šolske knjižnice v šolskem arhivu žal ni veliko ohranjenega. 
V šolski kroniki je zapisano, da je med okupacijo imela šola bogato knjižnico, vendar 
pa je vse slovenske knjige, leposlovne in strokovne, okupator uničil. V šolskem letu 
1945/1946 je učiteljska knjižnica štela samo 12 knjig, šolarska pa le 30. Torej je imela 
šola v tem času gradivo razdeljeno na tisto, ki naj bi ga uporabljali učitelji in tisto, ki je 
namenjeno učencem. Tak način razdelitve knjižnega gradiva se je marsikje, posebej v 
osnovnošolskih knjižnicah, ohranil vse do danes. Pri pouku so si zaradi pomanjkanja 
knjig pomagali predvsem z branjem Pionirja in Cicibana. Šolsko knjižnico pa so upra-
vljali učenci sami.
V šolskem letu 1967/68 je iz kronike prvič jasno razvidno, kdo je odgovoren za knji-
žnico. Na višji stopnji je za knjižnico skrbela Šerbel Slavica, na nižji stopnji pa Šiker 
Kristina.
Vse do leta 1973 je delovala tudi podružnična šola v Puščavi, kjer je za knjižnico skrbel 
Vili Šumer. Knjižnica je bila razdeljena na pionirsko in učiteljsko. Knjige so nabavljali 
tudi učenci sami.
Ker je šola že razpolagala s predpisanim številom knjig, se v šolskem letu 1975/76 prvič 
formira mesto knjižničarke. To delo je prevzela, takrat še študentka oz. absolventka gi-
mnazije, Tatjana Požauko, por. Pernat. Knjižnica je obratovala vsak dan pred poukom, 
v odmorih in po pouku. Knjižničarka je vodila tudi Mladinski tisk, nabavo knjig, plošč 
itd. V letu 1978 se je pričel formirati knjižni fond za izposojanje učbenikov in v tem letu 
se prvič razdeli nekaj učbenikov. Kljub vsem nevšečnostim in večnemu pomanjkanju 
finančnih sredstev, pa se je knjižni fond počasi, a vztrajno večal. Tako je bilo v šolskem 
letu 1979/80 že 9015 knjig. Tega leta je knjižničarka uredila strokovno knjižnico po 
učilnicah po UDK sistemu.
Šolska knjižnica je bila do konca 1. polletja šolskega leta 1981/82 nameščena v avli šole. 
Pogoji dela so bili zelo težavni – slaba razsvetljava, hrup …, zato so jo med zimskimi 
počitnicami preselili v nekdanjo zbornico stare šole. Knjižnica je bila zelo majhna, ob-
segala je le 22 m². Večji del strokovne literature je zato ostal razporejen po učilnicah, 
vitrine s knjigami so bile v zbornici in na hodnikih. Od 1.-3. razreda so bile organizirane 
razredne knjižnice. Knjige so bile razporejene v boksih. Knjižnica je bila odprta 13 ur 
na teden. Ta leta pomenijo tudi začetek vključevanja gradiva šolske knjižnice v vzgoj-
no-izobraževalni proces. Knjižničarka je namreč začela uvajati tudi ure knjižne vzgoje. 
Že takrat so si največ knjig izposodili učenci 4. razredov (v današnji devetletki je to 5. 
razred) in tudi danes je tako. Ure knjižne vzgoje so postale stalnica. Knjižničarka jih je 
izvajala 3 ure tedensko v vsakem razredu.



48 | Knji(ga)žnica

Katja Herič Šolska knjižnica OŠ Lovrenc na Pohorju

Knjižničarki Tatjani Pernat je 31.8.1989 poteklo delovno razmerje za določen čas, šola 
v poldnevni šoli pa je potrebovala knjižničarja s polovičnim delovnim časom, ki bo 
dopolnjeval svojo delovno obveznost v razredu. Zato je delo knjižničarke s polovičnim 
delovnim časom na začetku šolskega leta prevzela Matilda Vresnik, po njeni upokojitvi, 
meseca aprila, pa Jerica Basle-Vivat.
Leto 1994 pomeni začetek avtomatizacije knjižnice. Knjižnica preide na elektronsko 
obdelavo knjižnega gradiva. Ta naj bi sicer olajšal in posodobil delo v knjižnici, vendar 
pa je bilo gradivo potrebno najprej računalniško obdelati. Zelo veliko knjig je knjižnica 
dobila podarjenih od puščavskega župnika g. Jožeta Tovšaka in od Oddelka za družbene 
dejavnosti občine Ruše. Knjižničarka je začela vnašati knjige v računalnik in jih opre-
mljati s črtnimi kodami. Na pomoč so ji priskočili pomočniki iz javnih del, ki so poma-
gali vnašati knjige v računalnik. Ti so knjižničarko v letih 1994-1998 tudi nadomeščali, 
ko je bila v bolniškem staležu ali pa je delala le polovični delovni čas.

Že v šolskem letu 1997/98 je s pomočjo računalnika stekla izposoja gradiva s pomočjo 
črtalnika črtnih kod. Knjige so začeli ovijati v samolepilno prozorno folijo. Knjižnica 
je štela 12.794 knjižnih enot, 2628 učbenikov in 729 kosov neknjižnega gradiva.
Prostor šolske knjižnice pa je iz leta v leto predstavljal velik problem. Za listanje revij 
ipd. so bili na voljo le 4 stoli brez miz, kar je bilo odločno premalo. Po ureditvi podstrešja 
v stari šoli, leta 2005, začne knjižnica delovati v novo urejenih prostorih, kjer deluje še 
danes. Velika je 146,03 m². Žal ni v središču šole, ampak v mansardi, kamor vodi 68 
stopnic. Prostor je dovolj velik tudi za aktivno delo s 35 učenci.
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Po odhodu knjižničarke Jerice Basle-Vivat v pokoj, 4.2.2001, je v šolskem letu 
2001/2002 delo knjižničarke prevzela Katja Podlesnik, naslednje leto pa Barbara Rocek.
Zaradi rastočega števila gradiva in vedno večjih potreb uporabnikov je program za 
obdelavo in izposojo gradiva postajal premalo zmogljiv oz. ni več odgovarjal novim 
zahtevam. Da bi zadostila novim potrebam je knjižnica l. 2009 postala članica sistema 
Winknj, ki ga uporablja še danes. Na ta način je aktivno vključena v slovenski knjižnično 
informacijski sistem, uporabnikom pa lahko ponudi mnoge usluge, npr. prosto iskanje 
gradiva po bazi v sistemu Winknj opac.
Ponudbo knjižnice poleg knjižnega gradiva dopolnjujejo tudi razne revije, tako za učence 
kot tudi za učitelje, audio in video kasete, dvd-ji in različne zgoščenke. Naročeni smo 
na 26 revij.
Knjižničarka knjižno gradivo nabavlja v sodelovanju z učitelji, z vodstvom šole in po 
lastni presoji, pri čemer so upoštevane tudi želje učencev. Nakup je realiziran v skladu 
s finančnimi možnostmi šole. Ne pristojno šolsko ministrstvo ne občina za nakup novih 
knjig ne namenjata posebnih finančnih sredstev; v zadnjih letih je pri nakupu novih, 
predvsem leposlovnih knjig, pomagal tudi šolski sklad. Kar nekaj knjižnega gradiva 
dobimo tudi podarjenega.
Trenutno knjižnični fond šteje 15.604 aktivnega gradiva (knjige, učbeniki, multimedijsko 
gradivo). Leposlovje je razdeljeno na 4 starostne skupine po abecedi (cicibani, pionir-
ji, mladinci, odrasli). Posebej stoji ljudsko slovstvo in slikanice z velikimi tiskanimi 
črkami. Strokovna in poučna literatura je razdeljena po sistemu UDK. Glavne skupine 
so označene z nalepkami na policah. Knjižnica ima urejen tudi učbeniški sklad, ki ga 
upravlja skrbnik sklada, knjižničarka.
Vsak učitelj in učenec je član šolske knjižnice. Najpogostejši obiskovalci knjižnice so 
učenci razredne stopnje, predvsem 4. in 5. razred.
V knjižnici se izvajajo bibliopedagoške ure. Cilji in vsebine informacijskih znanj se nad-
grajujejo od 1. do 9. razreda. Urejena je čitalnica, ki učencem omogoča, da lahko pred 
in po pouku, ali ob morebitnih prostih urah, berejo revije, knjige, delajo referate, nalogo 
ipd. Medknjižnično sodelujemo s krajevno knjižnico Lovrenc na Pohorju. Knjižničarka 
pripravi vsako leto, ob zaključku bralne značke, zaključno prireditev.
Učenci, ki radi pišejo pesmi in krajšo prozo ali likovno ustvarjajo, lahko svoje stvaritve 
predstavijo v šolskem časopisu Zvite novice. Pred tem je na šoli izhajalo glasilo Naš 
glas. Vsako leto pa šola izda tudi Letopis.
V naši knjižnici si prizadevamo, da bi bila knjižnica kraj, kjer naši otroci spoznavajo 
skrivnosti branja in si s tem ustvarjajo svojo domišljijo. Kotiček, kjer učenci vzljubijo 
knjigo, kjer se dogajajo prijetne stvari, kjer se pogovarjamo o naših knjižnih pa tudi 
neknjižnih pustolovščinah, na vse možne načine ustvarjamo in kujemo načrte za pri-
hodnje dni.
Delo knjižničarja ni lahko. Zahteva veliko odgovornosti in zahtevnosti, vendar verjamem 
v misel: »Zaljubi se v svoje delo in srečen boš vse življenje.«



Castellijevo delo O imperijskem ozemlju Evrope, 1714 (ŽU Limbuš).
Knjiga je štirijezična. Tedesca je nekoč uporabljani izraz za nemški jezik.
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Šolske knjižnice v Limbušu in Rušah

Društvene knjižnice v Limbušu in Rušah imajo častitljivo zgodovino. Iz tega pa ne more-
mo preprosto potegniti vzporednice za šolske knjižnice. Literatura za obe šolski knjižnici 
ne omenja nič posebnega oziroma skoraj nič vse do druge svetovne vojne. Ciril Stani 
poroča le, da je »bila knjižnica dokaj borna«. To je nekoliko presenetljivo vsaj za Ruše. 
Tudi zato, ker je delovala v Rušah razen Ruške latinske šole še cela vrsta drugih šol. Če 
je razumljivo, da si šole v 18. in 19. stoletju niso ustvarile kakšnega posebnega knjižnega 
fonda, saj je bilo slovenskih knjig in literature sploh do polovice 19. stol. še malo, zlasti 
takih, ki bi služile za šolski pouk, in so imeli učitelji komaj kaj boljši socialno ekonomski 
status kot hlapci ter so bile tudi šole sila neurejene, pa je to manj razumljivo za 20. stoletje. 
Za Ruše je to začudenje najbrž upravičeno, če se ozremo na širši kontekst. Industrijski 
razvoj je bil v našem okolju relativno zgoden in močan. O tem pričajo podatki o kar treh 
steklarnah (glažutah) iz 19. stoletja, ki so vse imele tudi svoje »zasilne šole«, kakor so se 
imenovale: pri Šumiku, pod Arehom (tako imenovana »limbuška« glažuta) in v dolini ob 
Lobnici (Novi Benediktov dol). Tudi šolo na elementarni ravni se v Rušah omenja že v 
dobi RLŠ. Na začetku 20. stol. je ruška osnovna šola veljala (po Janku Glazerju) celo za 
najboljšo v mariborskem okraju. Leta 1925 pa je pričela z delom še Obrtno nadaljevalna 
šola. Morda lahko dejstvo, da se kljub temu ni razvil kak opazen knjižni fond na vseh teh 
šolah pripišemo podcenjujočemu odnosu šol in oblasti do knjižnic (pa so že Luther, Trubar, 
Marija Terezija in drugi terjali javno šolstvo in za vse dostopne knjige).
Čeprav poročil o šolskih knjižnicah pred drugo vojno nimamo, pa vendar njihov obstoj 
potrjujejo navedbe, da so okupatorji slovenske knjige v naših šolah sežgali, uničili in jih 
karseda hitro nadomestili z nemško literaturo. V Lovrencu so tudi te knjige, nemške, bile 
uničene: leta 1944, ko so partizani Lovrenc za krajši čas osvobodili in ustanovili »lovren-
ško republiko«, šola in knjige pa so bile poškodovane in deloma uničene.
A partizanska uredba o knjižnicah je že med vojno predvidela obnovo dela knjižnic 
po osvoboditvi. Vse okoliške šolske knjižnice so pričele v sila skromnih razmerah. 
Omalovažujoč odnos do knjižnic se je tudi v Limbušu in Rušah ponovil. Knjige so se 
»potikale« po učilnicah sem in tja, knjižna zaloga je bila prav tako neznatna. V Limbušu so 
pričeli s 35 knjigami (Nemci so šolske knjige decembra 1941 sežgali) in v Rušah ni bilo nič 
bolje. Izrednega pomena sta bila takrat reviji Ciciban in Pionir ter mladinsko čtivo Kondor 
in Sinji galeb. Za bogatitev knjižnega fonda so v veliki meri skrbeli dobrotniki, zasebni 
darovalci in podjetja. A z leti se je vztrajno nabavljanje knjig in druge literature obresto-
valo in danes šteje fond v limbuški šoli preko 9000 enot (ponosni so na nekatere starejše 

1 Prispevek je napisan na osnovi gradiv, ki so jih posredovale knjižničarke Darja Lašič (Limbuš), 
Melita Zafošnik in Denisa Trafela (Ruše).
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tiske), v ruški pa okoli 17.000, tako da ne zaostaja za predpisanimi normativi. Seveda je 
ta rast morala biti spremljana z izboljšanimi prostorskimi pogoji in opremo, tehnologijo. 
Limbuška šolska knjižnica že od leta 1998 deluje v novih prostorih na spodobnih 75 m2, 
ruška pa od leta 2002 na še nekoliko večji površini v dveh etažah. Pomembno je, da pro-
stori omogočajo čitalniško dejavnost in obisk, delo večjih skupin. Tako učenci v prostorih 
knjižnice lahko opravijo še številne druge šolske obveze, kakršne so priprave referatov, 
razstave, ali se pripravijo na pouk. Oprema pa jim že od devetdesetih let prejšnjega stoletja 
omogoča avtomatizirano dejavnost in računalniško iskanje informacij, izposojo knjig …

Kako stežka sta si knjiga in knjižnica v šoli pridobili veljavo je moč sklepati po načinu 
izposoje, vodenja, upravljanja knjižnic. Dolga leta ni bilo profesionalnih knjižničark, bolj 
ali manj vsakdanja praksa je bila, da so učiteljice ali učitelji ob drugem delu občasno pač 
opravljali še delo knjižničarjev, pravzaprav le izposoje. Zato knjižnice tudi niso bile od-
prte ne vsak dan in ne ves dopoldan, pač pa bolj občasno in »po potrebi«. Veliko dela so 
v knjižnicah opravili tudi učenke in učenci sami. Še zlasti izstopa nekdanja učenka lim-
buške šole Danica Jemec v petdesetih letih. V Limbušu so tudi v šestdesetih letih »imeli 
vajeti v rokah« učenci, sicer pa so pomembno pomagali tudi učenci na drugih šolah. Na 
ta način so si tisti najbolj aktivni najlaže pridobili izkušnje in zgradili svoj lastni odnos do 
literature in knjižničarske dejavnosti. Ustrezen odnos do knjižničarske dejavnosti se je pri 
nas vzpostavil šele kasneje, ko je tudi knjižničarstvo postalo reguliran poklic in so se zapo-
slile knjižničarke za poln delovni čas in z ustrezno izobrazbo, ali po so si le-to pridobile s 
študijem ob delu. V Limbušu je bila kot knjižničarka zaposlena učiteljica ga. Darja Lašič, 
ki to delo opravlja od leta 1990. V Rušah pa je po učitelju Viliju Zupančiču, knjižničarju, 
ki je to delo opravljal »za povrh«, sledilo še veliko njegovih naslednic: Marija Markež, 
Metka Koper, Marija Burnač, Melita Zafošnik, Tina Eremič in Denisa Trafela. A tudi da-
nes so v knjižnici dobrodošli učenke in učenci, »krožkarji«, in ko je potrebno, zaposleni v 
programih javnih del. Vendar delujejo naše knjižnice danes na povsem drugačen način kot 
pred desetletji: strokovno in po načelih sodobnega knjižničarstva. Tudi v bistveno boljših 

Dvoetažna knjižnica v OŠ Janka Glazerja.
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prostorskih, materialnih pogojih. Vse to pa rezultira v pomembni pridobitvi: knjižnice 
delujejo poln delovni čas, uporabnikom so dostopne praktično »kadarkoli«.
Seveda bo potrebno v prihodnjih letih vztrajati pri tem, da se bo knjižnična zaloga naba-
vljala tako, da bo ponujala najboljša znanja, informacije, storitve, literaturo vseh vrst. Prvi 
pogoj za to so, ob sodobnem znanju in vseživljenskem učenju knjižničark ter medknjižnič-
nem sodelovanju, finančna sredstva. V zadnjem obdobju obseg sredstev pada, nabavlja se 
manj knjig in periodike. Ta padajoči trend se mora ustaviti, saj bodo učenci sicer imeli manj 
možnosti pridobivanja sodobnih znanj, posledično pa bi takšni trendi lahko pomenili tudi 
manjšo kompetitivnost in slabše pogoje za karierno uspešnost. Če vemo, da so danes prak-
tično vsi učenci in zaposleni v šolah člani šolskih knjižnic in uporabniki njihovih storitev, 
potem je jasno, kako zelo se je spremenil pomen in status šolskih knjižnic v zadnjih dese-
tletjih in jasno je tudi, da si ne moremo privoščiti trajnejših zastojev, saj knjižnice skrbijo 
za literaturo, potrebno za kvalitetno rast učencev in učiteljev, strokovnih sodelavcev in za 
druge, svetovalne, medpredmetne, raziskovalne storitve, ki daleč presegajo zgolj izposojo.
Šolske knjižnice pa skrbe in omogočajo še številne druge, vzporedne dejavnosti, ali pa 
pri teh sodelujejo. Na limbuški šoli tako na primer že od leta 1958 izdajajo svoje glasilo. 
Najprej je bila to Svobodna pomlad, po tem se je glasilo imenovalo Prismodek. Danes 
urejajo in izdajajo spletna glasila na ravni posamičnega razreda. Občasno izdajo še kakšno 
priložnostno publikacijo. Organizirajo še številna literarna srečanja, medse vabijo starejše, 
že uveljavljene literate in vsako leto organizirajo Prešernov literarni natečaj.
Šolska glasila izdajajo tudi na OŠ JG Ruše. Obe glasili, Prepih in Utrinki sta bili v zadnjem 
obdobju stalnici. Namenjeni sta prikazu dejavnosti na šoli in zlasti literarne ter likovne 
ustvarjalnosti učenk in učencev, tako kot glasilo Stopinje, stopinjice. Tudi učiteljski ka-
der občasno sodeluje pri izdajateljski dejavnosti, zlasti ob posebnih obletnicah in izdaji 
jubilejnih publikacij. Tako kot na drugih šolah vabijo medse že uveljavljene umetnike, 
literate in sodelujejo v številnih drugih projektih, različnih natečajih, učenke in učenci pa 
so po letu 2000 avtorji 12 knjig v izdaji Lire. Pretežno so to knjige, nastale po uspešnih 
literarnih natečajih, so torej zborniki del številnih avtorjev različnih starosti. Tudi otroci v 
predšolskem obdobju so sodelovali. Nekaj pa je bilo knjig, ki bi jih lahko šteli med knjižne 
prvence ruške osnovnošolske mladeži. Vse te knjige je izdalo in založilo društvo LIRA. 
V mesecu marcu, ko slavimo 120 let rojstva J. Glazerja, je bil razpisan še en, nagradni 
literarni natečaj in obeta se Lirina 13. knjiga ruških šolarjev. Razen raziskovalnih nalog se 
na knjižnih policah najde kar nekaj »otroških avtorskih del v knjižni obliki«, kar je najbrž 
posebnost ruške šolske knjižnice. Kakor je posebnost sodelovanje z Italijanskim kulturnim 
inštitutom in na primer z vrstniki iz francoskega Rozier en Donzyja. Knjižnica pa skrbi za 
»mednarodne razsežnosti« še z nabavo literature za angleško in nemško bralno značko.
Šole in šolske knjižnice torej ne skrbe le za klasično knjižničarsko dejavnost in učbeniški 
sklad. V veliki meri podpirajo, spodbujajo številne druge oblike dela in ustvarjanja mladih. 
To je možno v obdobju, v katerem so bili urejeni prostorski pogoji za delo in ko je knji-
žničarsko delo postalo povsem enakovredno in tudi enako spoštovano kot delo drugega 
učiteljskega osebja. Morda drži ocena, da so danes tudi šolske (tako kot druge) knjižnice 
»središča dogajanj, naše dnevne sobe«.



Rimski katekizem (Akademsko združenje jezuitskega reda 1737)  
ruškega župnika Jana Godine (ŽU Ruše).
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Šolska knjižnica na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše deluje v okviru šole. 
Namenjena je dijakom in učiteljem, preko medknjižnične izposoje pa tudi širši javnosti.
Knjižnica je na šoli prisotna že vse od ustanovitve šole v letu 1947. Začetni fond knjig 
je priskrbela Tovarna dušika Ruše. Delovala je na dveh lokacijah: v šoli in v dijaškem 
domu. V šoli je obsegala predvsem strokovno literaturo, medtem ko je bila v domu le-
poslovna knjižnica. V šolskem letu 1959/1960 sta se knjižnici združili v eno. Prostore je 
knjižnica dobila v šolskem objektu. Prvi znani podatek o fondu knjig je iz šolskega leta 
1961/1962. Strokovnih knjig je bilo 371, leposlovnih pa 657. Vsako leto se je knjižnica 
bogatila tako s strokovno kot leposlovno literaturo. (Šolska kronika.)
Knjižnica je danes nameščena v prostorih šole. Obsega prostor, kjer so knjižne police s 
knjigami in poseben prostor, v katerem so računalniki. Knjige so v prostem pristopu in 
urejene po UDK klasifikaciji. V istem prostoru je čitalniški del s šestini mizami. Tukaj 
dijaki berejo, delajo domače naloge in se učijo. Čitalniški del je tako velik, da lahko 
v knjižnici poteka tudi pouk, kar je zelo pripravno, saj so knjige, predvsem leksikoni, 
enciklopedije, atlasi in slovarji na dosegu roke.
V odmorih se dijaki radi poslužujejo računalniškega kotička, kjer je nameščenih sedem 
računalnikov. Vsi so povezani z internetom. Seveda računalniški del uporabljajo tudi 
učitelji za popestritev pouka. Dijaki pridejo v knjižnico z učnimi listi in nato na spletu po-
skušajo najti odgovore. Niso pa redki tisti, ki tukaj pišejo seminarske naloge in referate.
Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro. To pomeni, da je 
dijakom in delavcem šole na voljo ves čas pouka. Knjižnico vodi šolska knjižničarka 
Mojca Oman, profesorica zgodovine in geografije, ki ima opravljen tečaj za šolske 
knjižničarje na Filozofski fakulteti Ljubljana.
Fond knjig se je v preteklosti zelo povečal in šteje okoli 7000 knjižnih enot ter okoli 
300 video kaset in DVD-jev. Velik del knjižničnega fonda predstavljajo strokovne knji-
ge s področja kemije in farmacije. Vsako leto poskušamo, kljub omejenim finančnim 
sredstvom, nabaviti kar največ strokovnih knjig, dokupimo pa tudi knjige za obvezno 
branje za Cankarjevo priznanje in literaturo, ki je vsako leto izbrana za esej na maturi. 
Nabavljamo pa tudi knjige, ki jih učitelji potrebujejo za izvajanje pouka.
V šolski knjižnici je na voljo tudi dnevno časopisje: Delo in Večer in številne revije, ki 
jih lahko dijaki in delavci šole berejo v čitalnici.
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Izposoja knjig je v knjižnici računalniško vodena s pomočjo programa COBISS/
Izposoja.
Večje število starejših (odpisanih) knjig, med njimi predvsem najrazličnejša marksi-
stična literatura, enciklopedije v srbohrvaškem jeziku in odpisani izvodi starejših izdaj 
leposlovnih del hranimo v šolskem arhivu.
Šolska knjižnica sodeluje z lokalno knjižnico v Rušah v vsakoletnem projektu »Rastem 
s knjigo«. Dijaki 1. letnikov obiščejo knjižnico, kjer spoznajo ureditev knjižnice in do-
bijo v dar knjigo. V okviru knjižnično-informacijskih znanj pa vse leto poteka v šolski 
knjižnici spoznavanje z UDK klasifikacijo, svetovanje ob iskanju knjig po spletu ter 
svetovanje ob urejanju seminarskih nalog in referatov.
Šolska knjižnica hrani tudi publikacije, ki jih izdajamo na šoli. Prvi Yearbook (Letna 
knjiga maturantov) je izdala generacija v šolskem letu 1999/2000. Od tega leta pu-
blikacija izhaja vsako leto. Oblikujejo jo dijaki 4. letnikov, v njej se predstavi vsak 
razred posebej. Knjiga maturantov je obogatena tudi s članki o dogajanju na šoli v 
tistem šolskem letu.
Vsako šolsko leto novinarski krožek poskrbi za izdajo šolskega časopisa Habitus, kjer 
so objavljeni prispevki dijakov šole. Habitus izhaja že od leta 1998, do danes je izšlo 
31 številk, povprečno izideta dve številki na leto.
Nekajkrat so tudi dijaki dijaškega doma izdali svojo publikacijo z naslovom Exit.
Leta 1997 je izšla prva številka publikacije Klik. Prispevki so napisani v nemškem 
jeziku. Klik je izhajal do leta 2010.
V knjižnici hranimo tudi izvode publikacij, ki jih je poleg šolskega časopisa šola še 
izdala:
• Slovar glasbenih tujk Milka Homerja (1994);
• Jubilejni zbornik 50 let srednje kemijske šole Ruše (1997);
• Okus ljubezni (šolsko leto 2010/11)– izbor iz poezije in proze dijakov, ki so sode-

lovali na šolskem umetniškem natečaju za Glazerjevo priznanje;
• Utrinki (2012) – izbor iz kratke proze dijaka Nejca Klemenca, štirikratnega 

Glazerjevega nagrajenca.
Kot rezultat sodelovanja naše šole v mednarodnem projektu Comenius s srednjo šolo iz 
Marburga v Nemčiji je nastala publikacija v treh jezikih: Pravljice s Pohorja, Marchen 
aus dem Pohorje, Farly tales of Pohorje.
V knjižnici hranimo tudi raziskovalne naloge naših dijakov. Mnoge med njimi so bile 
tudi nagrajene na državnem nivoju. Nekatere med njimi obravnavajo tudi tematiko, 
povezano z Rušami:
• (Ne)primernost imen ulic v Rušah in naloga Ljudsko izročilo v pohorskih 

pravljicah in pripovedkah.
Naši profesorji so za potrebe pouka strokovnih in splošnoizobraževalnih predmetov 
pripravili več gradiv za dijake:
• Tadej Kušar: Glasba
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• Zdravko Jerkovič: Prostorski in kompozicijski nivo likovne umetnosti
• Lea Levstik: 3 uradna interna gradiva (potrjeno s strani šole) za pouk farmacevt-

skih predmetov. V obdobju pred letom 1990 so učitelji kemijskih predmetov za 
potrebe pouka pripravili več internih strokovnih gradiv, ki pa žal več niso ohranjena.

Alegorično likovno znamenje v Rimskem misalu.



Wagnerjev Univerzalni latinski priročnik frazeoloških izrazov, 1740 (ŽU Limbuš).
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Knjižnica Tovarne dušika Ruše je bila strokovna knjižnica zaprtega tipa. Njen knjižni 
in časopisni fond, predvsem pa ostala dokumentacija, so bili namenjeni zaposlenim v 
tovarni, vsebina gradiva pa je ustrezala potrebam strokovnjakov tovarne. Njeno usta-
novitev lahko povežemo z začetkom obratovanja tovarne v daljnem letu 1918. Tovarna 
je bila vse od začetka obratovanja izrazito razvojno usmerjena, saj so ves čas njenega 
delovanja uvajali nove, tehnološko vedno bolj zahtevne proizvode, obenem pa ukinjali 
zastarele tehnologije. Brez zaposlovanja strokovnjakov z različnih področij in njihovega 
stalnega izobraževanja takšen razvoj ne bi bil mogoč. Zato je bilo redno zasledovanje 
novosti v strokovni literaturi še kako pomembno.
Knjige in časopise, predvsem s področja metalurgije in kemije, so že od začetka naro-
čali po željah in potrebah inženirjev, zaposlenih v tovarni. Precejšen del novih knjig je 

ostajal kar pri naročnikih v njihovih »priročnih« knjižnicah po obratih, laboratorijih, 
delavnicah in pisarnah. Večina je namreč želela imeti potrebno literaturo vedno čim bolj 
»pri roki«. Osrednja knjižnica, kamor so prihajale naročene knjige in časopisi in kjer 
so jih vpisovali v inventarne knjige in razvrščali po vsebini, se je nahajala v tehniškem 
sektorju, ob prostorih tehniškega direktorja, evidence o prispetju in o izposoji pa je vo-
dila tajnica direktorja. Ker v knjižnici ni bilo primerne čitalnice, so za časopise uvedli 
sistem »kroženja« novo prispelih številk časopisov med sodelavci, ki so jih zanimala 
določena področja. Po zaključenem krogu pa so časopise vračali v knjižnico, kjer so jih 

1 Avtorica je prispevek pripravila ob sodelovanju Virineje Kajzer in Radice Kosi

Detajl iz projekta za gradnjo karbidnega obrata v Rušah, investitorja Oesterreische 
Stickstoffwerke (v posesti Energetika d.o.o. Ruše).
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shranjevali. Dolga leta so posamezne letnike časopisov vezali v zajetne knjige, kar pa 
so kasneje opustili iz čisto praktičnih razlogov.
Knjige so razvrščali in označevali po lastnem sistemu, ki je bil prilagojen strokovnim 
področjem v tovarni in obenem dovolj pregleden za uporabnike. Največ literature je 
bilo s področja kemije in kemijske tehnologije, metalurgije (elektrotermije), agronomije 
(agrokemije), tehnike (elektrotehnike, strojništva, gradbeništva), manj s področja ekono-
mije in organizacijskih ved. V knjižnici je bilo na razpolago tudi večje število jugoslo-
vanskih in tujih splošnih in specialnih enciklopedij, različnih priročnikov in slovarjev. 
Največ knjig s področij, zanimivih za strokovnjake v tovarni, je namreč izšlo v tujih 
jezikih, literature objavljene v jugoslovanskih jezikih je bilo zelo malo. Isto je veljalo 
tudi za primarno in sekundarno periodiko, t.j. za strokovne časopise in referatne žurnale.
Tovarna dušika Ruše je v celoti financirala delovanje svoje knjižnice z lastnimi sredstvi. 
Nabava literature v tujih jezikih, tudi uvoz s področja konvertibilnih valut, za tovarno ni 
bila posebej problematična niti v letih hude »devizne suše« v Jugoslaviji, saj je tovarna 
izvažala svoje proizvode tudi na konvertibilna področja in je lahko razpolagala z dolo-
čenim delom deviznega priliva. Zato je bilo mogoče naročati knjige in časopise tudi na 
zahodu, kar je predstavljalo veliko prednost pred mnogimi drugimi knjižnicami v državi.
Leta 1964, ko je Tovarna dušika Ruše ustanovila Inštitut za abrazive, je postala knjižnica 
samostojna organizacijska enota v sklopu inštituta. Nastala je Služba za dokumentacijo 
z dvema zaposlenima – vodjo službe s specializacijo iz dokumentalistike in strokovno 
sodelavko, univ. dipl ing kemije. Inštitut je imel svoje poslovne prostore v Mariboru, 
zato so tudi knjižnico preselili v Maribor. Selitev je imela tako pozitivno kot negativno 
stran. Pozitivna je bila v tem, da je dobila dokumentacija primerne prostore z veliko či-
talnico, negativna pa krajevna ločitev od tovarne, kar je uporabnikom literature oteževalo 
nemoten in takojšen dostop do gradiva v knjižnici. Problem informiranosti sodelavcev v 
tovarni z novostmi v dokumentaciji so rešili z izdajanjem seznamov o prispelih knjigah 
in zanimivih člankih v strokovnih časopisih in referatnih žurnalih. Sezname so za vsak 
pretekli mesec prejemali vsi strokovni delavci v tovarni, in ti so po pregledu seznamov 
označili, katera literatura jih zanima. Iz dokumentacije so dobili fotokopije želene lite-
rature, po potrebi tudi prevode, časopisi pa so ostajali v dokumentaciji, da so bili vedno 
na razpolago vsem zainteresiranim. En dan v tednu je bila dokumentacija »odprta« tudi v 
popoldanskem času, kar so izkoriščali predvsem tisti sodelavci, ki so živeli v Mariboru.
Ustanovitev Službe za dokumentacijo ni prinesla le spremembe lokacije, ampak tudi 
povsem nov način dela in organizacije. Razen že omenjenega izdajanja seznamov lite-
rature je začela nastajati lastna baza podatkov in ustrezni katalogi za posamezne vrste 
dokumentov. Dokumentacija ni bila več »klasična« knjižnica, v kateri je enota knjiga ali 
številka časopisa. Enota je postal posamezen dokument, t.j. objavljen članek, poročilo 
oz referat, patentni spis, standard, specifikacija, prospekt oz. katalog, predpis, zakon. 
Te vrste publiciranih dokumentov so bile tudi predmet medknjižničnega sodelovanja. 
Vzporedno so nastajale zbirke in katalogi neobjavljene dokumentacije, ki je nastajala 
v tovarni (zaupne dokumentacije). To so bila različna poročila iz proizvodnje, študije, 
elaborati, investicijski programi, poročila o pogovorih na službenih potovanjih. Dostop 
do zaupne dokumentacije so imeli izključno strokovnjaki, zaposleni v tovarni. Med to 
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dokumentacijo pa ni spadala projektna dokumentacija, ki so jo še nadalje evidentirali in 
shranjevali v tehniškem arhivu. Poseben del gradiva v dokumentaciji so predstavljale foto-
grafije, ki so nastajale vse od začetka gradnje tovarne leta 1916 in so prikazovale gradnjo 
in kasnejše širitve tovarne ter fotografije, posnete ob najrazličnejših zanimivih dogodkih.

Gradnjo tovarne je za avstrijske lastnike izvajala Bosanska delniška družba za elektriko  
(dokument ima v posesti Energetika d.o.o. Ruše).

Vsak dokument je bil vpisan v ustrezen katalog. Posamezni listkovni katalogi so bili 
urejeni po predmetih (geslih) in po avtorjih, standardi, predpisi in patentni spisi tudi 
po državah in številkah, katalogi po proizvajalcih itd., ves sistem pa je bil prilagojen 
proizvodnji v tovarni. Takšna katalogizacija je omogočala hitro najdbo posameznih 
dokumentov, tudi ko je z leti število nekaterih dokumentov (npr. člankov iz časopisov) 
doseglo red velikosti 10.000.
Leta l967 so ukinili Inštitut za abrazive in dokumentacija se je vrnila v Ruše. Po površini 
so njeni novi prostori v talilnici korunda za knjižnico s čitalnico za tedaj vsaj približno 
ustrezali, problem pa je predstavljal prah iz dimnikov peči, ki jih takrat še niso odpra-
ševali. V začetku osemdesetih let so dokumentaciji namenili prostore v novozgrajenem 
upravnem poslopju, kjer sprva pogoji glede prahu niso bili nič boljši, stanje se je iz-
boljšalo šele ko so zgradili filtre za čiščenje dimnih plinov iz karbidne peči. Vse večji 
problem pa je z leti postajalo pomanjkanje prostora zaradi večanja obsega gradiva in 
večjega števila zaposlenih v dokumentaciji.
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Dokumentacija se ni selila samo prostorsko, ampak nekajkrat tudi iz ene organizacijske 
enote v drugo. Po ukinitvi Inštituta za abrazive je bila najprej vključena v Kapitalno 
izgradnjo, zatem pa še v Splošno kadrovski sektor, Razvojni sektor in v začetku osem-
desetih let v Razvojno investicijski sektor (RIS), kjer je ostala do leta 1991, ko so začeli 
tovarno preoblikovati v hčerinske družbe in jih lastniniti. Dokumentacija je iz Razvojno 
investicijskega sektorja prešla v TDR-Inštitut, ki so ga leta 1993 pripojili k družbi 
TDR-Ferolegure. To so leto zatem preoblikovali v družbo TDR-Metalurgija d.o.o., ki 
je v naslednjih letih prestala prisilno poravnavo in preoblikovanje v delniško družbo. 
Leta 2008 je bil objavljen stečaj te družbe. To je pomenilo tudi konec delovanja nekdaj 
uspešne službe za dokumentacijo, ki je bila vzor drugim strokovnim knjižnicam.

To je od vzorno urejene knjižnice ostalo danes,  
a z obeti, da se ponovno uredi »podedovani« fond.

Ne glede na to, kateri organizacijski enoti je pripadala, je potekalo delo dokumentacije 
do začetka agonije tovarne nemoteno in brez prekinitev. Lahko rečemo, da se je doku-
mentacija razvijala in delovala glede na potrebe uporabnikov, razvoja na strokovnih 
področjih in v skladu z zakonodajo (zakona o knjižnicah in arhivih). Za uskladitev z 
zakonom je bilo potrebno vključiti knjige in strokovne časopise v centralne kataloge 
slovenskih in jugoslovanskih knjižnic, za kar je bilo treba knjige razvrstiti po sistemu 
splošno uporabljene univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). V sedemdesetih letih, 
potem ko so v tovarni nabavili za tedanji čas zmogljiv računalnik in ustanovili oddelek 
za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP), so bile njegove storitve na razpolago tudi 
za dokumentacijo. Najprej je bil izdelan računalniški katalog knjig. Kasneje so začeli 
še z obdelavo ostalih publiciranih dokumentov za vnos v računalnik, kar pa je bilo že 
kmalu ovirano zaradi obremenjenosti AOP. Problematični so bili predvsem časovni 
zamiki zaradi luknjanja kartic v AOP za vnos podatkov v računalnik. Zato je še naprej 
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ostajalo vzporedno vodenje listkovnih katalogov, da ni bilo moteno iskanje dokumentov. 
Za izdelavo računalniškega kataloga je bil izbran geselski sistem, prilagojen potrebam 
dokumentacije TDR, pri čemer je bila delno za zgled obdelava dokumentov v knjižnici 
Tovarne zdravil Krka iz Novega mesta. Knjižnica v Krki je bila namreč prva strokovna 
knjižnica v Sloveniji, kjer so vpeljali računalniško obdelavo dokumentacije.
V skladu z zakonodajo o arhivih je bilo treba v začetku osemdesetih let ustrezno urediti 
tudi arhiv tovarne. Tedanji centralni arhiv so priključili oddelku za dokumentacijo, kjer 
so opravili zahtevano uskladitev. To je bilo zahtevno in zelo obsežno delo, ki je zahtevalo 
tudi specializacijo knjižničarke za to področje. Pri tem je bila zelo dobrodošla pomoč 
strokovnjakov iz Pokrajinskega arhiva Maribor.
Takoj po ustanovitvi oddelka za dokumentacijo se je začelo odvijati tesno sodelovanje z 
drugimi knjižnicami v Sloveniji. Prva in po gradivu najustreznejša je bila Centralna tehni-
ška knjižnica Ljubljana, za njo pa se je sodelovanje razširilo še na Narodno in univerzitetno 
knjižnico Ljubljana, Študijsko knjižnico (sedaj Univerzitetno knjižnico) Maribor, knjižnico 
Visoke tehniške šole Maribor (sedanje Tehniške fakultete) in knjižnice nekaterih inštitutov 
in tovarn. Obsegalo je predvsem iskanje za TDR zanimive literature v časopisih in sekun-
darnih publikacijah, ki so jih te knjižnice prejemale, izmenjavo gradiva (knjig, časopisov, 
zlasti fotokopij člankov) in naročanje fotokopij literature, ki jih je bilo potrebno naročiti v 
knjižnicah v tujini (največ v British library). Strokovnim knjižnicam iz Jugoslavije v tujih 
knjižnicah namreč ni bilo mogoče izmenjavati literature in naročati fotokopije direktno. 
Direktno je bilo mogoče (brezplačno od avtorjev) dobiti samo separate v časopisih obja-
vljenih člankov, vendar so separati predstavljali le neznaten del prispelih dokumentov. V 
zadnjih letih obstoja Službe za dokumentacijo je bilo daleč najbolj obsežno sodelovanje 
z Univerzitetno knjižnico Maribor, kjer so zelo intenzivno in uspešno delali na področju 
medknjižničnega sodelovanja. To jim je omogočila rešitev prostorskih problemov s pre-
selitvijo v novo zgradbo in izredna prizadevnost njihovih delavcev, zlasti prof. Brede Filo.
Posebej je vredno omeniti sodelovanje z jugoslovanskimi poslovnimi združenji, v 
katera je bila vključena Tovarna dušika Ruše. To so bila združenja, ki so povezovala 
proizvajalce agrokemičnih proizvodov (Agrohemija), proizvajalce ferozlitin (FERMIK) 
in proizvajalce tehničnih plinov (Tehnogas). Poleg direktnega sodelovanja z njihovimi 
knjižnicami je bilo pomembno še sodelovanje na simpozijih, sodelovanje strokovnjakov 
iz tovarne kot inštruktorjev pri uvajanju novih proizvodnih postopkov v drugih tovarnah. 
Poslovna združenja so sodelovala tudi pri sestavljanju in sprejemanju jugoslovanskih 
standardov in njihovem prilagajanju mednarodnim standardom (ISO). Pri vseh teh nalo-
gah je svoj delež doprinesla tudi služba za dokumentacijo, zlasti z iskanjem in zbiranjem 
podatkov in s prevajanjem.
Po svoji organiziranosti in obsegu storitev, ki so jih sodelavci tovarne lahko dobili v 
dokumentaciji, je le-ta veljala za eno od najbolj uspešnih strokovnih knjižnic v Sloveniji.
Knjižnica Tovarne dušika Ruše je bila po obsegu knjižničnega fonda, t. j. po številu 
knjig in časopisov, majhna knjižnica. Njen namen je bila praktična uporaba, ne pa zbi-
ranje in shranjevanje starejšega gradiva v knjižnih omarah. Tudi prostorsko bi bilo to 
nemogoče. Nekaj let stare časopise in knjige, za katere nekaj let ni bilo zanimanja, so 
zato redno izločali. Pri izločanju gradiva je bilo merilo predvsem to, ali se določena 
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knjiga ali časopis nahajata v kateri od drugih knjižnic v Sloveniji. Nekateri odpisani tuji 
časopisi in knjige so našli prostor v drugih splošnih ali specialnih knjižnicah. Izločanju 
je bila podvržena tudi zbirka standardov, zakonov in predpisov, saj je bilo nesmiselno 
shranjevati tiste, ki so prenehali veljati. Isto je veljalo za prospekte in kataloge.
Zaradi izločanja zastarele literature je fond knjig, kljub dolgoletnemu dopolnjevanju z 
novimi knjigami, znašal le nekaj tisoč knjig, število naslovov strokovnih časopisov pa 
je znašalo okrog sto.
Po grobi oceni se je zbralo v dokumentaciji prek tisoč dokumentov posameznih vrst, 
razen pri člankih, kjer je bilo to število reda velikosti deset tisoč.
Z leti se je s širitvijo proizvodnje večalo število zaposlenih v tovarni, tudi število stro-
kovnih sodelavcev. S tem so se večale potrebe po strokovni literaturi in širila področja, 
večalo se je število dokumentov v dokumentaciji in zahtevnost njihove obdelave. Zato 
se je tudi v dokumentaciji sčasoma večalo število zaposlenih od v knjižnici samo delno 
zaposlene tajnice pred letom 1964 pa do največ 6 zaposlenih koncem osemdesetih let. 
V času največjega števila zaposlenih sta bili ob vodji zaposleni dve strokovni sodelavki, 
knjižničarka -arhivarka, prevajalka in administratorka.
Pred letom 1964 je vodila evidence v knjižnici tajnica tehniškega direktorja Anica Hajnrih. 
Prvi vodja na novo ustanovljenega oddelka za dokumentacijo je postal Tugomir Wutt, 
ing. kemije, z opravljeno specializacijo iz dokumentalistike. Ob njem je leta 1965 začela 
delati v dokumentaciji kot strokovna sodelavka Vida Lojen, univ. dipl. ing. kemije, ki je 
bila od leta l967 do 1979 vodja službe. Do konca sedemdesetih let je bila v dokumen-
taciji poleg vodje zaposlena le še po ena knjižničarka – administratorka s srednješolsko 
izobrazbo. Po vrsti so to bile med leti 1967 in 1971 Vida Orožen, Danila Kramer, Ivanka 
Prapertnik, ena od knjižničark, in sicer Marta Majcen, pa je imela višješolsko izobrazbo 
(predmetna učiteljica - slavistka). Od leta 1971 dalje pa je delo knjižničarke, kasneje tudi 
arhivarke, opravljala Anka Vanček (gimnazijska maturantka). Koncem sedemdesetih let 
so se v dokumentaciji zaposlile kot strokovne sodelavke še Mojca Golič (ing. kemijske 
tehnologije), Virineja Kajzer (univ. dipl. ing. kemijske tehnologije), kasneje vodja službe, 
Marinka Diminič (dipl. prevajalka) in administratorka Valerija Kepnik.
Po razpadu Jugoslavije in izgubi trgov, recesiji na področju črne metalurgije, preobli-
kovanju in lastninjenju tovarne je proizvodnja usihala, številni delavci so izgubili delo. 
Razvoj se je praktično ustavil, nakup strokovne literature se je drastično zmanjšal. Po 
upokojitvah, premestitvah in odpovedih delovnega razmerja je po letu 1993 delo v knji-
žnici opravljala samo ena strokovna sodelavka, Radica Kosi, univ. dipl. ing. kemijske 
tehnologije, ki je urejala poslovno in tehnično dokumentacijo in skrbela za arhiv. Leta 
1998 je bila premeščena na drugo delovno mesto, delo v dokumentaciji je opravljala le 
še kot dopolnilno dejavnost. Ob stečaju TDR-Metalurgija leta 2008 se je zaposlila pri 
stečajnem upravitelju z namenom, da se ohranita knjižnični fond in dokumentacija, ki 
jo je treba hraniti v skladu z zakonodajo. Zaradi velike prostorske stiske v Pokrajinskem 
arhivu (tam se je že nakopičilo gradivo iz vseh propadlih mariborskih velikih podjetij) 
ni bilo mogoče oddati vse dokumentacije iz bivše Tovarne dušika Ruše. Po podrobnih 
navodilih Pokrajinskega arhiva so izbrali in predali temu arhivu nekaj več kot 200 škatel 
gradivo, ki se mora trajno hraniti.
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Opomba urednika:
Kmalu po tem, ko je država preko HSE d.o.o, KAD d.d. in TDR d.o.o. v likvidaciji pro‑
dala še zadnji večji delujoči del nekdanjega industrijskega giganta TDR podjetju W&P 
Profil-Solarvalue Holding d.o.o., je slednje zaradi nerazčiščenih odnosov s HSE d.o.o., ki 
je bil »skrbnik« nad novim lastnikom in izvajanjem kupoprodajne pogodbe, šlo v stečaj. 
V stečajni masi se je znašla tudi nekdanja razmeroma zelo dobra specialna knjižnica. 
Po poročilu stečajnega upravitelja je štela približno 1800 enot. Stečajni upravitelj je ta 
fond prodal skupaj z nepremičninami. Novi lastnik je torej skupaj z nekdanjim gasilskim 
domom kupil tudi knjige, ki so bile v njem deponirane. »Gasilski dom« novi lastnik tre‑
nutno obnavlja, en prostor je namenjen za ponovno ureditev te knjižne dediščine. Takrat 
bo moč natančneje pregledati fond in oceniti njegov pomen, ki pa je nedvomno velik.
Verjetno še zanimivejši in za zgodovino pomembnejši pa je nek drug arhiv, ki tudi izvira 
iz nekdanje lastnine TDR. Del TDR je bil namreč prodan tujemu podjetju Solarvalue 
proizvodnja, ki je veliko vlagalo v vzpostavitev proizvodnje solarnega silicija, a še pred 
pričetkom obratovanja prav tako pristalo v stečaju. Del stečajne mase je najelo doma‑
če podjetje Energetika d.o.o. Direktor podjetja v svoji pisarni skrbno hrani gradbeno 
dokumentacijo in tehnične projekte, načrte, ki so nekateri bili pripravljeni še v obdobju 
priprav na gradnjo TDR, torej pred sto leti. Oba fonda sta vredna pozornosti stroke, 
zlasti tistih, ki skrbe za ohranitev tehnične dediščine nasploh in ruške posebej.

Velika TDR pa je hranila še številna druga gradiva. Del je bil predan Občini Ruše 
(projektna dokumentacija 70-ih in 80-ih let, del novejše poslovne dokumentacije, uo‑
kvirjene slike). Del sta prevzela PAM in podjetje MIDO d.o.o. (finančno računovodska 
in knjigovodska dokumentacija, prodaja stanovanj, naložbe, nepremičnine …), po za‑
konu obvezni del pa ZPIZ. Nekaj rešene dokumentacije, ki bi sicer romala na odpad, je 
tudi v zasebni posesti, številne fotografije, ki so bile tudi pripravljene za uničenje, pa je 
ohranilo društvo Lira in jih je pripravilo za spominsko razstavo.

Dokument o pripravi gradnje tovarne za karbid iz leta 1908 (v posesti Energetika d.o.o. Ruše).



Nova zaveza, tiskana v grščini in in latinščini 1753. leta, spisal Christiano Reineccio (ŽU Limbuš).
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Mariborska knjižnica: od žlahtne tradicije 
ljudskih knjižnic do profesionalne 

knjižnične mreže

uvOD
V prvem desetletju po drugi svetovni vojni je v mariborskem okraju, torej na območju 
današnjih 12 občin (Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, 
Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica, Starše, Šentilj) delo-
valo 38 ljudskih knjižnic pri kulturnih in prosvetnih društvih. V Mariboru je delova-
la sindikalna Delavska knjižnica, leta 1949 pa je bila ustanovljena Mestna knjižnica 
KUD J. Hermanko, predhodnica današnje Mariborske knjižnice. Leta 1953 je Društvo 
prijateljev mladine ustanovilo Pionirsko knjižnico, ki se je leta 1960 pripojila Mestni 
knjižnici. V petdesetih letih je splošno knjižničarstvo temeljilo še na ljubiteljstvu in en-
tuziazmu peščice zanesenjakov, ki pa so postavili dovolj trdne temelje za profesionalno 
knjižnično mrežo. Ta se je leta 1970 začela udejanjati z daljnosežnim in vizionarskim 
načrtom skupine strokovnjakov pod vodstvom dr. Bruna Hartmana. V tem letu sta se 
združili Mestna in Delavska knjižnica v enovito Mariborsko, nato pa so se postopoma 
priključevale in profesionalizirale društvene knjižnice. Knjižnica je organsko rasla, se 
prilagajala zahtevam časa, krepila kadrovsko zasedbo, ves čas pa sledila poslanstvu – biti 
blizu ljudi, v njihovem bivalnem, šolskem, delovnem okolju. Kjer ni bilo knjižnice, se je 
(prvič leta 1974) ustavljal bibliobus, v novih naseljih pa je zrasla tudi kakšna knjižnica, 
ki ni imela korenin v kulturnem ali prosvetnem društvu (Knjižnica Nova vas). Skupaj s 
potujočo knjižnico je danes v mreži 19 enot – krajevnih in občinskih knjižnic s sodobno 
ponudbo cele vrste storitev in servisov ter dejavnosti za vse generacije in uporabnike z 
različnimi potrebami. Večina knjižnic se je preselila v sodobno urejene prostore (med 
njimi tako po urejenosti kot po dostopnosti posebej izstopajo knjižnice Šentilj, Hoče 
in Kamnica), v popolnoma neustreznih prostorih pa še vedno delujejo osrednja mestna 
knjižnica, Knjižnica J. G. Ruše in Knjižnica Studenci, ne le po utesnjenosti in dotraja-
nosti ampak tudi zaradi neurejenih dostopov za invalide. V Mariborsko knjižnico, ki je 
danes druga največja splošna knjižnica v Sloveniji, je včlanjen vsak četrti prebivalec. 
Dostop do elektronskih zbirk je omogočen tudi na daljavo, torej tudi iz domačega udobja. 
Pripravljamo se na izposojo elektronskih knjig, digitaliziramo gradivo, soustvarjamo 
elektronsko knjižnico Slovenije dLib in pišemo zgodbe za domoznanski portal Kamra, 
nekatere med njimi so vidne tudi daleč po svetu, saj so vključene v portal Europeana.
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Zaradi dostopnosti knjižnic, odprtosti skoraj vse dni v letu in njihove povezanosti z 
okoljem in ljudmi, ni presenetljivo, da imajo daleč največ obiskovalcev med vsemi 
kulturnimi institucijami in so najbolj uporabljano premoženje lokalne skupnosti. Ne le 
statistični podatki, tudi raziskave javnega mnenja kažejo, da so knjižnice pomemben 
dejavnik posameznikov, da jih posredno preko svojcev pozna in uporablja še mnogo 
večje število ljudi, kot jih knjižnice evidentirajo v svojih evidencah in večina med njimi 
meni, da bi bilo njihovo življenje brez knjižnic veliko revnejše. Knjižnice torej močno 
prispevajo h kvaliteti bivanja prebivalcev. Predstavljajo osnovno kulturno infrastrukturo 
z močno poudarjenim informacijskim in socialnim poslanstvom. V knjižnici se sreču-
jejo vse generacije, od predšolskih otrok pa do ljudi v tretjem življenjskem obdobju, ne 
le z namenom vseživljenjskega izobraževanja in iskanja informacij, ampak tudi zaradi 
razvedrila, kvalitetnega preživljanja prostega časa in druženja.
Prav zato bi njihov pomen morali prepoznati predvsem ustanovitelji, lokalne skupnosti, 
in v največji možni meri zagotavljati pogoje za njihov obstoj in delovanje. Prepoznati bi 
morali, da knjižnica ni le strošek v proračunu, ampak velika prednost in dodana vrednost 
lokalne skupnosti. Žal je delovanje Mariborske knjižnice locirano v statistično regijo, ki 
zelo zostaja za osrednjo in zahodno Slovenijo in to se odraža tudi v knjižničnem standardu, 
ki ga lahko ponudi uporabnikom (proračuni Mariborski knjižnici namenijo 20 EUR na 
prebivalca letno, knjižnicam osrednje in zahodne Slovenije pa med 30 in 35 EUR na pre-
bivalca). Poleg tega je bila knjižnica več kot dvajset let brez članarine, saj je vedno dajala 
močan poudarek svoji socialni vlogi in dostopnosti storitev za vse pod enakimi pogoji. 
Žal v sedanjih zaostrenih pogojih financiranja to ni več mogoče in ponovno se je morala 
pridružiti praksi ostalih splošnih knjižnic ter uvesti članarino. Prihodek od članarin seveda 
ne bo pomenil nadstandardne ponudbe, ampak bo knjižnica z njegovo pomočjo blažila 
proračunska znižanja na področju nakupa knjižničnega gradiva, računalniške opreme in 
najnujnejših vzdrževalnih del. Zagotovo pa to ne bi smela biti sistemska rešitev – knjižnica 
bi morala biti za uporabnike v celoti brezplačna, tako kot je njena vloga opredeljena v zako-
nodaji. To pa je mogoče doseči le tako, da financerji dosledno spoštujejo zakonske predpise.

KnJiŽniČna DeJavnOSt v RuŠaH in OKOLiŠKiH ObČinaH 
- OD ŽLaHtne tRaDiciJe LJuDSKe KnJiŽnice DO 
PROFeSiOnaLne DeJavnOSti
V Rušah, Bistrici ob Dravi, na Lovrencu in v Selnici ob Dravi so v okviru prosvetnih 
društev, tako kot v večini krajev na širšem območju, delovale ljudske društvene knji-
žnice, vse seveda volontersko in večinoma v skromnih pogojih, njihova aktivnost pa je 
bila odvisna od zagnanosti in predanosti knjižničarja, ki je zanjo skrbel in večinoma so 
bili to prostovoljci, ki so svoje poslanstvo zgledno opravljali. Ruška društvena knjižnica, 
ki je imela tradicijo tudi v bogatem kulturnem zaledju 19. stoletja in oporo v takratni 
močni industriji, je bila tako po zalogi kot po dejavnosti najmočnejša in je postavila 
dober temelj za kasnejšo poklicno enoto. V mrežo Mariborske knjižnice se je vključila 
leta 1974. V nekoliko skromnejših pogojih sta delovali društveni knjižnici na Lovrencu 
in v Selnici. Lovrenška je postala del profesionalne mreže leta 1980, selniška pa je v 
začetku devetdesetih let zamrla in potem celo desetletje tam ni bilo nobene knjižnične 
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dejavnosti. Šele od konca leta 2004 Selnico in Falo obiskuje bibliobus, občina pa sedaj 
načrtuje gradnjo kulturnega doma, v katerem bo delovala tudi sodobna knjižnica.

KnJiŽnica RuŠe
Ljudska knjižnica DPD Svoboda Ruše je bila uradno ustanovljena leta 1945, v bistvu 
pa je nadaljevala delo predvojnega knjižničarstva v Rušah. Poslovala je neodvisno od 
društva in organiziranost je bila že od vsega začetka zastavljena zelo resno, saj je imela 
knjižnica vodjo, knjižničarja in pomožnega knjižničarja, ki so bili odgovorni upravnemu 
odboru društva. Bila je največja ljudska knjižnica v mariborskem okraju.
V petdesetih letih je knjižnica pokrivala 13.000 prebivalcev, skoraj 5.000 enot gradiva je 
bilo strokovno obdelanega (inventarizirano in katalogizirano), 60 % je bilo leposlovnega, 
30 % strokovnega, knjižnica pa je imela tudi pestro ponudbo časnikov in revij ter poseben 
fond za mladino. Gradivo je bilo postavljeno po pultnem sistemu in urejeno po formatih, 
saj je knjižnica delovala na vsega 35 m2. Financirala se je z dotacijami DPD Svoboda 
Ruše in sindikata. Knjižnica je imela sistematični katalog, urejen na tri decimalke po 
decimalni klasifikaciji, izposoja je potekala z vsemi potrebnimi kartotekami ter potrebno 
statistiko o knjigah in bralcih. Zamudnike so opominjali s pisnimi opomini in sodno izter-
javo. Načrtovali so lastno knjigoveznico, sicer pa so bile knjige ovite v papir in polivinil. 
V tem času je delal kot honorarni knjižničar dolgoletni prostovoljec Josip Stani, kasneje, 
v šestdesetih in sedemdesetih letih pa so knjižnico vodili Vojko Ozim, Vojteh Osojnik in 
Vojko Kostič. Leta 1970 je začela knjižnica stagnirati, dotoka novih knjig ni bilo, stare so 
bile dotrajane, izposoja je zelo upadla. Leta 1973 knjižnica ni delovala, leto kasneje pa 
so se začele priprave na profesionalizacijo in vključitev v mrežo Mariborske knjižnice.

Knjižnica Ruše – profesionalna enota Mariborske knjižnice.
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Matična služba je na novo obdelala vse gradivo, pripravila katalog in uredila knjige za 
prosti pristop. V tem letu je nabavila 420 novih knjig, naročila 18 naslovov časnikov in 
revij ter organizirala različne dejavnosti (knjižne uganke, pravljične ure). Knjižnico je 
od septembra dalje odprla tri krat tedensko (torek, četrtek in petek od 14. do 19. ure), po-
godbeno je v njej delal prejšnji knjižničar Vojko Kostič, in organizirala gradivo v prostem 
pristopu. Uradni začetek delovanja knjižnice pod okriljem Mariborske knjižnice je bil 
3.1.1975, 7. februarja pa je bila svečana otvoritev. Po sklepu zbora delavcev Mariborske 
knjižnice se je na pobudo krajanov 15.12.1976 preimenovala v Knjižnico Janka Glazerja 
Ruše, 1.10. istega leta pa je knjižnica zaposlila poklicno knjižničarko Marijo Kaučič, ki 
je v tej enoti delala do upokojitve. Zadnja leta knjižnico vodi knjižničar Stanko Krainer.

Prostorska stiska – kdaj bo knjižnica Janka Glazerja Ruše dobila primerne prostore?
Knjižnica Janka Glazerja Ruše se je ves čas delovanja ubadala z neprimernimi in pre-
majhnimi prostori, zaradi umeščenosti v prvo nadstropje kulturnega doma tudi z nedo-
stopnostjo. Pestile so jo težave z ogrevanjem, bila je brez primerne čitalnice, premalo 
je bilo prostora za postavitev gradiva. Po nastanku občine Maribor Ruše so različni 
organi večkrat obravnavali prostorsko problematiko, knjižnica je pripravila celo vrsto 
strokovnih izhodišč in utemeljitev, vendar je prenova in razširitev na 111 m2 stekla šele 
v letu 1994, s sredstvi Občine Ruše in s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo. Novo 
opremo je izdelalo Mizarstvo Počkaj iz Kozine, knjižnica pa je bila ob prenovi tudi 
vključena v sistem računalniške izposoje ter povezana v informacijski sistem. Svečana 
otvoritev je bila 23.9.1994. Od leta 1999 je knjižnica odprta vsak dan, torej je njena 
dejavnost še dostopnejša.
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K. Ruše gradivo člani obisk izposoja velikost m2

1972 6.576 440 1.517 3.927 35 
1982 7.695 656 8.243 20.429 48
1992 13.382 906 10.681 26.084 (1994) 111 
2002 19.683 1.434 14.069 42.468 131
2012 30.239 1.342 19.372 75.425 147

Številčni in grafični prikaz podatkov po desetletjih zgovorno prikazujeta, kako je knji-
žnica rasla in kako je pridobivala na pomenu v lokalni skupnosti in med prebivalci: 
bolj je bila dostopna (več ur odprtosti tedensko), boljšo ponudbo je imela, sodobnejša 
je bila, bolj so jo občani uporabljali. V zadnjem desetletju je postala njena prostorska 
stiska in neustreznost knjižničnega prostora zelo kritična. Kljub temu, da je dva krat 
pridobila po nekaj deset m2, je knjižnica za današnji čas popolnoma neustrezna, prete-
sna in nedostopna za vse, ki zaradi kakršne koli omejitve ne morejo premagati stopnic 
v prvo nadstropje. Občina Ruše je sicer leta 2007 načrtovala preselitev v novi poslovni 
objekt Ruška vrata, v katerem bi imela knjižnica na voljo 800 m2, vendar načrt ni bil 
uresničen. V zadnjem času občina ponovno proučuje možnosti za izgradnjo primernih 
prostorov, odločitve pa se odmikajo, in knjižnica med tem stagnira in težko sledi zah-
tevam sodobnega časa. Dodaten problem predstavlja pomanjkanje sredstev za ustrezen 
nakup novega gradiva, saj je Občina Ruše prav na tej vitalni postavki vedno odtegovala 
del sredstev za namen prioritetnih nalog v občini, z razlago, da bodo sredstva knjižnici 
v ustreznem deležu povrnjena takrat, ko bo na vrsti investicija v knjižnico. Taki ukrepi 
so nedopustni, saj imajo dolgoročne posledice, izgubljenih naslovov gradiva nikoli ne 
bo mogoče nadomestiti.
Knjižnica Janka Glazerja Ruše danes kljub slabim prostorskim pogojem in neustreznemu 
prirastu novega gradiva izpolnjuje svoje poslanstvo in izvaja številne naloge kulturnega, 
informacijskega, splošno izobraževalnega in socialnega pomena. V knjižnici lahko upo-
rabniki brezplačno uporabljajo računalnike, brskajo po internetu in elektronskih virih, ti 
so dostopni celo na daljavo – torej tudi iz domačega udobja. Poleg strokovnih in lepo-
slovnih knjig, časopisov, filmskega in glasbenega gradiva iščemo v knjižnici vedno nove 
poti do informiranja uporabnikov. V knjižnici in prek oddaljenega dostopa so na voljo 
elektronske podatkovne zbirke (GV IN, IUS/INFO, EBSCOhost, Grove Music Online, 
Tax-Fin-Lex, Oxford English Dictionary …), elektronske serijske publikacije (Uradni list 
RS Online, Finance Online, Spletni arhiv Večer, Spletno Delo, Knjižničarske novice …) 
in elektronske knjige. Organiziramo dogodke, s katerimi želimo spodbujati bralno kulturo, 
srečanja z ustvarjalci, razstave, od samega začetka delovanja so ure pravljic in številne 
druge aktivnosti za otroke postali blagovna znamka knjižnice. Da bi se knjižnica še bolj 
povezala z okoljem, spodbujamo aktivnosti za digitalizacijo zanimivih zgodb iz ruške 
preteklosti in sodobnosti, ki bodo našle svoje mesto bodisi na regijskem portalu Kamra, v 
elektronski knjižnici Slovenije dLib in na Europeani. Je tudi ena od varnih točk v občini.
Poleg občinske Knjižnice Janka Glazerja Ruše deluje v sedanji Občini Ruše še krajev-
na Knjižnica Bistrica ob Dravi, ki ima prav tako korenine v ljubiteljski povojni ljudski 
knjižnici. Pred zadnjo spremembo lokalne samouprave, ko sta se kot občini osamosvojili 
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Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi, pa je to območje delovalo enovito kot Občina 
Maribor Ruše, in kasneje Občina Ruše, zato k pregledu knjižnične dejavnosti v Rušah 
sodi tudi predstavitev dejavnosti na širšem ruškem območju.

KnJiŽnica biStRica Ob DRavi
Knjižnico je leta 1945 ustanovila DPD Svoboda Bistrica in do sredine šestdesetih let je 
imela 1.846 knjig in 441 bralcev, ki so jo letno obiskali 960 krat in si izposodili 2.303 
knjige. Na prehodu v sedemdeseta leta se je knjižnica pripravljala na postavitev gradiva 
v prostem pristopu, uporabljali so jo prebivalci Bistrice, Vrhovega Dola, Laznice, Loga 
in Bezene. Knjižnico je vodila Lojzka Horvat (Miklavc), zaposlena v tovarni Tobi, in 
prav tovarna je v tistem času delovanje knjižnice zelo podpirala. Knjižnica je bila v 
delavskem domu, v tovarni so izdelali police pa tudi financirali nakup knjig in samo 
delovanje knjižnice, z gradivom je pomagala tudi matična služba. Odprta je bila dva 
krat tedensko po dve uri, knjige so bile strokovno obdelane in ovite v folijo, in zaradi 
dobre založenosti so jo obiskovali tudi Rušani. Leta 1975 je imela že 3.629 knjig in 
tega leta je bil v knjižnici urejen prosti pristop. Knjižničarka Lojzka Horvat je ves čas 
tesno sodelovala z matično službo v Mariborski knjižnici in fond dopolnjevala tudi z 
menjavo kolekcij iz potujoče knjižnice ter knjižnico uspešno vodila vse do njene pro-
fesionalizacije, torej več kot 25 let. Leta 1986 je bila knjižnica ponovno prenovljena, 
vendar je še vedno delovala v premajhnem in težko dostopnem prostoru, zato pogoji za 
vključitev v mrežo Mariborske knjižnice še vedno niso bili izpolnjeni. Šele leta 1996 
je Občina Ruše omogočila temeljito prenovo in razširitev ter računalniško opremo in 
sredstva za redno zaposlitev knjižničarja.

Knjižničarka Lojzka Horvat med knjigami in med svojimi bralci.

Otvoritev profesionalne enote Bistrica na 102 m2 in z računalniško izposojo je bila 
18.11.1998, leta 2004 pa je bila ponovno posodobljena in razširjena, tako da je danes 
velika 151 m2. Njena pomanjkljivost je ta, da je ostala v mansardi kulturnega doma in 
da nima urejenega dostopa za gibalno ovirane uporabnike.
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Zaloga gradiva se je v desetih letih potrojila, uporabniki imajo dostop do elektronskih po-
datkovnih zbirk in druge sodobne ponudbe kot v vseh drugih enotah v mreži Mariborske 
knjižnice. Knjižnica Bistrica ob Dravi ima vzpostavljeno dobro sodelovanje z okoljem, 
redno jo obiskujejo otroci bližnjega vrtca, zaradi dobre založenosti in možnosti par-
kiranja pa jo vse bolj obiskujejo tudi uporabniki iz drugih krajev na širšem območju.

gradivo člani obisk izposoja velikost m2

1972 3.010 541 952 1.974 -
1982 4.354 - 1.292 4.530 -
1992 - 132 2.040 4.633 40
2002 5.172 244 4.281 14.144 102
2012 17.021 219 4.469 18.725 151

Prenavljanje in razširitev knjižnice na neizrabljeno podstrešje kulturnega doma.
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KnJiŽnica LOvRenc na POHORJu
Nekdanja ljudska knjižnica Svobode Lovrenc na Pohorju je bila vključena v mrežo 
Mariborske knjižnice leta 1980. Ustanovljena je bila leta 1945, vendar je po pričevanju 
dolgoletne volonterske knjižničarke Viktorije Gucmandl začela delovati v letu 1950. 
Čeprav je delovala v skromni sobici na občini, veliki le 10 m2, je bila zelo aktivna in dobro 
obiskana. Leta 1968 je imela skoraj 2.000 knjig, odprta je bila enkrat tedensko, financirala 
jo je matična služba, nekaj časa tudi SZDL. Leta 1969 je dobila nove prostore nekdanje 
poročne dvorane, knjižničarka pa je ponudbo knjig redno dopolnjevala s kolekcijami iz 
Delavske in Mestne knjižnice. Knjižnico so uporabljali krajani Lovrenca, Rdečega brega 
in Recenjaka, ge. Gucmandl pa so pri delu pomagale še tri pomočnice. Leta 1978 je imela 
knjižnica 2.987 knjig in dodatno redno menjavo kolekcij iz potujoče knjižnice. Prostorske 
razmere so se zelo slabšale, prostor je bil vlažen, temen. Leta 1980 je bil sicer prenovljen, 
knjižnica je začela s poskusnim delom kot enota Mariborske knjižnice z odprtostjo dva krat 
tedensko po 4 ure, zaradi utesnjenosti pa je ves čas iskala možnosti za preselitev. Priložnost 
se je ponudila v praznem trgovskem prostoru na Gornjem trgu 17-21 in kulturna skupnost 
je omogočila ureditev ter zagotavljala tudi potrebna sredstva za najemnino. Otvoritev nove 
knjižnice je bila 14. maja 1986 in tukaj je bilo več možnosti za prijaznejšo postavitev gra-
diva, prostor je bil v pritličju in torej dostopen, dopuščal je ureditev čitalniškega kotička. 
Pogodbeno so v knjižnici delale knjižničarke Tatjana Pernat, Katica Črešnar, Ana Šafarič, 
Marjana Perklič, Darja Sitar, po tem, ko je knjižnica lahko redno zaposlila knjižničarja, je 
knjižnico vodila Tatjana Pernat. Leta 1999 je Občina Lovrenc poskrbela za nove prostore 
knjižnice v pritličju občinske zgradbe, kjer je bilo za funkcionalno opremo sicer zanimive-
ga obokanega prostora potrebne veliko spretnosti in preudarnosti. Knjižnica, ki je od tega 
leta odprta trikrat tedensko, je lepo in sodobno urejena, računalniško in komunikacijsko 
povezana, vendar zelo utesnjena, tako da si skupaj z občino že nekaj let prizadevamo za 
razširitev oziroma pridobitev novih, ustreznih prostorov.

Knjižnica Bistrica ob Dravi danes – svetla, sodobna, a še vedno v mansardi –  
za marsikoga nedostopna …
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gradivo člani obisk izposoja velikost m2

1972 2.413 210 2.360 3.766 10
1982 4.189 161 1.356 3.795 cca 30
1992 10.827 457 7.315 17.824 65
2002 14.241 691 8.535 21.489 90
2012 22.902 573 8.514 24.792 90

Ne glede na veliko pomanjkanje prostora, ki bi knjižnici omogočil opravljati vlogo pra-
vega kulturnega in informacijskega središča občine, tudi z večnamenskim prostorom za 
izvajanje dejavnosti, pa knjižnica zelo proaktivno išče alternativne prostorske možnosti 
ter pri organizaciji prireditev in dejavnosti za različne ciljne skupine nič ne zaostaja 
za tistimi, ki imajo prostorske pogoje. Poleg ustaljenih storitev potekajo v Knjižnici 
Lovrenc ure pravljic, organizirani so obiski šolskih in vrtčevskih skupin, srečanja s pi-
satelji, koncerti, potopisna predavanja. Povezanost knjižnice z okoljem se odraža tudi 
na področju domoznanske dejavnosti, zanimive lokalne zgodbe so vključene v portal 
Kamra, v povezavi s šolo nastajajo raziskovalne naloge, povezane z Lovrencem in nje-
govo zgodovino, časopisna hiša Večer pa sistematično izdaja zbrane članke iz Lovrenca 
v elektronski knjižni zbirki Ruslica. Za obdelavo teh člankov je zaslužen domačin Jože 
Javornik, sicer knjižničar, ki je nekaj let tudi vodil lovrenško knjižnico.

Zelo utesnjena a prijetna in prijazna pohorska družabna točka.
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KnJiŽniČna DeJavnOSt v SeLnici Ob DRavi
Med 38 povojnimi ljudskimi knjižnicami so bile tudi ljudske knjižnice pri prosvetnih 
društvih Gradišče na Kozjaku, Fala in Selnica ob Dravi. Na Gradišču se je predvsem po 
zaslugi zagnane dolgoletne volonterske knjižničarke Makse Hartman ohranila vse do 
danes, ko jo vodimo med premičnimi zbirkami, saj jo redno dopolnjujemo s knjigami 
iz fonda naše potujoče knjižnice, izposoja pa še vedno poteka ljubiteljsko. V Selnici 
ob Dravi je v začetku devetdesetih let društvena knjižnica zamrla in vse do leta 2004, 
ko sta bili uvedeni dve postajališči bibliobusa (Fala in Selnica), na tem območju ni 
bilo knjižnične dejavnosti. Selničani so uporabljali druge knjižnice, predvsem bližnjo 
ruško, pa tudi knjižnici Rotovž in Kamnica. Bibliobus prihaja na postajališči na vsakih 
14 dni in že takoj so ga tako mladi kot odrasli bralci začeli redno obiskovati. Kmalu bo 
v občini zrasel nov kulturni dom, v katerem je načrtovana tudi profesionalna občinska 
knjižnica v izmeri 400 m2, kar pomeni dolgoročno izjemno dobre pogoje za razvoj de-
javnosti v občini.

člani obisk izposoja
1992 društvena 72 155 560
2004 bibliobus 103 1.469 6.048
2012 143 1.593 7.665

Knjižnica na kolesih ima vse, kar imajo »velike« knjižnice.

SKLeP
Ruše z okolico so tradicionalno dobro skrbele za knjižnično dejavnost. Zagotovo zave-
danje o pomenu knjižnic za dobrobit občanov izvira iz bogate kulturne in izobraževalne 
preteklosti na tem območju, iz vpliva stare latinske šole in tradicije čitalništva. Splošne 
knjižnice so vsebinsko dosegle visoko stopnjo razvoja, sledijo novostim v stroki in po-
nudbi novih medijev, vendar so prav vse pred veliko oviro, ki jo na poti k izboljšavam 



Knji(ga)žnica | 77

Dragica Turjak Mariborska knjižnica: od žlahtne tradicije ljudskih knjižnic do profesionalne knjižnične mreže

postavljajo neustrezni in premajhni prostori. Sodobna knjižnica nikakor ni več le izposo-
jevalnica gradiva, ampak mora omogočati predvsem preživljanje kvalitetnega prostega 
časa, študij, branje, srečevanja. Biti mora družabno, kulturno, informacijsko središče 
kraja, njegova dnevna soba, opremljena z vsemi sodobnimi možnostmi komuniciranja. 
Knjižnica Janka Glazerja Ruše bi tako potrebovala vsaj 650 m2, Knjižnica Lovrenc 
350 m2, pa tudi Knjižnici Bistrica manjka okoli 100 m2. Predvsem pa je pomembna do-
stopnost – bodisi, da je knjižnica v pritličju in brez ovir ali da je dostopna z dvigalom. 
Vsem tem zahtevam je sedaj najbliže načrtovana nova knjižnica v Selnici ob Dravi. Za 
knjižnici v Rušah in na Lovrencu pa bi se primerne rešitve morale najti v najkrajšem 
času, sicer bo dejavnost preveč stagnirala in bo zaostankom vedno težje slediti.
Mrežna organiziranost Mariborske knjižnice, kot je zaživela v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je predstavljala racionalen model organizacije s centralno nabavo in obdelavo gradi-
va ter skupnimi službami, hkrati je omogočala enakomeren razvoj knjižnične dejavnosti na 
celotnem območju in široko dostopnost dejavnosti različnim ciljnim skupinam prebivalcev. 
Do pred petimi leti, ko so se po tem vzoru združile ljubljanske knjižnice, je predstavljala 
edinstven model organiziranosti regijske knjižnice. Danes je Mariborska knjižnica tudi 
ena od desetih osrednjih območnih knjižnic z dodatnimi nalogami, ki jih opravlja za širše 
območje, za knjižnici v Lenartu in v Slovenski Bistrici, znotraj svoje mreže pa skrbi za 
18 enot in potujočo knjižnico z bibliobusom. Zaloga gradiva šteje skupaj 737.700 enot, v 
knjižnice je skupaj včlanjenih skoraj 40.000 članov, letno obiščejo knjižnice 650.000 krat 
in si skupaj izposodijo 1,8 milijona enot knjižničnega gradiva. Skokovito narašča virtualni 
obisk knjižnice, uporaba elektronskega servisa Moja knjižnica in uporaba elektronskih vi-
rov, dostopnih v knjižnici in na daljavo. Celotni prihodek javnih sredstev Mariborske knji-
žnice se je v zadnjih dveh letih zmanjšal za 7 % in je v letu 2012 znašal 3,6 milijona EUR. 
Največji manko je pri sredstvih za nakup knjižničnega gradiva, samo v letu 2012 se je prirast 
novega gradiva zmanjšal za 10.000 enot, pa tudi število zaposlenih (proračuni pokrivajo 
skupaj 85 zaposlenih) je za 30 % pod zahtevami standarda. V takšnih pogojih delovanja 
knjižnica ne more realizirati nobenih razvojnih nalog več, zato bodo v prihodnje potrebne 
temeljite korekcije. Potrebno bo najti predvsem mehanizem, ki bo lokalne skupnosti kot 
ustanovitelje in financerje zavezoval k bolj doslednemu izpolnjevanju zakonskih predpisov.

gradivo obisk izposoja zaposleni število enot
1977 428.446 41 + 11 zun. 11
1982 241.519 232.524 492.460 49 + 11 zun. 14
1992 334.101 338.111 726.505 76 16 + vzajemna
2002 439.497 591.601 1.519.544 78 20 + Dom
2012 737.700 645.321 1.807.672 85 + 5 JD 19 + Dom, UKC

uPORabLJeni viRi
 - Kronološki pregled, narejen po arhivskih dokumentih društvenih knjižnic (pripravila 

Slavica Rampih ob 50‑letnici Mariborske knjižnice) – interno gradivo
 - Letna poročila Mariborske knjižnice za 1982, 1992, 2002, 2012
 - Fotografije iz arhiva Mariborske knjižnice



Binerjeva knjiga o nazornem izobraževanju s področja cerkvenih pravic (Graz 1754) (ŽU Limbuš).
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KnJiŽniČna DeJavnOSt
Knjižnice imajo večstoletno tradicijo in sodijo med najstarejše storitvene dejavnosti 
na področju kulture, izobraževanja in znanosti. Slovenska knjižnična dejavnost se je 
v preteklosti postopoma razvila v sistem, primerljiv s knjižničnimi sistemi drugih dr-
žav. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je področni knjižnični zakon prvič povezal 
vse vrste knjižnic v medsebojno sodelovanje in jih organizacijsko združil v knjižnični 
informacijski sistem. Nadaljevanje te organizacijske oblike je današnja knjižnična 
javna služba, informacijsko podprta z vzajemnim bibliografskim sistemom COBISS1. 
Knjižnična dejavnost se je v Sloveniji uveljavila kot regulirana javna služba, za katero 
so pogoji opredeljeni v specialnem zakonu in iz njega izhajajočih podzakonskih pred-
pisih, smernice za delovanje pa opredeljene v mednarodnih smernicah in konvencijah.
Zagotavljanje knjižnične dejavnosti določajo naslednji zakoni:
• Zakon o knjižničarstvu (2001) - določa javno službo in financiranje vseh vrst knji-

žnic, ki izvajajo javno službo,
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (2002) – predpisuje postopke 

financiranja in poročanja,
• Zakon o lokalni samoupravi (2007), ki občini nalaga opravljanje določenih storitev 

za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. Med drugim v 21. členu določa, da 
med izvirne naloge občin spada tudi zagotavljanje splošne knjižnične dejavnosti.

Izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe podrobneje urejajo podzakonski akti. 
To so:
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic (2003), ki zagota-

vljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (2003),
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) in
• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003).
Druge področne zakonodaje:
• s področja delovanja javnih zavodov, s področij delovnih in plačnih razmerij, s področja 

varovanja kulturne dediščine, s področja avtorske pravice, s področja javnih financ in 
1 Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
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računovodstva, s področja javnega naročanja, s področja varstva pri delu, s področja 
varovanja osebnih podatkov, s področja arhiviranja dokumentarnega gradiva idr.

OPReDeLitev KnJiŽniČne DeJavnOSti na PODROČJu KuLtuRe
Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo predvsem splošne in 
nacionalna knjižnica pa tudi specialne knjižnice v javnih zavodih s področja kulture. 
Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo zagotavljati splošno dostopnost publika-
cij in informacij za posameznika in skupine ter primeren obseg in strukturo knjižničnih zbirk.
Temeljno poslanstvo knjižnic je, da postanejo središča za neomejeno dostopnost knjižničnega 
gradiva in informacij ter da prevzemajo aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture 
in informatizirane družbe, obojega v kontekstu kulturne vzgoje, obveščanja, izobraževanja 
in podpore kakovostni izrabi prostega časa. Temu se pridružuje tudi njihova socialno-ra-
zvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih 
možnosti prebivalcev države. Nadvse pomembna je skrb za ohranjanje slovenske pisne 
kulturne in znanstvene dediščine. Kot osrednja državna knjižnica to nalogo izvaja Narodna 
in univerzitetna knjižnica. Za uresničevanje temeljnega poslanstva knjižnic skrbijo občine 
in država. Cilj kulturne politike na tem področju je, da postaja dejavnost knjižnic visoko 
profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana, kar je ključnega pomena za 
učinkovitost in uspešnost njihovih storitev, ter tako dostopna vsem prebivalcem Slovenije.
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost2 je leta 2005 sprejel Standarde za splošne 
knjižnice za obdobje do 30. aprila 2015. Sprejeti standardi so strokovna priporočila za 
učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti za doseganje 
družbenih ciljev. So pripomoček za njeno načrtovanje, financiranje in za spremljanje 
njene uspešnosti in učinkovitosti. Pogoj za uspešno izpolnjevanje nalog vsake knjižni-
ce so enakomerno oziroma usklajeno razviti vsi elementi, ki jih priporočajo standardi. 
Osnova za izračune standardnih določil je število prebivalcev gravitacijskega območja.

mReŽa SPLOŠniH KnJiŽnic
Splošne knjižnice omogočajo enakovreden dostop do knjižničnega gradiva in storitev za 
vse prebivalce lokalne skupnosti. Kot samostojne javne zavode jih lahko ustanovi ena ali 
več občin in tako imamo skupaj 58 splošnih knjižnic. Vsaka od teh organizira na svojem 
območju mrežo krajevnih knjižnic (265), premičnih zbirk (75) in v bolj oddaljenih nase-
ljih ter na podeželju potujoče knjižnice – bibliobuse (skupaj 12 bibliobusov pokriva 700 
krajev). Posebne naloge opravlja deset osrednjih območnih knjižnic, ki za knjižnice 
na svojem območju zagotavljajo povečan izbor gradiva, strokovno pomoč knjižnicam, 
koordinacijo domoznanske dejavnosti in usmerjanje izločenega gradiva.
Knjižnice so po podatkih Centra za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižni-
ci v Ljubljani3 letno odprte za uporabnike 380.000 ur. Z razvejano mrežo in skoraj 
2 Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je strokovno in posvetovalno telo, ki odloča o 

strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter obravnava in posreduje mnenja o vseh 
strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja knjižnic.

3 Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/.



Knji(ga)žnica | 81

Marjan Gujtman Pravni, finančni in drugi okviri delovanja knjižnic

vsakodnevno odprtostjo so zares najbolj dostopni prostori lokalnih skupnosti. Večino 
storitev lahko uporablja vsakdo brezplačno, le če si želi izposojati gradivo na dom, se 
mora včlaniti. Približno četrtina prebivalcev je članov knjižnic (dobrih 500.000), 
obiščejo pa jih skoraj 10 milijonov krat in si izposodijo nad 23 milijonov enot gra-
diva. Vsak prebivalec Slovenije letno obišče knjižnico skoraj 5 krat.
Knjižnice imajo tudi preko 1.400 računalniških mest, komunikacijsko povezanih in z 
dostopom do interneta, vedno pogosteje pa ponujajo tudi možnost uporabe brezžičnih 
komunikacij za uporabo lastnih prenosnih naprav.
Poleg zbirke več kot 10 milijonov enot knjižničnega gradiva zagotavljajo knjižnice 
dostop do več kot 8.000 naslovov elektronskih virov, tudi prek oddaljenega dostopa, 
torej ne samo v knjižničnih prostorih. Knjižnice gradijo tudi lastne podatkovne zbirke 
(biografske leksikone) in digitalizirajo dragoceno gradivo regionalnega pomena. Te 
elektronske vire objavljajo na lastnih spletnih mestih, v Digitalni knjižnici Slovenije 
d-Lib4 ali na domoznanskem portalu Kamra5.
V zadnjih letih je bilo zgrajenih ali obnovljenih kar nekaj knjižnic, ki opravljajo tudi 
naloge osrednje območne knjižnice (Murska Sobota, Ravne, Ljubljana, Celje, Kranj), po-
večane in prenovljene so bile nekatere osrednje oz. občinske in večobčinske (Domžale, 
Šentjur, Postojna, Gornja Radgona) in več manjših krajevnih knjižnic oz. izposojevališč 
(Mirna, Mokronog, Semič, Bohinjska Bistrica, Preddvor, Gorje pri Bledu, Vipava itd.). 
V letu 2012 sta bila nova tudi bibliobusa v Ajdovščini in Kamniku oz. Domžalah. Žal 
pa še vedno niso zagotovljeni ustrezni pogoji za drugo največjo knjižnico v Sloveniji – 
Mariborsko knjižnico, ki se že več desetletij ubada z neustreznimi prostori osrednje me-
stne knjižnice, čakamo pa tudi še na začetek obnove Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 
v Kopru. Iz podatkov Centra za razvoj knjižnic pri NUK je še razvidno, da v desetih 
slovenskih občinah prebivalci še vedno nimajo zagotovljene knjižnične dejavnosti.

PRiStOJnOSti in naLOGe DRŽave
Kulturno ministrstvo je pristojno za izvajanje Zakona o knjižničarstvu (2001), pripravo 
in spreminjanje normativnih določb ter na podlagi zakona in podzakonskih aktov opre-
deljenih upravnih postopkov v pristojnosti ministrstva. Knjižnična dejavnost je javna 
služba na področju kulture, ki se izvaja v splošnih knjižnicah in v nacionalni knjižni-
ci, zakonodaja pa jasno določa tudi obveznost države za sofinanciranje knjižnic, kar 
je na področju kulture treba razumeti kot zagotavljanje zakonsko določenih pogojev 
za izvajanje knjižnične dejavnosti v vsej državi, torej funkcij nacionalne knjižnice ter 
podporo občinam pri zagotavljanju dejavnosti splošnih knjižnic. Ministrstvo podpira 
razvoj knjižničnih storitev za uporabnike in sofinancira programe, s katerimi se udejanja 
poslanstvo knjižnic na področju kulture in tako zagotavlja pogoje za splošno dostopnost 
do knjižničnega gradiva in informacij oz. dostopnost do knjižnic, ki so infrastruktura 
pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture 
in informacijske pismenosti ter informacijske družbe nasploh.

4 Dostopno na spletni strani: http://www.dlib.si/.
5 Dostopno na spletni strani: http://www.kamra.si/.
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Ministrstvo tako poskuša zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje programa Narodne 
in univerzitetne knjižnice ter za določene posebne programe splošnih knjižnic (za naro-
dne skupnosti ter posebne naloge osrednjih območnih knjižnic), delovanje knjižničnih 
nevladnih organizacij oziroma društev v javnem interesu ter poskuša tako skladno z 
zakonskimi nalogami poskrbeti za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. 
Med zakonsko določenimi nalogami države je tudi sofinanciranje nakupa knjižničnega 
gradiva ter računalniške opreme in sofinanciranje različnih projektov (digitalizacije, 
izobraževanja, informacijskega opismenjevanja) splošnim knjižnicam.
Zakon o knjižničarstvu (2001) je predvidel več mehanizmov, ki naj bi omogočali stalno rast 
knjižnične dejavnosti, to je, učinkovito odzivanje na spremembe potreb v okolju. Minimalni 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo, 
so bili določeni na osnovi povprečnih vrednosti, doseženih leto dni pred sprejemom zakona. 
Tudi po več kot desetletnem obdobju in kljub velikemu napredku predvsem na področju pro-
storskih pogojev in kadrovske zasedenosti ugotavljamo, da so (splošne) knjižnice v Sloveniji 
še vedno neenakomerno razvite. In aktualne družbene razmere realno še ne omogočajo, da 
bi se stanje začelo izboljševati, nasprotno, ugotavljamo, da se pogoji v zadnjih letih slabšajo. 
Zaradi gospodarske in javnofinančne krize prihaja do krčenja rasti javne porabe, kar pome-
ni med drugim začasno ali trajno črtanje določenih programov. Zaradi krčenja programov 
morajo posamezna družbena okolja nujno določiti prioritetne naloge. Med slednje nepogre-
šljive infrastrukturne dejavnosti za družbeno rast in razvoj nedvomno sodijo tudi knjižnice.
Žal pa slaba javnofinančna situacija že pušča negativne posledice v zbirkah knjižničnega 
gradiva večine slovenskih knjižnic. Ponudba naslovov novih in aktualnih knjig je že 
okrnjena, saj financerji ne izpolnjujejo zakonskih obveznosti. Posebej kritična je 
slika na območjih vzhodne Slovenije, ki so po deležih zagotavljanja občinskih pro-
računskih sredstev že prej zaostajala za osrednjo in zahodno Slovenijo tudi za 10 in 
več EUR/prebivalca, v zadnjih dveh letih pa se ta razkorak še povečuje. To pomeni 
zaostajanje celo za minimalnimi zahtevami na vseh področjih – pri dotoku novega 
gradiva, pri temeljni zalogi, pri kadrovski podhranjenosti, pri neustreznih prostorih.

Preglednica 1: Struktura financiranja knjižnične dejavnosti v EUR / prebivalca na območjih 
osrednjih območnih knjižnic (2011):

Območje OOK EUR/preb.
Pomursko 12,89
Štajersko 13,50
Spodnjepodravsko 14,76
Celjsko 15,62
Dolenjsko 17,75
Gorenjsko 19,60
Obalno-kraško 21,00
Koroško 21,10
Osrednjeslovensko 21,46
Goriško 22,55
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Preglednica 2: Struktura financiranja nakupa knjižničnega gradiva v EUR na prebivalca na 
območjih OOK (2011):

Območje OOK EUR/preb.
Pomursko 1,72
Celjsko 1,79
Štajersko 1,87
Spodnjepodravsko 2,00
Gorenjsko 2,16
Obalno-kraško 2,19
Koroško 2,27
Dolenjsko 2,33
Osrednjeslovensko 2,90
Goriško 3,25

Precejšnji del krivde za že skorajda kronično pomanjkanje sredstev za nakup knjižnič-
nega gradiva je mogoče pripisati tudi nezadostnemu sofinanciranju nakupa knjižničnega 
gradiva iz državnega proračuna. Zakon o knjižničarstvu (2001) določa, da mora država 
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti splošnim knjižnicam prispevati 
tudi del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, žal pa so sredstva, da bi to dejansko 
dosegli, preskromna. Razpoložljiva proračunska sredstva v državnem proračunu za za-
gotavljanje enakomernega nivoja razvitosti knjižnične dejavnosti na celotnem ozemlju 
države se namreč konstantno znižujejo že od leta 2008 in so padla na obseg financiranja 
v letu 2004 oz. 2005. Ker sofinanciranje poteka v obsegu vsakokratnih razpoložljivih 
državnih proračunskih sredstev, so za zagotavljanje enakomernega nivoja razvitosti 
knjižnične dejavnosti na celotnem ozemlju države sredstva preskromna, posledično pa 
zmanjševanju državnih sredstev sledijo tudi občine. Ob izteku »kulturnega tolarja« v 
letošnjem letu bodo razmere še poslabšane.
Splošne knjižnice so za leto 2012 za nakup 216.192 enot knjižničnega gradiva (89.255 
naslovov) po povprečni ceni 20 EUR načrtovale 4.311.736 EUR državnih sredstev. 
Skladno s proračunskimi možnostmi je bilo sprva splošnim knjižnicam za nakup gra-
diva odobreno 2.459.489 EUR, po rebalansu proračuna pa so se proračunska sredstva 
za nakup knjižničnega gradiva splošnim knjižnicam znižala na 2.105.949 EUR (od tega 
40.000 EUR za zamejce), oziroma 1 EUR na prebivalca (v letu 2011 je bilo to 1,45 
EUR na prebivalca). Sredstva bodo predvidoma zadostovala za okvirno 103.000 enot 
knjižničnega gradiva (po povprečni ceni 20 EUR na enoto gradiva). V letu 2011 so splo-
šne knjižnice z državnimi sredstvi v povprečju kupile 73,16 enot knjižničnega gradiva 
na 1000 prebivalcev, v letu 2012 bo to predvidoma le še okoli 50,39 enot knjižničnega 
gradiva na 1000 prebivalcev.
Splošne knjižnice so za leto 2012 iz občinskih sredstev za nakup 245.592 enot knjižnič-
nega gradiva (32.680 naslovov) načrtovale 4.873.256 EUR. Občine so v letu 2011 za 
financiranje nakupa knjižničnega gradiva namenile sredstva v skupni višini 4.695.834,81 
EUR, kar v povprečju znaša 2,3 EUR na prebivalca, sicer pa v razponu od 0 EUR na 
prebivalca do 6,27 EUR na prebivalca.
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Država ima tudi zakonsko obvezo, da za potrebe splošnih knjižnic sofinancira letni na-
kup računalniške in komunikacijske opreme (IKT). V letu 2010 je država za nakup 
ali posodobitev računalniške opreme v splošnih knjižnicah namenila 276.000 EUR, v 
letu 2011 le še 38.000 EUR, v letu 2012 pa nič, saj splošne knjižnice zaradi znižanja 
razpoložljivih proračunskih sredstev za knjižnično dejavnost sploh niso bile pozvane k 
predložitvi načrtov nakupa ali posodobitve IKT. Rezultati analize popisa IKT v splošnih 
knjižnicah za leto 20106 so zaskrbljujoči. Raziskava je pokazala,da število računalni-
kov na posameznih območjih glede na število prebivalcev ni zadostno ter da je večina 
obstoječih računalnikov že zastarela (62 % opreme je stare pet let in več). Zniževanje 
državnih sredstev (in posledično tudi lokalnih) za nakup ali posodobitev IKT bo slo-
venske splošne knjižnice vodilo v tehnološko zastarelost, ki bo še dodatno zniževala 
stopnjo splošne dostopnosti informacij za prebivalce

PRiStOJnOSti in naLOGe ObČin
• Knjižnična dejavnost je občinska izvorna naloga.
• Vaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, bodisi tako, da 

ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da pove-
ri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim 
ustanoviteljem.

• Sredstva za knjižnično dejavnost oz. knjižnice, ki so tako rekoč edini javni zavodi v 
kulturi, ki jih dejansko financirajo občine (večino večobčinskih kulturnih zavodov 
namreč financira država neposredno iz proračuna, namenjenega za kulturo), so vklju-
čena v finančnih izravnavah, ki jih prejemajo občine na območju delovanja knjižnice.

• Iz sredstev proračuna morajo tako občine financirati delovanje krajevne knjižnice (ali 
krajevnih knjižnic) na svojem območju v celoti, skupne stroške ter stroške premič-
nih zbirk in morebitnega bibliobusa pa glede na svoj delež prebivalstva v skupnem 
številu prebivalcev občin.

Zakon o knjižničarstvu (2001) je, da bi se v Sloveniji zagotovilo bolj kakovostno in 
sočasno bolj racionalno knjižnično javno službo, določil, da je splošna knjižnica samo-
stojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 10.000 in več prebival-
cev7. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev, je 
enota samostojne knjižnice. Občine imajo tako možnost, da bodisi ustanovijo splošno 
knjižnico same ali skupaj z drugimi občinami, ali pa poverijo opravljanje te dejavnosti 
s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Tovrstna rešitev 
je skladna s 6. členom Zakona o lokalni samoupravi (2007), ki določa, da občine med 
seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev 
javnega pomena in v ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu 
z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo 
in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
6 Dostopno na spletni strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=143&psid=35.
7 Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja do 30. aprila 2015. (2005). Dostopno na 

spletni strani: http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/Standardi%20za%20
splosne%20knjiznice%20za%20obdobje%20od%201.%20maja%202005%20do%2030.%20
aprila%202015.%20-%20Nacionalni%20svet%20za%20knjiznicno%20dejavnost.pdf.
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Zakon o knjižničarstvu (2001) razmeroma natančno določa tudi razmerja med občinami 
pri financiranju knjižnic in tudi minimalne pogoje, ki jih morajo knjižnice izpolnjevati, 
občine pa finančno zagotoviti, da lahko izvajajo javno službo. Le-ta se mora praviloma 
na vsem ozemlju Republike Slovenije izvajati na primerljivem kvalitativnem nivoju, 
katerega parametri so določeni s podzakonskimi akti, ki natančneje urejajo posamezna 
področja aktivnosti knjižnic. 55. člen zakona v zadnjem odstavku določa, da se sredstva, 
ki jih država namenja knjižnicam, izplačajo samo pod pogojem, da se redno zagotavljajo 
tudi ostala sredstva v skladu s 1. odstavkom 52. člena zakona, ki pa govori o tem, da 
sredstva za izvajanje javne službe splošnih knjižnic zagotavljajo ustanovitelji in po-
godbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega načrta 
knjižnice, ki morata biti pripravljena skladno s pogoji iz 36. člena zakona.
Financiranje nalog iz občinske pristojnosti ureja Zakon o financiranju občin (2006), ki v 11. 
členu, med drugim, določi, da se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje 
nalog občin upoštevajo stroški financiranja tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na 
podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti stroški javnih 
služb in za izvajanje javnih programov, med drugim tudi na področju kulture.

KnJiŽnica - DODana vReDnOSt za uPORabniKe in OKOLJe
Pojem knjižnice je bil že v zgodovini in je tudi danes trdno povezan z vrednotami, ki 
jih težko merimo z ekonomskimi kategorijami. Za prebivalce so izjemnega pomena, saj 
jim pomagajo pri njihovem družbenem uveljavljanju, jim pomagajo rasti. V današnjem 
času se njihova vloga še krepi. Ko kupna moč pada, knjižnice s svojimi brezplačnimi 
storitvami izdatno pripomorejo k polnejšemu življenju posameznikov, dvigu bralne 
kulture in dostopnosti informacij.
Vlaganje v knjižnico se tudi v kriznih časih splača. Knjižnice sredstva, ki jih prejmejo za 
svoje delovanje, s svojimi storitvami prebivalcem lokalne skupnosti večkratno povrnejo. Na 
področju ugotavljanja ekonomske vrednosti knjižnic se uporablja zlasti metoda izračunava-
nja povrnitve vlaganj, tako na ravni celotne organizacije kot tudi na posameznih segmentih 
delovanja. Gre za metodo izračunavanja neposrednih uporabnikovih koristi glede na oceno, 
koliko povprečno stanejo posamezni knjižnični servisi. Skupni znesek povprečne cene po-
sameznih knjižničnih storitev je enak skupnim koristim, ki so jih prejeli uporabniki. Dodano 
vrednost dobimo, ko od tega skupnega zneska odštejemo davkoplačevalska sredstva. Tak 
izračun so npr. izdelali v Matični knjižnici Kamnik8 in ugotovili, da se dobljeni rezultat ujema 
z vrednostmi, na kakršne so naleteli v strokovni literaturi. Vsak evro, vložen v knjižnico, se 
štirikrat povrne! Poraba javnih sredstev za splošno knjižnico se dejansko izplača.

PRObLematiKa na PODROČJu zaKOnODaJe
Kot že navedeno, številni materialni in postopkovni predpisi predstavljajo pravno pod-
lago za delovanje knjižnic. Žal se marsikdaj izkaže, da predpisi niso dovolj jasni ali pa 
ni jasna njihova hierarhija. Rešitve, ki so bile teoretično dobro zamišljene se v praksi 

8 Podbrežnik Vukmir, B. (2012). Dodana vrednost knjižničnih storitev. V: Kamniški zbornik XXI 
(str. 147-154). Kamnik: Občina Kamnik.
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marsikdaj izkažejo za povsem nerealne in neizvedljive. Velik problem tako še vedno 
predstavlja dejstvo, da ministrstvo (oz. država) nima vpliva na izvajanje nalog, pri ka-
terih je za uspešno izvajanje nalog potrebno sodelovanje drugih področij oziroma lokal-
ne skupnosti (ustanoviteljske zadeve, financiranje, imenovanja direktorjev in organov 
upravljanja …). Veliko oviro pri postavljanju in izvajanju zakonodaje predstavlja tudi 
dejstvo, da medresorskega sodelovanja tako rekoč ni.
Nekaterih predpisov, ki bi jih morali uveljaviti že v preteklosti (Pravilnik o bibliotekar-
skem izpitu, Pravilnik o merjenju uspešnosti splošnih knjižnic itd.) še vedno nimamo. 
Gre predvsem za predpise, kjer je potrebno soglasje izobraževalnega resorja, ki pa ga 
ni bilo niti v obdobju skupnega ministrstva9.

zaKLJuČeK
Vsi, ki delamo na področju razvoja knjižnic v Sloveniji, si prizadevamo, da bi bile 
knjižnice primerne sopotnice sodobnemu človeku in da bi jih le-ta prepoznal kot nujne 
za svojo rast in razvoj, za pridobivanje znanja, za vseživljenjsko samostojno učenje. 
Povečevanje njihove uporabe dokazuje dejansko korist, ki jo prepoznavajo uporabniki, 
vsi odgovorni za razvoj pa si moramo prizadevati, da se kakovost knjižničnih storitev 
in rast njihove uporabe povečujeta.
Da bi knjižnice lahko ustanoviteljem in financerjem ter javnosti dokazale, da imajo vpliv 
na kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, morajo permanentno meriti svojo učinkovitost 
in se pravočasno odzivati na družbene in ekonomske spremembe v okolju.
Naloge javne knjižnične službe so torej dosti natančno opredeljene. Stroka sledi zah-
tevam in pričakovanjem prebivalcev, tudi vizija obstaja. Pravkar je bil pripravljen zelo 
pomemben dokument Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013 – 202010. V 
času krize, ko so tendence po zmanjševanju sredstev vsak dan močnejše, pa morajo 
knjižnice dano situacijo reševati predvsem z aktivnim nadzorom nad porabo sredstev 
in njihovo maksimalno racionalizacijo.
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9 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
10 Dostopno na spletni strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/Strategija-in-

izhodisca-zdruzeno_KONCNO.pdf.
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Zakonodaja – šolske knjižnice

Šolske knjižnice in knjižničarji delujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja, zato to 
področje sistemsko ureja šolska zakonodaja, v prvi vrsti Zakon o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI, 1996 in vse kasnejše dopolni-
tve in spremembe) in drugi predpisi. Strokovno pa šolske knjižnice ureja in umešča v 
knjižnični sistem tudi knjižničarska zakonodaja, to je Zakon o knjižničarstvu (ZKnj).
V šolski zakonodaji – v ZOFVI-ju je opredeljeno, da ima šola knjižnico in v osnovi 
določa njene naloge:
• 68. člen: »Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani, predstavlja 

in izposoja knjižnično gradivo ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot 
sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.«

• v 81. členu pa določa tudi financiranje šolske knjižnice: »iz državnega proračuna se 
zagotavljajo tudi sredstva za delovanje knjižnic«.

Ta isti zakon (ZOFVI) knjižničarja opredeli kot strokovnega delavca v vzgoji in 
izobraževanju:
• 92. člen: »strokovni delavec opravlja vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma 

sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje šole.«
Pedagoški poklici so regulirani, zato so urejeni s predpisi. Tako velja tudi za šolskega 
knjižničarja:
• »predpisana je stopnja in smer izobrazbe strokovnih delavcev, ki morajo imeti viso-

košolsko (univerzitetno) izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.« (94., 
95., 96., 97. člen ZOFVI).

Podrobneje pa določa za knjižničarja izhodiščne pogoje za delo Pravilnik o smeri in 
stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v različnih stopnjah šol (2011). Določa, da je 
knjižničar lahko:
• kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz 

bibliotekarstva;
• lahko pa tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca in je opravil 

študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Če strnemo zahteve iz zakona in pravilnika, mora šolski knjižničar imeti:
• ustrezno stopnjo in smer izobrazbe (bibliotekarska, dosežena s študijem ali dopol-

nilnim programom - ŠPIK),
• pedagoško-andragoško izobrazbo, ker izvaja pedagoški proces ali pri njem sodeluje,
• strokovni izpit, ki se opravlja, ko sta dosežena prva dva pogoja, in se na področju 
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šolstva opravlja samo enkrat, ne glede na stopnjo izobrazbe ali poklic (npr. za uči-
telja, knjižničarja, svetovalnega delavca).

Izpolnjevanje vseh treh pogojev za strokovne delavce v šolstvu omogoča po Pravilniku 
o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive napredovanje v nazive: 
mentor, svetovalec, svetnik.
Vse to je nujno potrebno, da je šolski knjižničar usposobljen za delo z uporabniki šolske 
knjižnice in za izvajanje programa Knjižnično informacijsko znanje. Ta program – tako 
za OŠ kot za SŠ – je bil sprejet na strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje in 
ga je šola zavezana izvajati. Šolska knjižnica se z bibliopedagoškimi oblikami dela in 
s programom informacijskega opismenjevanja vključuje v vzgojno-izobraževalno delo 
na šoli. Prav program oz. kurikul Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) pa vključuje 
knjižnico v šolski kurikul oz. vzgojno-izobraževalni proces.
Steinbuchova (2011) je na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije iz-
postavila, da »Šolske knjižnice delujejo in uresničujejo naloge na področju vzgoje in 
izobraževanja ter delujejo po pravilih knjižničarske stroke.«
To pa pomeni, da morajo šolski knjižničarji ob šolski zakonodaji upoštevati tudi Zakon 
o knjižničarstvu (v nadaljevanju ZKnj, 2001). Ta zakon prinaša nekatere pozitivne ure-
ditve, nekatera določila pa so neusklajena1 s šolskim zakonom.
Zakon o knjižničarstvu (po Steinbuch, 2011) ureja javno službo na področju knjižnič-
ne dejavnosti, ki zajema tudi informacijsko opismenjevanje (2. člen); šolske knjižnice 
uvršča med vrste knjižnic (7. člen); uporabniki imajo pravico do osnovnih storitev, tudi 
do bibliopedagoškega dela (8. člen); za izvajanje knjižnične dejavnosti morajo imeti 
ustrezne pogoje (36. člen), minimalne pogoje tudi za šolske knjižnice določa Pravilnik 
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003).
Med temi pogoji je v 18. členu določeno, koliko gradiva2 mora najmanj imeti in kolikšen 
naj bi bil prirast3 gradiva na letni ravni. V nadaljevanju pravilnik še določa skladnost s 
programi, ki se izvajajo na šoli, razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom in 
tudi samo postavitev gradiva. V 22. členu določa tudi prostorske pogoje4 in zagotavljanje 
ustrezne opreme za nemoteno delovanje šolske knjižnice.

1 Med te neuskaljenosti sodi prehodnost (npr. upoštevanje nazivov na drugih področjih, pri 
bibliotekarskem izpitu …), neusklajenost zakonodaje (poznavanje zakonov in podzakonskih 
aktov drugih resorjev) in pa tudi plačevanje članarine - šolske knjižnice so edine, ki za vključitev 
v vzajemni bibliografski sistem plačujejo članarino.

2 3000 enot gradiva za učence in 1000 enot pedagoške in strokovne literature za strokovne 
delavce, oziroma v šolah, ki imajo več kot 300 učencev, najmanj 10 knjig na učenca in najmanj 
40 knjig na strokovnega delavca šole.

3 Najmanj 1 knjiga na učenca, 5 knjig na strokovnega delavca šole.
4 Knjižnica v šoli z 20 oddelki meri najmanj 80 m2.
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Likovno znamenje z znamenitim rekom, ki človeka nagovarja k delu, pokornosti, molku.



O znanosti in umetnosti lepega (1769) (ŽU Ruše).
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Branje knjige in spleta

Vedno nove tehnologije prinašajo nove izzive in seveda so potrebne vedno nove prilago-
ditve razmišljanja in delovanja. Ves čas se je potrebno učiti in spoznavati ter sprejemati 
nove tehnologije.
Tehnologija spreminja način delovanja možganov. To ni nov pojav. Enako se je zgodilo 
s prihodom pisalnega stroja, vendar spremembe niso bile tako hitre in bliskovite kot se 
dogaja sedaj, s pojavom sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadalje-
vanju IKT). Znan je primer Friedricha Nietzscheja (povzeto po Carr, 2011, str. 26-27), 
ki je imel zdravstvene težave, zaradi katerih je vedno težje bral in pisal. Rešitev je pri-
nesel pisalni stroj, ki je olajšal pisanje, sploh ko se je Nietzsche naučil slepega tipkanja. 
Eden od njegovih najbližjih prijateljev pa je opazil spremembo tudi v slogu njegovega 
pisanja – proza je postala bolj strnjena, bolj telegrafska. Torej je že takrat (konec 19. 
stoletja) tehnologija vplivala na način pisanja in razmišljanja in konec koncev tudi na 
spreminjanje možganov. Raziskovalci so dokazali, da naši vzorci razmišljanja vplivajo 
na anatomijo možganov, lahko rečemo, da postanemo tisto, kar mislimo (povzeto po 
Carr, 2011, str. 39-40).
Pravzaprav so se že v stari Grčiji bali vpliva novega medija, ki ga je prinesel čas, takrat 
pisana beseda. Kot navaja Piškova (2011), je že Sokrat izražal bojazen, kako bo pisana 
beseda vplivala na naše misli. »Izrazil je bojazen, da bomo zaradi pisave naše notranje 
spomine zamenjali z zunanjimi simboli, kar grozi, da bomo postali plitkejši misleci. 
Nasprotno pa je Platon branil novo tehnologijo in način razmišljanja, ki ga je spodbujal 
pri uporabniku: logično, natančno, samozadostno. Platonu pritrjuje razvoj kulture vse 
do danes.«
Učenje, pri katerem uporabljamo IKT, lahko na splošno imenujemo e-učenje (Zabukovec, 
2012). Zabukovčeva (2010) opozarja še na podobne izraze oz. sinonime, ki se upora-
bljajo za e-učenje: učenje s pomočjo računalnika, računalniško podprta komunikacija, 
interaktivna učna gradiva, učenje s pomočjo spleta ipd.
E-učenje (po Zabukovec, 2012, str. 5) je dostopno, omogoča socialno enakost in je upo-
rabniško prijazno (za tiste, ki so vešči uporabe IKT), ustvarja k učencu usmerjeno učno 
okolje z osebnim pristopom in individualizacijo, omogoča odprt pristop in spodbuja 
vseživljenjsko učenje, omogoča socialno medgeneracijsko povezovanje ter spodbuja 
oblikovanje pričakovanj učencev, kar je dober temelj za uspešno učenje.
Spreminja se tudi sam medij, splet – iz pasivne rabe (samo prevzemanje ali samo obja-
vljanje – zelo enosmerno) v aktivno rabo. Ta splet se imenuje Splet 2.0. Vilarjeva (2011) 
pravi, da izraz Splet 2.0 opisuje novo vrsto spletnih strani in storitev, ki so revolucionarno 
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spremenile način interakcije med uporabniki in informacijami na spletu. Gre zlasti za 
spremembo vzorca uporabe spleta in nov pristop k razvoju spleta. Storitve spleta 2.0 so 
pogosto zgrajene tako, da namesto prispevka posameznika uporabljajo moč skupnosti, 
ki sodeluje pri nastanku vira tako, da iz končnega izdelka ni več razviden prispevek 
posameznega člana skupnosti. Njihova druga lastnost je, da so večinoma brezplačne.
Zabukovčeva (2010, str. 151) opozarja, da je s pojavom spleta 2.0 nastalo novo e-uče-
nje, ki se je poimenovalo e-učenje 2.0. V ospredju je učenje prek pogovora, poučevalne 
metode e-učenja 2.0 spodbujajo sodelovalno učenje. V tem pa je tudi razlika od e-učenja 
1.0, kjer je bil poudarek le na transferju znanja.
Vilarjeva (2011) opozarja, da je Splet 2.0 spremenil način interakcije med učitelji in 
učenci ter tudi med učitelji samimi. Zagotovo pa ponuja tudi več možnosti za učitelja 
(in tudi šolskega knjižničarja) za ustvarjanje t.i. učnega okolja za »učenca 21. stoletja«. 
In kakšna je razlika? Navajeni smo, da učenci poiščejo informacije bodisi neposredno 
na spletu ali v podatkovnih zbirkah, natipkajo naloge z urejevalnikom besedil, jih na-
tisnejo in oddajo učitelju in morda predstavijo ključne stvari v razredu. Orodja Spleta 
2.0 pa omogočajo še kaj več: učenci lahko na sodelovalen način določijo, ovrednotijo 
in si izmenjajo podatke o relevantnih spletnih virih z uporabo strani za družbeno ozna-
čevanje, objavljajo, popravljajo in si izmenjujejo svoje stvaritve z wikiji, kamor lahko 
vključujejo tudi povezave na videoposnetke, fotografije in druge vire. To omogoča ne 
le sošolcem temveč tudi učiteljem in drugim, da si jih ogledajo in prispevajo povratne 
informacije. Taka orodja omogočajo, da učenci preko sodelovanja z vrstniki, učitelji 
in drugimi, usvajajo veščine upravljanja in organiziranja informacij, timskega dela in 
drugih veščin, ki so pomembne v resničnem življenju.
Značilnosti Spleta 2.0, ki podpirajo načela kakovostnega poučevanja in učenja – aktivno 
udeležbo in sodelovanje (povzeto po Vilar, 2011):
• udeležba uporabnikov: spodbujanje izmenjav idej, mnenj, vsebin, ipd. S tem načelom 

so najpogosteje povezane spletne družbene strani (kot sta Facebook in MySpace), 
katerih osnovni namen je vzpostavljanje spletnih skupnosti posameznikov in/ali 
organizacij;

• izkoriščanje, uporaba kolektivnega znanja, to je znanja, ki nastane s sodelovanjem 
in tekmovanjem mnogih posameznikov. Načelo temelji na izmenjavi informacij: to 
so orodja kot so Wikipedija (spletna enciklopedija) in drugi wikiji, ki omogočajo 
številnim uporabnikom dodajanje in urejanje vsebin, Flickr (orodje za izmenjavo 
fotografij), del.icio.us (spletna stran za družbeno označevanje).

• sodelovanje: na voljo je mnogo prosto dostopnih aplikacij, ki omogočajo sodeloval-
no delo. To so urejevalniki besedil (kot je Google dokumenti) ali preglednic (kot je 
Zoho Notebook), miselnih vzorcev (Bubbl.Us, Mindmeister), orodja za pogovore 
ali celo online sestanke (npr. Skype), orodja za ustvarjanje wikijev (Wikispaces).

Orodja spleta 2.0 so široko razširjena in uporablja jih veliko učencev. V glavnem jih 
uporabljajo za zabavo in v prostem času. V šolskem prostoru pa lahko to s pridom iz-
koristimo in občasno uporabimo tudi pri pouku za dosego določenega cilja. Najmanj, 
kar lahko dosežemo, je povečanje motivacije za delo. Vendar je potrebno natančno za-
staviti cilje in načrt izvedbe. Učencem se bo zdelo dobro in izredno zanimivo, da bodo 
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pri pouku uporabljali orodja, ki jih dobro poznajo in jih obvladajo ter jim služijo za 
zabavo. Mi pa bomo skozi uporabo teh orodij in visoko motivacijo dosegli zastavljen 
cilj. Podobno navaja Zabukovčeva (2012, str. 10-11), da je pomembno, kaj učitelj oz. 
knjižničar ve, kaj želi doseči v e-okolju, kakšni so cilji učenja in kakšne kompetence naj 
bi učenci usvojili. Treba je razvijati kompetence posameznika in tudi kompetence, ki 
jih posameznik lahko razvije izključno z delom v skupini. Tak način dela je današnjim 
učencem blizu in zato so v e-učnem okolju tudi bolj uspešni.
Ob postavljanju ciljev in umeščanju novih orodij v proces pouka pa se moramo zavedati, 
da ta okolja zahtevajo različne aktivnosti in seveda tudi spretnosti. Zabukovčeva (2010, 
str. 152-153) izpostavlja, da lahko na splošno rečemo, da učenje poteka tako na tradici-
onalen način kot tudi prek elektronskega okolja. Spretnosti učenja so enake, vendar se 
glede na kontekst kažejo različno. Spretnosti branja so potrebne v tradicionalnem okolju 
in tudi v elektronskem okolju, vendar jih različno uporabljamo. Obstajata pa dve ključ-
ni razliki: kontekst in pomembnost posameznih učnih spretnosti. V e-učnem okolju se 
lahko učenci učijo od sošolcev in učiteljev, zato morajo znati usmerjati svojo pozornost. 
V tradicionalnem kontekstu imajo učenci ponavadi več možnosti za razpravo, razreše-
vanje dilem in postavljanje vprašanj. Večina učencev je bila navajena na takšno vrsto 
komunikacije, zato je težko preiti na kratko in jedrnato komunikacijo v obliki e-pošte 
ali klepetov. Takšna komunikacija zahteva tudi razvijanje novih spretnosti.
Zabukovčeva (2010, str. 153) v nadaljevanju še izpostavlja branje oz. spretnost branja 
kot ključno učno spretnost v e-okolju. V tem okolju je potrebno uporabljati tako in-
formativno kot tudi branje za večje razumevanje – tako kot pri tradicionalnem učenju. 
Brskanje po spletu omogoča iskanje in branje relevantnih virov. Pri samem branju so 
pomembne bralne, medbralne in pobralne strategije, ki jih je učenec že razvil ali pa jih 
bo še izpopolnil v kontekstu e-učenja.
Tudi Carr (2011) izpostavlja in primerja tradicionalno branje z branjem spleta. 
Tradicionalne bralce, ki berejo poglobljeno, berejo z razumevanjem, so bolj osredoto-
čeni na vsebino, se z branjem učijo primerja s potapljači. Torej se z branjem poglobimo, 
potopimo v vsebino in jo raziščemo do podrobnosti in nato tudi razumemo oz. znamo. 
Bralce spleta pa primerja z deskarji, ki ostanejo zgolj na površini in drsijo po valovih. Za 
bralce spleta je značilno površinsko branje, besedila na spletnih straneh v večini prime-
rov samo preletimo, v besedilih na spletnih straneh pa zgolj iščemo določene informacije.
Piškova (2011) nadalje opozarja, da je svet zaslona drugačen od sveta knjige. Carr (2011) 
pa poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšno novo intelektualno etiko nam zaslon obli-
kuje. Ob tem ugotavlja, da jo je smiselno označiti kot »razkroj linearnega razmišljanja«. 
Internet vase vsrka druge medije in jih preoblikuje: vsebini doda hiperpovezave, razdeli 
jo na kose, obda jo z drugimi mediji. Tako je tudi naše razmišljanje preoblikovano. Ni 
več linearno, zaporedno, ampak je naše razmišljanje prekinjeno, vmes pogledamo drugo 
vsebino in se vrnemo k prvotnemu besedilu, ali pa tudi ne in razmišljamo po drugi poti, 
po drugi povezavi. Medtem ko beremo besedilo na neki spletni strani ali pa naslove 
spletnega časopisa, dobimo nov e-mail, oglasi se nam čitalnik virov RSS, dobimo SMS, 
ob strani utripajo novi »dogodki« na facebooku in twitterju. Vse to, skupaj s tem, kar 
naj bi počeli, tekmuje za košček naših misli, kot pravi Carr (2011).
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Tabela: Primerjava branja knjige in spleta (povzeto po: Carr, 2011)

BRANJE
knjiga splet
ð potapljači ð deskarji
poglobljeno branje površinsko branje
branje z razumevanjem prelet besedila
učenje iskanje informacij

Carr (2011) je še prepričan, da bomo v prihodnosti zaradi razvoja tehnologije in do-
stopnosti res brali več elektronskih knjig, vendar se bo način branja zelo razlikoval od 
branja tiskanih knjig.
Carr (2011) nadalje priznava, da je dolgoletna uporaba spleta pri njem že povzročila, 
da tudi kadar ni na spletu, njegovi možgani pričakujejo, da bodo informacije dojemali 
tako, kakor jih razporeja splet: v hitro premikajočem se toku koščkov. Počasno napre-
dovanje med branjem besed na natisnjeni strani je zadušilo naše poželenje po tem, da 
nas preplavijo miselni dražljaji, internet pa nam pri tem ugodi. Naši možgani postajajo 
urnejši in spretnejši pri večopravilnosti, nesposobni pa postajajo za poglobljeno in iz-
virno razmišljanje (povzeto po Pišek, 2011).
Kako naprej? Kako najti pravo ravnovesje med uporabo tradicionalnih knjig, klasičnih 
virov in uporabo spleta in sodobnih orodij? Prvi korak je že v tem, da se zavedamo, 
da je način branja glede na medij drugačen. Naslednji korak pa je ozaveščanje načina 
branja glede na to, kaj potrebujemo. Za namene pouka v šoli je nesmiselno prepovedati 
uporabo spleta in sodobnih IKT orodij. Kvečjemu lahko izkoristimo prednosti, ki nam 
jih vsa sodobna tehnika in tehnologija omogoča. Res pa je, da če hočemo to uporabiti pri 
vzgojno-izobraževalnem procesu, moramo najprej sami zelo dobro poznati orodje, ki ga 
želimo uporabiti. Poleg tega pa je potrebno učence, ki so manj vešči klasičnega branja, 
spodbujati k razvijanju te spretnosti. Ena od takšnih metod za dosego le-tega so bralno 
učne strategije, s katerimi sistematično vodimo učenca, kako se spoprijeti z besedilom.
Vsaka uporaba je smiselna in učinkovita le, če ima točno in jasno določen in definiran 
namen in cilj, kaj želimo doseči. Vsak učitelj ima pri vsaki uri jasno določene cilje, v 
njegovi pristojnosti pa je, s kakšnimi metodami in načini ta cilj doseže. Zagotovo se z 
uporabo sodobne IKT opreme poveča motivacija učencev, poleg tega pa lahko dosežemo 
še vse poprej zastavljene cilje. Učenci vsa ta orodja uporabljajo pretežno za zabavo in 
že ob uporabi imajo pozitiven odnos in so naklonjeni takim metodam. Poleg tega pa se 
jim zdi dobro, saj so se uporabe orodja že naučili in ga lahko s pridom izkoristijo tudi 
za dosego ciljev pri pouku oz. za namene, ki jih določi učitelj, torej za pridobivanje 
znanja, za raziskovanje, za utrjevanje določenih spretnosti ipd.
Po pisanju Pirčeve (2012) so strokovnjaki ugotovili, da sodobne tehnologije, kot so tele-
foni ali tablični računalniki, branja ne ogrožajo. Delo s sodobnimi tehnologijami je močan 
motivacijski dejavnik za učence, zato kaže to izkoristiti in uporabiti pri delu z učenci.
Čas bo pokazal, kakšna orodja bomo v prihodnosti še uporabljali in kako bodo ta orodja 
vplivala na nas, na naše razmišljanje in konec koncev tudi na naše možgane. Mislim 



Knji(ga)žnica | 97

Romana Fekonja Branje knjige in spleta

pa, da noben od medijev ne bo kar izginil, najbrž bodo vsi mediji obstali in jih bomo 
uporabljali glede na namen in glede na osebne značilnosti in prioritete. Pojavili pa se 
bodo vedno novi in prinesli svoje prednosti.
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Signet Družbe sv. Mohorja v Celovcu.



Knjiga Odrešenik, ki jo je izdal Dunajski meniški red in natisnila Cesarsko-kraljeva tiskarna 
(Dunaj 1771) (ŽU Limbuš).
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KamRa
Regijski portal Kamra je spletno mesto, na katerem so združene digitalizirane vsebine s 
področja domoznanstva, ki so jih na portal prispevale knjižnice in druge lokalne kulturne 
ustanove (arhivi, muzeji, društva ipd.). Digitalizirane vsebine so brezplačne in dostopne 
z enega mesta (www.kamra.si).
Portal urejajo regijski uredniki iz osrednjih območnih knjižnic (Mestna knjižnica 
Ljubljana, Mariborska knjižnica, Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Mirana Jarca 
Novo mesto, Mestna knjižnica Kranj, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem) skupaj z aktivnimi partnerji iz drugih knjižnic ter sorodnih insti-
tucij. Center je v Osrednji knjižnici Celje.
Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu 
lokalne skupnosti, kot na primer:
• predstavitve lokalnih avtorjev,
• dokumente in fotografije lokalnih društev,
• razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij,
• dela lokalnih umetnikov in njihove biografije,
• znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli,
• itd.
Vsebine so predstavljene kot zgodbe, ki imajo spremna besedila, multimedijske ele-
mente in pripadajoče metapodatke. Vsebine portala so od marca 2010 dostopne tudi na 
Europeani, evropski digitalni knjižnici (www.europeana.eu), zajemanje s Kamre pa se 
načeloma izvaja enkrat mesečno.
Obisk portala je od aprila 2009, ko smo ga začeli meriti, nenehno naraščal in je v letu 
2011 znašal 191.422, v letu 2012 pa 243.934 ogledov strani. Do konca leta 2012 je bilo 
v Kamri objavljenih 10.670 digitaliziranih objektov, povezanih v 162 zbirk. Danes s 
svojimi vsebinami na portalu sodeluje že 141 organizacij.
Mariborska knjižnica je do sedaj na portal prispevala 4 zbirke, in sicer zbirko razisko-
valnih nalog OŠ Lovrenc na Pohorju, razglednice Lovrenca na Pohorju in okoliških 
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krajev, gradivo o gradu Vurberk ter slikovno gradivo o retrospektivi ljubiteljske gle-
dališke dejavnosti v občini Duplek. V pripravi je objava zbirke o Tovarni avtomobilov 
Maribor in zgodba o kraju Ruše. Pri slednji bodo objavljene črno-bele fotografije kraja, 
ki so jih Rušani hranili v albumih, predalih in škatlah. Slikajo nam podobo Ruš nekoč. 
Fotografije so bile razstavljene v galeriji Rulik v CID Ruše junija 2012. Razstava je 
nosila naslov Pozabljene podobe kraja.
Opomba urednika: Predstavljene bodo tudi fotografije in razglednice iz preteklosti Ruš, 
ki jih je avtor stenskega koledarja Branko Potočnik razstavil že v letu 1994.

Razglednica založnika Sernca iz leta 1899, last Branka Potočnika.

DiGitaLna KnJiŽnica SLOveniJe (DLib)
Portal Digitalne knjižnice Slovenije je dostopen na naslovu www.dlib.si. Je knjižnica 
na spletu, dostopna vsakomur, ki ima dostop do interneta, in brezplačna. Njen uteme-
ljitelj in skrbnik je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Portal je pričel delo-
vati novembra 2005 in je sprva vključeval le gradivo NUK-a. Od leta 2006 dalje se je 
NUK pričel povezovati z drugimi knjižnicami in sorodnimi ustanovami in v digitalno 
knjižnico vključevati tudi njihovo gradivo. Danes obsega več kot 3 milijone digitali-
ziranih strani gradiva. Število obiskov portala narašča. V letu 2010 je bilo zabeleženih 
1.619.049 obiskov.
V zbirkah digitalne knjižnice lahko najdemo raznovrstno gradivo:
• Časopise, članke (tudi znanstvene), knjige, visokošolska dela, raziskovalna poročila;
• Fotografije, notno gradivo, plakate, reprodukcije umetniških del, 3D predmete, raz-

glednice, rokopise, vedute, zemljevide;
• Virtualne razstave in zvočne posnetke.
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viRi
 - Kamra: domoznanski regijski portal: vsebinsko in finančno poročilo za leto 2012;
 - www.kamra.si,
 - www.dlib.si

Primer izredno lepo oblikovane strani vložka v starejših knjigah.



Gutsmannov Nemško-slovenski (windisch) slovar, Klagenfurt 1789 (ŽU Limbuš).
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Slovenske splošne knjižnice za 
prihodnost1

Splošne knjižnice določata dva zelo pomembna dejavnika: prvi je zakonski okvir, ki ga 
je za to področje sprejela država Slovenija in drugi, pa nič manj pomemben, je notranji 
potencial, ki izvira iz bibliotekarske stroke oziroma vseh zaposlenih v splošnih knjižnicah.
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (2001) mora knjižnično dejavnost, ki je javna služ-
ba, zagotoviti vsaka občina za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali 
skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi 
splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Tudi Zakon o lokalni samoupravi 
(2007) narekuje občinam, da morajo za svoje občane zagotoviti splošnoizobraževalno 
knjižnično dejavnost. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe (2003) pa določa minimalne pogoje za izvajanje javne službe po vrstah knjižnic, ki 
jih morajo knjižnice trajno izpolnjevati.
Delovanje splošnih knjižnic določajo seveda še drugi podzakonski akti ter standardi in nor-
mativi, zgoraj našeteti pa so osnova, s katero je splošna knjižnica z zakonodajo določena 
obvezna javna služba, ki jo mora občina zagotoviti svojim prebivalcem.
Tisto, kar splošna knjižnica zagotavlja svojemu ustanovitelju in financerju, predvsem pa 
svojim uporabnikom, dejanskim in potencialnim, pa je opisano v naslednjih oznakah:
• splošna knjižnica je srce lokalne skupnosti; je dnevna soba mesta, trga, vasi; je izobra-

ževalno, informacijsko in kulturno središče; je socialno stičišče; splošna knjižnica je 
najpomembnejša kulturna institucija v lokalni skupnosti, katere poslanstvo je uvelja-
vljanje kulture v njeni etični, socialni, gospodarski in politični razsežnosti, razvijanje 
pismenosti, še posebej informacijske pismenosti in vseživljenjsko izobraževanje celotne 
populacije; splošna knjižnica je merilo razvitosti in je gibalo napredka. Skratka, splošna 
knjižnica je nepogrešljiv agens lokalne skupnosti, saj je brez zadržkov na voljo vsem 
članom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik, inva-
lidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe.

Da so vse naštete gornje trditve resničnost, dokazuje več kot devet milijonov obiskov, ki jih 
beležijo splošne knjižnice v časovnem obdobju enega leta. Dejavnosti, ki so jih v zadnjih 
dveh desetletjih slovenske splošne knjižnice razvile in jih uspešno ponudile vsem ciljnim 
skupinam prebivalcev, so tako raznolike, da prej omenjena številka obiskov, ki pomeni, 
da vsak prebivalec Slovenije obišče knjižnico 4,5 krat na leto, ni nič čudnega. Slovenske 

1 Naslov prispevka je enak, kot bo naslov celotnega objavljenega dokumenta Strategija razvoja 
splošnih knjižnic 2013-2020 v tiskani in elektronski obliki.
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splošne knjižnice so razvile unikatno poslanstvo, zelo posebno tudi v širšem, evropskem 
prostoru in jih je treba zato obravnavati še posebej skrbno in ohranjati njihov način delo-
vanja in njihov obstoj vsaj z obstoječo mrežo splošnih knjižnic.
Odločilno vlogo pri ohranjanju mreže splošnih knjižnic imajo lokalne skupnosti.
Pri oblikovanju kompetenčnega in opolnomočenega posameznika pa imajo najpomembnej-
šo vlogo in nalogo knjižnice same, zato je bil nujen in potreben naš razmislek o sedanjem 
in bodočem poslanstvu splošnih knjižnic, ki ga predstavlja dokument Strategija razvoja 
splošnih knjižnic 2013-2020.
V Združenju slovenskih splošnih knjižnic, ki je samostojno, prostovoljno in nepridobitno 
združenje, smo se v določenem trenutku začeli zavedati, da smo slovenski družbi, našim 
ustanoviteljem, financerjem in uporabnikom in ne nazadnje tudi sebi ter naši stroki dolžni 
odgovor, kakšno vizijo razvoja splošnih knjižnic želimo in po kakšnih poteh bomo do nje 
prišli. Izhodišči za nastanek dokumenta Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 
od 2013 - 2020 sta bili potreba po prilagajanju knjižnic novim družbenim razmeram ter za-
gotovitev upravljanja in obvladovanja sprememb tako, da bodo zadovoljene izobraževalne, 
kulturne in socialne potrebe vseh uporabnikov splošnih knjižnic v Sloveniji.
Tako je bila na pobudo Združenja, s soglasjem Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in 
s podporo Ministrstva za kulturo v začetku leta 2011 oblikovana delovna skupina petnajstih 
strokovnjakov s področja knjižničarstva, ki so v letu 2011 pripravili dokument Izhodišča za 
oblikovanje strategije razvoja splošnih knjižnic. Dokument predstavi raziskavo različnih 
okolij za delovanje splošnih knjižnic v našem prostoru (ekonomsko, pravno, tehnološko …) 
ter številne tuje strategije razvoja splošnih knjižnic ter tako postavi temelje za nadaljnja raz-
mišljanja o razvoju splošnih knjižnic. V istem letu je nastala tudi raziskava o članih, upo-
rabnikih in neuporabnikih splošnih knjižnic, prva te vrste pri nas, ki je dala odgovor, kako 
nas vidijo naši dejanski in potencialni uporabniki. Na podlagi teh dveh dokumentov se je v 
letu 2012 začela oblikovati vizija splošnih knjižnic tako, da bodo v spreminjajočih se razme-
rah sodobne družbe s svojimi storitvami odgovarjale na različne potrebe uporabnikov in na 
zahteve in pričakovanja vseh drugih deležnikov v procesu njihovega delovanja in poslovanja.
Ugotovili smo2, da so knjižnice sicer zaupanja vredni in varni javni prostori, ki simboli-
zirajo urejenost in stabilnost, in ki so vseskozi gradile dinamičen, oseben in dolgoročen 
odnos s svojimi uporabniki. Zaradi sprememb v družbi pa se je spremenilo tradicionalno 
razmerje med knjižničarjem, uporabnikom in vsebino. Sodobni iskalci informacij so vedno 
bolj samostojni, vedno več informacij lahko poiščejo brez pomoči knjižničarjev, delujejo 
avtonomno, njihovo iskalno okolje je svetovni splet in glavno iskalno orodje Google.
Široka paleta različnih ponudnikov informacij omogoča ljudem, da se lahko odločijo, ka-
tere bodo uporabljali. S pojavom elektronskih knjig in drugih informacijskih virov so se 
nekoliko zamajali tudi temelji fizične knjižnice.
Kakšna sta torej vloga in pomen splošnih knjižnic v tem svetu neomejenih informacij?
Raziskava o podobi splošnih knjižnic in vrednotenju njihovih storitev med prebivalci 
Slovenije (2011) je pokazala, da obstajajo opazne razlike med poznavanjem in dejansko 
2 Celotno sledeče besedilo je povzetek besedila Strategija razvoja splošnih knjižnic 2013-2020. (2013). 

Pridobljeno 11.3.2013 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/dobro-je-vedeti/dokumenti.)



Knji(ga)žnica | 105

Vesna Horžen Slovenske splošne knjižnice za prihodnost

uporabo storitev splošnih knjižnic. Več kot polovica članov in uporabnikov namreč po-
zna in tudi uporablja le najbolj tradicionalne storitve splošnih knjižnic, medtem ko druge 
storitve, usmerjene v širšo informacijsko družbo, sicer bolj ali manj poznajo, uporabljajo 
pa znatno manj.
Knjižnice se morajo preusmeriti od posredovanja informacij k svetovanju pri pridobivanju 
in vrednotenju informacij in k bolj intenzivnemu informacijskemu opismenjevanju svojih 
uporabnikov. Da bodo prebivalci uporabljali tudi netradicionalne storitve splošnih knji-
žnic, morajo knjižnice oblikovati in ponuditi nove storitve tako, da jih bodo uporabniki 
prepoznali in posvojili.
Sodobna, k uporabniku usmerjena splošna knjižnica je oblikovana kot prostor navdi-
ha (branje, razmišljanje, različni mediji, lastna ustvarjalnost, igra), kot prostor učenja 
(neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, samostojno učenje, svetovanje, pomoč, 
informiranje o možnosti dostopa do znanja) ter kot prostor srečevanj in druženj (javne 
debate, predavanja, diskusije, delavnice, razstave, koncerti).
Strategija splošnih knjižnic Slovenije je oblikovana tako, da zajema ŠTIRI STRATEŠKA 
PODROČJA, v katera naj bi slovenske splošne knjižnice v prihodnjih letih usmerile svoje 
razvojne potenciale.
Prvo strateško področje je organizacija, delovanje in mreža splošnih knjižnic.
 Za sodobno informacijsko družbo so značilne hitre spremembe, ki se odražajo v spreme-
njenih načinih mišljenja, dela, komunikacije in vedenja ljudi, to pa zahteva spremembe 
tudi v delovanju splošnih knjižnic. V teh razmerah lahko splošne knjižnice reagirajo le 
z učinkovitim izvajanjem svojega poslanstva in javne službe, vzdrževanjem stabilnega 
financiranja in razvojem racionalne mreže.
Poslovni model splošnih knjižnic temelji na:
• načrtovanju organiziranosti,
• raziskovanju in analizi okolja,
• strategijah,
• jasnih in merljivih ciljih,
• uspešnosti in učinkovitosti v smislu dobrega gospodarjenja in racionalnega vlaganja 

virov,
• merjenju in vrednotenju poslovanja.
Z novo opredelitvijo osnovnih storitev in pogojev za izvajanje teh storitev ter z vzposta-
vitvijo enotnega sistema za prikazovanje materialnih stroškov financerjem bodo knjižnice 
dosegle enoten in primerljiv razvoj osnovnih knjižničnih dejavnosti.
Delovanje knjižnične mreže mora omogočiti vsem prebivalcem, da brez omejitev in raz-
likovanja uporabljajo splošno knjižnično javno službo. Določila Zakona o knjižničarstvu 
(2001) so zagotovila razmeroma dobro stanje knjižnične mreže, ki ga je potrebno ohraniti. 
Za zagotovitev nadaljnjega razvoja pa bi bilo potrebno določiti temeljno knjižnično mrežo, 
v kateri bi bila za določene občine ustanovitev knjižnice obvezna.
Kvalitetna in stabilna knjižnična mreža omogoča vsem prebivalcem države enakopraven 
dostop do knjižnične javne službe, hkrati pa je pogoj za učinkovito in racionalno delovanje 
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knjižnic. Uvedba nekaterih skupnih strokovnih služb lahko prinese večjo kvaliteto storitev 
zaradi specializacije na posameznih strokovnih področjih.
Za zagotavljanje enakomernega razvoja knjižničnih storitev potrebujejo slovenske splošne 
knjižnice enotno usmerjanje razvoja knjižničnega sistema preko posebne strokovne službe 
za razvoj splošnih knjižnic.
Drugo strateško področje je razvoj obstoječih in ustvarjanje novih storitev.
Spremembe v načinu življenja v našem prostoru narekujejo tudi potrebo po razmisleku o 
knjižničnih storitvah ter o tem, kako knjižnica prebivalcem lahko pomaga k bolj polnemu 
in uspešnemu življenju v spremenjenih okoliščinah ter jim omogoča pogoje za osebno rast 
in aktivno državljanstvo.
Knjižnice se želijo na inovativen način odzivati na zahteve in pričakovanja okolja, poso-
dabljati in nadgrajevati obstoječe storitve ter razvijati nove na visoki kakovostni ravni s 
pomočjo najsodobnejše tehnologije.
Svoje poslanstvo bodo razvijale v smeri svetovanja, usmerjanja in prebujanja potencialov 
uporabnikov, ki jih bodo tudi aktivno vključevale v razvoj novih storitev.
Tretje strateško področje je pridobivanje ustreznih znanj, ki so potrebna za delovanje 
v prihodnosti.
Knjižničarji potrebujejo poleg znanja s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti 
še številna druga znanja, s katerimi lahko odgovarjajo na neprestane spremembe v družbi. 
Za permanentno usposabljanje zaposlenih v splošnih knjižnicah je potrebno uveljaviti model 
stalnega strokovnega izobraževanja, meriti in vrednotiti njegove učinke in si prizadevati za 
dvig ravni formalne izobrazbe zaposlenih. Upravljanje in vodenje sta pomembna dejavnika 
za uspešno in učinkovito poslovanje splošnih knjižnic v sodobni družbi, kar vodi k organi-
ziranemu pristopu pridobivanja znanj tudi s področja poslovnih ved. Širok razpon znanj in 
veščin lahko knjižničarji pridobijo tudi ob sodelovanju in izmenjavi z drugimi knjižnicami, 
pa tudi z drugimi vrstami ustanov. Splošne knjižnice naj razvijejo notranjo kulturo, ki bo s 
timskim delom spodbujala prenos pridobljenega znanja, veščin in izkušenj med sodelavce.
Četrto strateško področje je knjižnica kot aktivni dejavnik v okolju z razvijanjem mož-
nosti za sodelovanja in partnerstva ter promocija splošnih knjižnic.
Splošne knjižnice morajo svoje okolje poznati in se vanj aktivno vključevati. Povezujejo 
se s knjižnicami vseh vrst in z drugimi ustanovami, sodelujejo pri vključevanju v lokalne, 
nacionalne in mednarodne projekte in vzpostavljajo partnerstva tudi na področju poslov-
nega sveta in civilne družbe. Usklajeno nastopajo v odnosu do nacionalne knjižnice in do 
nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema ter s tem aktivno sodelujejo pri razvoju. 
Iz Javnomnenjske raziskave med prebivalci Slovenije (2011) je razvidno, da javna podo-
ba slovenskih splošnih knjižnic ne ustreza njihovi pravi identiteti, zato se je v prihodnjih 
letih potrebno usmeriti v organiziran proces spreminjanja podobe splošnih knjižnic med 
različnimi deležniki v javnosti.
Za vsako področje so navedeni temeljni strateški cilji razvoja in znotraj njih posamezne 
ukrepi, ki vodijo v prilagajanje spremembam v družbi in k utrjevanju sodobne splošne knji-
žnice kot informacijskega in izobraževalnega središča ter javne službe lokalne skupnosti.
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Marsikateri cilj ali ukrep, ki je v dokumentu načrtovan, zajema vsebine, o katerih slovenske 
splošne knjižnice v skladu s spremembami v družbi že razmišljajo, pripravljajo zanje sku-
pna izhodišča, strateške usmeritve ali smernice, si prizadevajo za njihovo uresničitev in jih 
v posamičnih primerih tudi že uresničujejo. Vendar pa so razvoj, načrtovanje in izvajanje 
marsikaterih vsebin še zmeraj stihijski ter prepuščeni posameznim knjižnicam. Skupnih 
strateških usmeritev na nivoju vseh slovenskih splošnih knjižnic do sedaj nismo imeli.
Strateška področja, cilji in ukrepi, zajeti v tej strategiji, predstavljajo izhodišče, ki naj 
v naslednjih letih vodi splošne knjižnice v načrtovanje in izvajanje različnih aktivnosti, 
potrebnih za razvoj. Pri usklajevanju, organizaciji in izvedbi teh aktivnosti bo potrebno 
soglasje tako bibliotekarske stroke kot tudi financerjev.
Slovenske splošne knjižnice so v času svojega obstoja doživele pomembne razvojne ciklu-
se. Stroka, ki jih je oblikovala, in družba, ki je to podpirala, lahko trenutno stanje razvitosti 
splošnih knjižnic ocenjujeta kot dobro in prepoznane so kot uspešne kulturne institucije. 
Tudi prebivalci Slovenije dodeljujejo splošnim knjižnicam na vseh področjih njihovega 
delovanja visoke ocene.
Zaupanje, ki ga splošnim knjižnicam izkazuje celotna slovenska družba, je obveza, ki nam 
narekuje obdržati to, kar smo dosegli, predvsem pa razvijati svojo dejavnost tako, da bo 
v spremenjenih družbenih razmerah splošna knjižnica tudi v prihodnje vsem prebivalcem 
Slovenije podpora na področju izobraževanja, informacijske pismenosti in kulture.
Dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013 – 2020 nakazuje in odpi-
ra nove možnosti delovanja splošnih knjižnic v obravnavanem obdobju, oblikuje izhodišča 
za nadgrajevanje že doseženega ter usmerja k povezovanju in sodelovanju med institucijami.
Strategija razvoja splošnih knjižnic daje odgovore knjižničarjem, v katero smer razvijati 
storitve; državljanom, katere svoje potrebe lahko zadovoljijo v knjižnici in kakšne koristi 
lahko od tega pričakujejo; politikom, na katerih področjih knjižnica s svojimi storitvami 
podpira nacionalne strategije razvoja; trenutnim in potencialnim financerjem, kakšne 
koristi lahko prinesejo vlaganja v dejavnost splošnih knjižnic in partnerjem, na katerih 
področjih lahko sodelujejo s splošnimi knjižnicami.
Rdeča nit, ki prepleta celoten dokument, pa je seveda vizija uporabnika splošne knjižnice 
kot vse bolj izobraženega in aktivnega državljana.
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Trötscherjeva knjiga »Novejše nemško gledališče«, Graz 1790 (ŽU Ruše).
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Slovenska knjižna veriga:  
epilog ali novo poglavje?

POvzeteK
Avtor se v prispevku osredotoča na stanje v slovenski knjižni verigi, ki ga opredeljujejo 
velike spremembe, ki spreminjajo obstoječe poslovne modele. Opozori na odsotnost re‑
levantnih statističnih podatkov, ki onemogoča z dejstvi podprto strateško načrtovanja 
na mikro ali makro nivoju. Neobstoj normativnih podlag, zakonske ureditve in panožnih 
standardov vodi do rušenja občutljivega ravnotežja med posameznimi členi knjižne veri‑
ge. Predvsem ekonomsko vzdržno delovanje knjigarniške mreže je vitalnega pomena za 
svoboden in vitalen knjižni trg, tega pa v veliki meri omogoča zakon o knjigi. Zbornica 
lahko igra pri konsolidaciji knjižne verige pomembno vlogo. Opozori na pomen in vlogo 
branja, predvsem v otroški dobi za zdravo in uspešno družbo v celoti ter na inovativnost 
in kreativnost pri iskanju novih poslovnih modelov.

uvOD in ORiS
Slovenski knjižni ekosistem se je znašel v dobi globalizacije, ki spreminja življenje in 
delo. Vstopamo v digitalno obdobje, ko se na novo oblikujejo prav vse faze poslovnega 
procesa od tiste najpomembnejše, ustvarjanja, preko same produkcije, prodaje, do distri-
bucije. Vloge vseh sodelujočih, od avtorja do bralca, se spreminjajo, v središču pa ostaja 
vsebina (»content is King«). Pojavljajo se e-knjige, dogajajo se demografske spremem-
be, ob tem pa živimo v dobi vsesplošne recesije. Knjižna panoga temelji na labilnem 
ravnotežju, ki ga lahko poruši že en sam sistemski ali normativni poseg, ki ni (hote ali 
nehote) dovolj premišljen. Kohezivne sile so zelo šibke, sodelovanja ni, normativna 
ureditev je premalo prisotna, izpostavljeni smo posledicam ekonomske krize, prehodu 
na e-poslovanje, pohodu digitalnih vsebin, spremembi trendov in nakupovalnih navad, 
prihodu novih konkurentov. Panoga se v zadnjem času sooča s izjemnim poslovnim 
izzivom pri iskanju in oblikovanju svojega novega dolgoročno vzdržnega poslovnega 
modela. Iskanje poti za razvoj in uspešno poslovanje slovenske knjižne verige je naša 
skupna (so)odgovornost in izziv. Kako izkoristiti vse tehnološke, socialne, demografske, 
sociološke, psihološke spremembe v svoj prid? In ob tem preživeti?
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ŠteviLKe in Ocene
Panoga kronično boleha za pomanjkanjem relevantnih številčnih podatkov o tekočem 
poslovanju, finančni uspešnosti, trendih, kvalitativnih kazalnikih, vsebinskih analizah, … 
Zadnja »Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenskega knjižnega založništva« (CIC 
2002), je stara 10 let in seveda ni več aktualna. Brez podatkov, trendov in analiz pa je 
otežkočeno strateško odločanje na nivoju podjetij ali panoge kot celote. Vsako leto se 
sicer na Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev pripravijo »Podatki o poslovanju« 
za panogi 58.110 (izdajanje knjig) in 58.190 (drugo založništvo), ki pa so za pomoč 
pri poslovanju samo delno uporabni, saj formalna registracija in skopi bilančni podatki 
kažejo popačeno sliko stanja in poslovanja. Tako si vsak pomaga po svoje, uporablja 
različne vire in metodologije, rezultat pa se že samo pri oceni velikosti panoge giblje 
od 75 do 120 MIO €, kar nam že pri izpolnjevanju letnih poročil za mednarodne zveze 
(FEP, IPA), povzroča težave. Obseg knjigarniške prodaje knjig znaša približno 40 MIO 
€, od tega je polovica učbenikov. Tudi pri številu novo izdanih knjig se številke gibljejo 
od 3.200 do preko 6.000 naslovov. Vse to ustvarja zmedo in čudenje tako v medijih, kot 
pri raznih državnih organih in institucijah. Smo panoga, ki predstavlja v nacionalnem 
BDP le dobra dva promila (0,24%) in ki stagnira oz. se krči. Prihodki so padli (11/10) za 
6%, dodana vrednost na zaposlenega 5%, čisti dohodek na zaposlenega 13%, donosnost 
kapitala 29%, denarni tok za 19%, … Slovenska knjižna produkcija je v trendu rahlega 
padanja, se je pa slovensko leposlovje v zadnjih 3 letih zmanjšalo v strukturi za 18%, ob 
hkratnem povečanju prevodnega za 17%. Padajo tudi povprečne naklade in povprečna 
cena knjig. Številke same dovolj jasno govorijo, da je kriza panogo ne samo oplazila, 
ampak resno prizadela. Padanje prodaje se odraža v manjši realizaciji, ta v zmanjševanju 
zaposlenih, to v klestenju programov, … Založbe so se znašle glede na svojo velikost, 
položaj na trgu, organizacijsko obliko, višino subvencij, v različnih položajih. Delniške 
družbe, družinska podjetja, »one man bandi«, civilno družbene ustanove, založbe, ki ne 
dobivajo subvencij, 100% subvencionirane založbe, založbe, ki jim je knjiga poslanstvo 
in tiste, ki jim to ni, … Vsaka se je znašla v svojstvenem položaju in išče svoje lastne 
razvojne možnosti. Problemi so predvsem ekonomski, zato mora panoga postopno vse 
bolj prenašati svoj fokus iz MIZKŠ na MGRT.

KnJiGaRne & zaKOn O KnJiGi
Slovenski knjižni trg je majhen, nestabilen in ranljiv, knjiga pa je dobrina posebnega 
kulturnega pomena za družbo in državo in ne le tržno blago. V pogojih popolne odso-
tnosti normativnih aktov in standardov delovanja lahko dejstvo, da je na trgu popolnoma 
isti naslov na voljo po bistveno nižji ceni preko različnih prodajnih kanalov, privede do 
zloma obstoječega knjigarniškega poslovnega modela. Knjižna vrednostna veriga temelji 
primarno na prodaji knjig, knjigarne pa predstavljajo najpomembnejšo prodajno pot, saj 
se preko njih proda več kot tretjina slovenske knjižne produkcije. Nakupovalni centri in 
on-line knjigarne temeljito spreminjajo knjižno pokrajino. Prej omenjeno ravnotežje se 
ruši. Če knjigarne ne poslujejo ekonomsko vzdržno, avtor in založnik, ki sta na začetku 
procesa ne dobita ustreznega nadomestila za svoje delo in knjižna veriga se deformira. 
Na trg prihaja manj različnih kakovostnih naslovov, zmanjšuje se konkurenčnost in 
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pluralizem knjižnih izdaj, raznolikost prodajne mreže se oža, dostopnost knjig in enako-
pravnost kupcev se manjša, knjigarne se zapirajo ali pa se oddaljujejo od svoje osnovne 
dejavnosti. Zakon o knjigi preko določil o enotni ceni knjige ureja knjižni trg, ga eko-
nomsko stabilizira in enakopravno porazdeli vrednostna nadomestila, odgovornost in po-
slovni rizik za vse akterje od avtorja do bralca. Vsak člen v knjižni verigi mora razumeti 
svojo vlogo in poslanstvo in poskušati razumeti vsaj še sosednjega. Če se sprašujemo, 
kdo bo zmagovalec in kdo poraženec, smo sami sebi svoj največji sovražnik. Prihodek 
avtorjev in prevajalcev je jasno izražen v odstotku od prodajne cene, založnikov donos 
je izražen z razmerjem med rabati in ceno, knjigarnar ima tako jasno strukturo donosa 
in rentabilnosti poslovanja, bralec pa na daljši rok kupuje knjige po nižji ceni. Zakon 
o knjigi in razvejana mreža knjigarn sta vitalnega pomena za normalno delovanje zelo 
občutljivega knjižnega trga v pogojih ekonomskih in tehnoloških sprememb. Sta nujna 
za kvalitetno preživetje slovenske knjige in jezika. Knjigarne se zavedajo, da so se znašle 
pred velikim izzivom in da so spremembe nujne. Trg, (beri: bralci) bo kruto kaznoval 
zamude pri spreminjanju. To spoznanje nudi izhodišče za spremembe: knjigarne morajo 
na eni strani združiti realno, komercialno dimenzijo trgovanja in kulturno, nekomerci-
alno dimenzijo komuniciranja, izobraževanja in družabnosti, na drugi strani pa morajo 
spojiti virtualno, digitalno tehnologijo in dobro, staro gostoljubnost.

PanOGa in zbORnica
V panogi pa je registrirano 363 družb, ki imajo založništvo za osnovno dejavnost (leta 
2002: 412). Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev šteje trenutno 64 članov, ki 
predstavljajo cca. 85% kapitala panoge. Pri delovanju Zbornice moramo preseči funkcije 
in formalne procese in se osredotočiti na odnose. Zbornica mora postati prostor sode-
lovanja in kreativnosti, forum in stičišče mnenj, mesto sobivanja. Potrebno je izgraditi 
branžno zavest, povečati opaznost, vzpostaviti enotnost, združiti sile, skratka sodelovati. 
Zavedati se je potrebno, da je moč Zbornice lahko večja le z enotnim delovanjem. Zato 
je potrebno poiskati najmanjši skupni imenovalec, definirati skupni interes članov, tako 
založnikov, kot knjigotržcev. Nastati mora mreža sodelovanja in zavezništev. Naloga 
Zbornice je ukvarjanje z vzroki in sistemskimi vprašanji, ne pa z umetnim krpanjem 
stvari in prekrivanjem slabega stanja z nekaj kozmetike. Zbornica se mora vrniti v sre-
dišče založniško-knjigotrškega dogajanja.

KnJiGe in bRanJe
Julijan Barnes, predlanski Bookerjev nagrajenec pravi, da je branje edina prava stvar v 
življenju. 21. stoletje je ustvarilo dihotomijo, ki je prej ni bilo. Med knjigami in branjem. 
Zdaj je razlika med ljubiti knjige in ljubiti branje. Branje se seli s papirja na zaslone pa-
metnih telefonov, bralnikov, tabličnih in prenosnih računalnikov, … Naj je kakršnokoli 
že, branje še nikoli do sedaj ni bilo tako pomembno. Branje je ključ za razumevanje 
sebe in sveta okoli nas. Branje odpira vrata. Posebej je pomembno branje v otroštvu, 
saj knjige za otroke najbolj vplivajo na nas. Vsak otrok ima pravico, da postane bralec, 
da se nauči brati in pisati, ker je drugače slabo za vse nas. Otrok nima možnosti izbire, 
knjige mu polagajo v roke drugi. Zato je še toliko bolj pomembno, da je knjižni trg 
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raznolik, pluralen in da obstaja enaka možnost dostopa do knjig, skratka da je svoboden 
in bogat. Da imajo tako starši in učitelji enake možnosti otroku približati kakovostno 
slovensko knjigo ali slikanico. Otroci imajo pravico do branja dobrih knjig, naj bodo 
tiskane ali elektronske, saj s tem ko berejo, ne kažejo le »kdo so«, ampak »kdo hočejo 
postati«. TV ekran otroka vzgaja v sledilca in potrošnika, knjiga in branje pa v voditelja 
in ustvarjalca. Na nas je, da se odločimo.

JutRi in naPReJ
Panoga je sredi intenzivnega iskanja odgovora na »one million dollar question«, kako 
rasti v obdobju recesije? Odgovor je lahko samo eden: s kreativnostjo in inovativnostjo. 
Zakaj? Ker gre za preživetje. Zmagovalci krize bodo podjetja, ki uporabljajo kreativne 
kompetence. Navsezadnje smo del tki. »kreativne industrije«, samo da pri nas tega poj-
ma skoraj ne uporabljamo. Inovativnost je tudi edino, česa se ne da kopirati. Poslovne 
modele, marketinške akcije, programske usmeritve, cenovne politike, … lahko kopiramo 
ali prevzamemo. Inovativnosti ne. Faza stagnacije je lahko tudi plodna faza, moramo 
jo izkoristiti za konsolidacijo, stabilizirati in utrditi moramo to, kar imamo, da bomo iz 
tega izšli močnejši. Potrebno je najti čisto, pošteno in logično pot za dosego skupnega 
cilja, to je, kako povezati avtorje in bralce v 21. stoletju. Smo na pravi poti? Odgovore 
bodo dali bralci.

Nekdanji notni zapis - pozornost zbudijo: začetek notne vrstice, drugačen zapis not in 
notna vrstica z le štirimi notnimi črtami.
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Skrivnosti narave in umetnosti za vse stanove (Heinrich Fischers, Leipzig 1791).
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Od avtorja (urednika) do bralca

Čeprav ni bil namen zbornika (posveta), da bi se posebej ukvarjal s problematiko av-
torstva, ustvarjanja oziroma naročanja nekega knjižnega dela s strani urednika, zalo-
žnika, pa je vendarle smiselno opozoriti na dejstvo, da veriga od avtorja ali naročila 
dela do bralca ni samoumevna. Tudi zato ne, ker se vloge in interesi avtorja, urednika, 
prevajalca, lektorja, likovnega opremljevalca, izdajatelja in (samo)založnika (včasih 
celo izposojevalca, knjižnice) ne prekrivajo povsem. Tako lahko delo »obvisi v zraku«, 
če ni gospodarskega subjekta, torej nekoga, ki bi zagotovil, vložil finančna sredstva v 
realizacijo projekta, ki bi torej knjigo dal bodisi na trg bodisi jo kot brezplačen izvod 
podaril potencialnemu bralcu. Prav slednje je precej pogost pojav v primeru društev, 
zavodov ali drugih, tudi gospodarskih organizacij (na primer jubilejne knjige, promo-
cijski material, katalog …). Ker je v tej verigi moč naleteti na številne zadrege, zlasti pri 
društvih, samozaložnikih, knjigarnah, morda vse preveč del, ki bi lahko bila na kakršen 
koli način dragocena, ne izide. Izidejo pa dela, ki imajo dobro finančno zaledje, ne pa 
kakšne druge, informativne, dokumentarne, estetske, vsebinske vrednosti. S takšnimi 
problemi smo se srečevali nekoč, se srečujemo danes in se jim ne bo mogoče izogniti 
niti v bodoče. Po moji sodbi se da tovrstne probleme še najlaže preprečiti in obvladati 
z ustrezno kulturno politiko na različnih ravneh.
Kako se tovrstni problemi ali dobre prakse kažejo na lokalni ravni, lahko prikažemo 
s kratkim pregledom založništva v Rušah v preteklosti. Seveda ne gre za kak izčrpen 
in strokoven pregled, pač pa zgolj za najosnovnejšo informacijo, ki pa lahko služi 
kot namig za kasnejše resnejše raziskovanje in oblikovanje kulturne, tudi založniške 
politike. Prikazal bom nekaj založniških »podvigov«, motivov zanje in njihove 
smiselnosti.
V našem okolju je (bilo) kar nekaj avtorjev, ki so tudi v javnosti dokaj prepoznavni, uve-
ljavljeni, pomembni. Precej več je seveda takih avtorjev, ki pišejo bolj »priložnostno« 
(na primer tekste o naši zgodovini, literaturo, eseje, tekste za drobni tisk, članke …), ali 
so pisci, ki pišejo po naročilu. Zanimivo bi bilo sestaviti »ruško bibliografijo«. V tem 
kratkem tekstu bom navedel le nekaj avtorjev, izdajateljev in založnikov, ki so pustili 
trajnejšo sled, so torej opaznejši in za okolje v kateremkoli smislu relevantni.
Pred stoletjem in pol je bil to limbuški župnik Anton Lah. Bil je pesnik (z Markom 
Glaserjem, najboljšim prijateljem in odličnim Slomškovim sodelavcem sta si vzajemno 
pregledovala pesniške poizkuse), prevajalec, izdajatelj knjig (Leseni križec). Seveda, 
najbolj znan je kot prvi »knjižničar« v našem okolju. Pomemben v času narodnega pre-
bujanja. Bil je tudi prvi samozaložnik. Stroške za prilogo k svoji knjigi Duhovne pesme 
za šolsko mladost je 1850 plačal sam.
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Skoraj vrstnik je bil ruški župnik Božidar Wurzer. Tudi on je pisal, tako kot njegov malo 
starejši sodobnik Davorin Grizold: pesmi, članke, študije o naši zgodovini, bil je ljubitelj 
slovenskega jezika in naroda. Oba, Wurzerja in Grizolda je pritegnilo dopisovanje v 
časopise, ni pa kakšnega podatka, da bi se kdo od njiju (Wurzer, tudi kronist - kroniko 
je napisal v nemščini), morebiti ukvarjala z izdajanjem knjig.
Zanimiva osebnost v našem okolju je bil dr. Georg Simoni, Zagrebčan, ki si je doktorski 
naziv kar sam pripisal (tako kot si nazive številni politiki in drugi pripisujejo danes). 
Razen tega je priimek pogosto spreminjal, prilagajal potencialnim uporabnikom njego-
vih gostinskih storitev, nasvetov o zdravem življenju in kupcem knjig z nasveti, kako 
doživeti visoko starost. Na prelomu 19. stoletja je živel v Bistrici pri Rušah, imel tukaj 
gostilno, bazen za knajpanje in tukaj je izdal svojo knjigo So werdet Ihr Alt! Leta 1894 
že peto izdajo, ki jo je založil skupaj z Jožefino Jurič, ki je imela založbo v Bistrici-
Limbušu, kakor sta navedla.

Eden izmed založniških podvigov dr. Georga Simonija je priročnik  
o veščinah za zdravo življenje.
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V prvi polovici 20. stoletja je svoja dela objavljal Matija Lichtenwallner Senkovič, 
znameniti ruški učitelj, pisec pedagoških, didaktičnih del, cenjen v širšem okolju. Zato 
je tudi postal mariborski šolski nadzornik. Zagovarjal je predvsem filozofijo nazornega 
pouka in pisanja prostih spisov. Težil je torej k izogibanju »sholastičnemu« formalizmu 
in k spodbujanju kreativnosti. Najbolj spoštljivo je o njem pisal Janko Glazer, ki je pod 
Lichtenwallnerjevim mentorstvom že v prvih letih šolanja pisal verze.
Glazer je nedvomno najeminentnejši krajan, avtor z ugledom nacionalnega pomena. 
Česarkoli se je lotil, pisal je premišljeno, natančno, vestno, angažirano, izjemno emo-
cionalno. Njegovemu pisanju se močno pozna prvotna naklonjenost naravoslovju in 
filozofiji, kar je sprva tudi študiral. Ni naključje, da po njem nosijo ime OŠ, knjižnica, 
dvorana v UKM in prestižna nagrada za delo na področju kulture. Pesniško je zazna-
moval medvojno obdobje s svojo izvirnostjo in prav to, da se ni uklonil tedanjim pre-
vladujočim pesniškim tokovom je razlog, da je pravo ovrednotenje doživel s časovnim 
zamikom. Po drugi vojni je na pesniško sceno stopila še njegova hči Alenka. Precej je 
pisala za otroke. Bila je odlična profesorica, raziskovalka, prevajalka, literarna kritičar-
ka, in podobno kot oče, še urednica. Izdala in uredila je več pesniških zbirk (izborov), 
svojih in očetovih. Zanimivo je, da se je podala na pot samozaložništva ter si nabrala 
kar nekaj izkušenj še na tem področju. Svojo doslej zadnjo pesem je objavila tik pred 
120 letnico očetovega rojstva.
Še eno ime med avtorji je povezano z Rušami. Pisatelj, režiser, ki ga po mojem ne smem 
spregledati, je Rok Vilčnik. V zadnjih letih je veliko ustvarjal in bil tudi velikokrat na-
grajen za svoje delo. Vilčnik sicer ni Rušan, je pa vrsto let ustvarjal v Rušah, med svojo 
zaposlitvijo v mladinskem centru CEZAM. So pa med avtorji tudi ljudje, ki so nekoč 
bili Rušani, pa so svojo pot nadaljevali drugje (na primer Ivan Potrč, Tone Kuntner in 
Bogdana Namestnik, Glazerjeva nečakinja) in tisti, ki so pisali, a manj opazno in jih 
tukaj vseh ne naštevam. Ne bi pa bilo dopustno ne omeniti avtorstva Ernesta Kočivnika, 
našega humorista, satirika, preko Radia Maribor in njegovega feljtona znanega daleč čez 
občinske meje in avtorja nekaj pesniških zbirk, ter Angelce Fujs, ki je svoj literarni talent 
razkrila šele v svojih zrelih letih. Od tistih, ki sicer niso Rušani, pa je potrebno izrecno 
omeniti zgodovinarja, arhivista iz sosednje Selnice, Viktorja Vrbnjaka. Odlično, pozna-
valsko in veliko je napisal o zgodovini Ruš (tudi žena Metka) in o delu Janka Glazerja.
O zgodovini Ruš je precej napisanega, bolj ali manj natančno in verodostojno. Spomnimo 
se še enkrat na ruška župnika, kronista Jožefa Auguština Mezneriča in Matijo Wurzerja. 
O zgodovini gospodarstva je pisal duhovnik Jože Kavčič. Pisali so o ruški preteklosti 
eminentni zgodovinarji, kakršna sta akademika Jože Mlinarič in Biba Teržan, univer-
zitetna profesorja Jože Koropec in Mavricij Zgonik, Stanko Pahič, Jože Curk, Eman 
Pertl, France Filipič, Tone Petek, Antoša Leskovec, Drago Augustinovič, Slavica Tovšak, 
Mira Grašič in drugi. Kar nekaj pa je tudi domačinov, ki so del svojega časa namenili 
naši preteklosti: Janko Glazer, Franc Minaržik, Josip Teržan, Gena Pen, Dušan Poljanec, 
Majda Čuček, v zadnjem obdobju še Mirko Vovšek, Milena Gašperič, Tone Sračnik, 
Mira Sevšek, Miha Ramšak, Vili Rezman … Omenimo še nekaj tistih, ki so likovno 
opremljali ali grafično oblikovali publikacije, zlasti Nikolo Perunoviča, Alojza Porija, 
Ota Vogrina in Boštjana Rezmana. Največ fotografskega gradiva pa so v zadnjem ob-
dobju prispevali Franci Kuntner, Marija Flis, Gregor Rezman in Olga Malec.
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Izdajateljska in založniška zgodovina Ruš je pestra. Za zanimivost navajam ob omenje-
nih Simoniju in Juričevi še več kot stoletje stare založniške poizkuse Mihaela Sernca 
in Eme Leske (razglednice). Bolj se je založništvo pričelo razvijati kasneje, z rastjo go-
spodarstva. Iz svojih prestižnih ali komercialnih motivov so podjetja izdajala številne 
publikacije. Veliko drobnega tiska, katalogov, prospektov, brošur, jubilejnih in drugih 
knjig. Največ izdanih knjig, brošur sta na našem področju zagotovo izdali ali finančno 
omogočili TDR in DEM, slednja zlasti zaradi HE Fala in rabe Drave nasploh. Precej je 
še literature (raznih založnikov) o Pohorju.
Vseskozi so naša podjetja, vsaj tista večja, izdatno finančno pomagala pri izdajah ju-
bilejnih publikacij, ki so jih pripravila različna društva. Še najbolj so se angažirala 
gasilska, planinsko, čebelarsko, pa tudi kulturna, športna in druga. Večinama gre res za 
knjige ob jubilejih. Na ta način se »piše lokalna zgodovina«, ki bi sicer najverjetneje 
bila izgubljena ali pa vsaj manj prisotna med ljudmi. Na ta način se širi polje kulture.
Tovrstna aktivnost društev je sporadična. Edino društvo, ki ima svojo »založbo« z 
dolgoročno načrtovano uredniško in založniško strategijo, je Društvo za razvoj LIRA. 
Knjige izdaja sistematično, nepretrgano že več kot desetletje. Tako se je nabralo skoraj 
štiri desetine naslovov. Nekaj je tudi glasbene literature. Avtorji približno tretjine knjig 
so osnovnošolci. Tudi avtorji drugih Lirinih knjig so skoraj izključno naši krajani. Tako 
društvo podpira krajevno kulturno ustvarjalnost. Urednik je že prej celo desetletje urejal 
pri založbi ARAM (Maribor, Ruše), ki je tudi izdala večje število knjig, po letu 1998 pa 
je uredil tudi vse številke Biltena Občine Ruše.

Osrednja tema: ZA MANJ NASILJA V DRUŽINI – str. 15

Maj 2010
Letnik XII
Številka 1

Ruše, otrokom prijazno mesto

» »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« tudi v Rušah – str. 2

» Prizadevanja za starostnikom prijazno mesto – str. 11

» Kako prijaviti javni shod ali prireditev – str. 13

» Bogata bera nagrad na pomladnih tekmovanjih – str. 32

Knjižno produkcijo omogočajo tudi občine. Izdajajo svoje knjige, brošure, zemljevide, 
drobni tisk ali podpirajo druge izdajatelje. Občina Ruše na tem področju gotovo pred-
njači. Izdaja svoj bilten. Prejšnji, imenovan Bilten, je izhajal več kot desetletje. Po letu 
2010 je nastal dveletni založniški zastoj, zadnje pol leta pa izhajajo Ruške novice kot 
naslednica. Sicer skromnejše po obsegu in vsebini, a vendar pomenijo obliko informira-
nja lokalne javnosti. Starejše so Selniške novice, ki izhajajo peto leto. Najdaljšo tradicijo 
imata bistriški Naš krajan s »svojim legendarnim« urednikom Francijem Kuntnerjem 
(letos bo izšel 34. letnik) in glasilo Društva upokojencev Grča, ki vstopa v 16. leto. Oba 
podpira občina. Svoje glasilo v zadnjih letih pod naslovom Shalom izdaja ŽU Ruše, 
vendar ni distribuirano po domovih, tako kot občinska glasila. Podobno velja za glasilo 
Obrtne zbornice Ruše.
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Čeprav občine nimajo izoblikovane kakšne posebne strategije glede založniške politike 
ali knjižne promocije lokalne skupnosti, pa le niso gluhe za literarne, založniške projekte. 
Tako občasno pač podpro kakšen tovrstni poizkus, zagotovo pa je čutiti pomanjkanje 
načrtnega spodbujanja in pomoči. To velja za vse tri občine, tako da so založniški pro-
jekti večinoma plod prizadevanj pišočih posameznikov, ki pa so prispevali kar nekaj v 
našo kulturno zakladnico. Razen omenjenih Rušanov naj spomnimo še na bogat avtorski 
prispevek akademikinje Zinke Zorko iz Selnice, stvaritve Selničana Milka Homerja na 
področju glasbene literature in prispevke za zgodovino Lovrenca Franca Verovnika ter 
Ožbeja Vresnika in Roka Bečana. Ob številnih drugih lovrenških »lokalnih ljubitelj-
skih zgodovinarjih« je pred leti »zasvetila« še likovna in literarna iskrica Olge Kasjak.

GRČA
Glasilo Društva upokojencev Ruše

Letnik XV
December 2012

V obdobju pred letom 1998, ko se ruška občina še ni delila, je na območju vseh treh 
danes novih občin izhajal komercialni časopis (mesečnik) z imenom Odmevi. Izdajalo 
ga je zasebno podjetje May five. V letih 1993/4 je izšlo 24 številk, prodajanih po kio-
skih, trgovinah … v nakladi ca 600 izvodov. Ko je občinsko sofinanciranje presahnilo, 
je ugasnil tudi časopis. Urejal ga je Branko Grudnik.
V založniških vodah se občasno najdejo šole. V našem okolju vse štiri. Izdajajo knjige 
(občasno) in šolska glasila. Za najosnovnejšo informacijo naštejmo naslove šolskih gla-
sil: Prepih in Utrinki (OŠ Ruše), Naš glas, Zlate novice (OŠ Lovrenc), Habitus (GSKŠ), 
Klik (v nemškem jeziku, GSKŠ), Exit (Dijaški dom).
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Kot zadnja omenjam tovarniška glasila. Čeprav omenjena kot zadnja, so morda najpo-
membnejša. To so: Ruški delavec (TDR, izhajal od 1959 do 1993); Zven jekla (Jeklo 
Ruše, izhajal od 1968 do 1988); Gozdar (GG Maribor, izhajal od 1973 do 1990); Messer 
g(l)as (Messer Slovenija, izhaja od leta 2011). Razen teh so glasila nekaterih drugih 
podjetij s sedežem izven naših občin izdajala in distribuirala svoja glasila tudi na naše 
področje, a niso imela takšnega odmeva in vpliva kot našteta.

Ta suhoparni in skrajno skopi prikaz dejstev, ki zagotovo ni dovolj celovit in popoln, 
daje možnost, da ocenimo, da:
• so našo kulturno, knjižno dediščino plemenitili številni, nekateri tudi zelo pomembni 

in znani avtorji in avtorice, pretežno brez ustreznih nadomestil za svoje delo
• je uredniška aktivnost na našem območju stara več kot stoletje in da so nekateri ure-

dniki igrali pomembno vlogo na slovenskem, ne le lokalnem polju (J. in A. Glazer)
• je izdajateljska - založniška dejavnost prav tako precejšnja, a je preveč razdrobljena, 

preslabo načrtovana in podprta, da bi lahko bila ocenjena za sistematično, kvalitetno, 
celostno in pomembno za razvoj

• bi bilo ob takšni dejavnosti smiselno razmisliti o skupni založniški hiši, ki bi lahko 
delovala bolj načrtno, osmišljeno in kvalitetno, učinkovito. Tako bi spodbudili in 
podprli ustvarjalski, razvojni, kulturni razcvet, ustrezno nagrajevanje ustvarjalcev 
in za bralce čim bolj dostopno knjižno ter drugo literaturo.

In ker je razen drugih tudi to področje precej neraziskano, se kar ponujajo možnosti 
za raziskovalno delo šolajoče mladine, pripravo referatov, seminarskih ali diplomskih 
nalog, izdajo novih knjig. Torej za neposredno usposabljanje mladih v »verigi od av-
torja do bralca«.





Knjiga francoskega zdravnika Tissota O onaniji ali poteku in opisu spolnih bolezni 
(Cesarsko-kraljeva tiskarna, Dunaj 1791) (ŽU Limbuš).
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Prostorske perspektive za delo knjižnic

Ko govorimo o prostorskih perspektivah za delo knjižnic, imamo v mislih pogoje za 
delo, ki naj omogočajo celostno pojmovano knjižničarstvo, torej knjižničarstvo v vseh 
njegovih funkcijah in v razponu od zbiranja preko posojanja gradiva, svetovanja, iz-
obraževanja, socialnih kontaktov ter integracije … do dviga ravni kvalitete življenja 
nasploh. Kako to razumemo, je odvisno od našega razumevanja pojma perspektiva. 
Tukaj nam perspektiva pomeni nekoliko emfatično vsebino. Pomeni nam pogled na-
prej, v prihodnost, razvoj in v dobre obete, da lahko to v prihodnje tudi dosežemo. Je 
torej vrednostna opredelitev za nekaj, realno upanje, dolgoročna usmeritev, tako rekoč 
imperativ. Ta imperativ, to upanje v ugoden razplet ima svoje logične in zgodovinske 
utemeljitve. Logičnost utemeljitve se kaže kot nujna, nepogrešljiva vez med razvojem, 
znanjem, inovativnostjo, učinkovitostjo in kvaliteto življenja posameznika in človeškega 
rodu. Kaj je kvaliteta življenja, kakšna je pot do nje in komu ter koliko je (naj bo) le-te 
dostopne, pa je kajpak spet stvar »perspektive«, politične, socialne, ideološke oprede-
litve, izhodišč in vrednot, ki nas pri delovanju vodijo. Za to trditev najdemo številne 
utemeljitve v zgodovini in tudi dandanes. To velja seveda tudi za naše ožje okolje, kar 
bomo na kratko opisali. 
Knjigam in knjižnicam je bila tradicija na »ruškem« v zadnjem stoletju in pol najbolj 
naklonjena v Rušah in Limbušu. Obe bralni društvi sodita med pionirska bralna društva 
na naših tleh. Za tiste čase sta imeli ustrezne prostorske pogoje in navdušene protago-
niste, zlasti župnike, ter napredne kmete in podjetnike. Knjižni fond je bil sprva skro-
men, a se je predvsem v Rušah kasneje izredno hitro povečeval, še zlasti po tem, ko so 
društvene vajeti ob koncu 19. stol. vzeli v roke šolniki. Tam je dejavnost društva bila 
stalna, razen prekinitev, ki sta jih terjali obe svetovni vojni. Gotovo je knjižničarsko 
dejavnost izvajalo tudi lovrenško bralno društvo, ustanovljeno 1885. leta, a o njihovi 
knjižnici prebrana literatura ne govori. Zelo pomemben fond, danes lahko rečemo, da 
zgodovinsko, pa je ves čas nastajal tudi v obeh župniščih. 
Tudi druga društva so se po prvi vojni zlasti v Rušah (Sokolsko društvo, Katoliško 
bralno društvo, kasneje preimenovano v Prosvetno društvo. . . ) resno ukvarjala s knji-
žničarstvom, tako tista levo kot tista desno usmerjena. Imela so tudi zagotovljene dru-
štvene (lastne) ali cerkvene prostore. Opazen pa je vpliv nastajajočega sloja uradništva 
in delavstva. Le Svoboda v Rušah je bila brez lastnih prostorov in je razvila edinstven 
način poslovanja »knjižnice po domovih«, kakor je bila edinstvena tudi njena knjižna 
zaloga (pretežno marksistična literatura). Za Lovrenc in Selnico nimamo izpričane tako 
ugodne situacije v društvih, kar velja tudi za vse osnovne šole. Bolje je bilo v TDR, 
kjer nastanek specialne tovarniške knjižnice datira že v prvo leto obratovanja tovarne 
(1918) in kjer je bila nosilec tehnična inteligenca. 
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Druga svetovna vojna je »pometla« s (predvsem slovenskimi) knjigami. V tovarnah, 
društvih, šolah, župnijah. Po osvoboditvi pa knjižnice množično vznikajo. Ponovno 
v tovarnah, sindikatih, OF, KLO, različnih društvih in šolah. Prostorski pogoji, 
knjižna zaloga in oprema so bili sprva mizerni, dejavnost skromna in strokovno sila 
pomanjkljiva. A množica knjižnic se je pričela kmalu združevati, povečeval se je knjižni 
fond, izboljševali so se prostorski pogoji. V Rušah in Bistrici ob veliki materialni in fi-
nančni pomoči tamkajšnjih tovarn. Na »sceno« stopijo torej vodilni v politiki, tovarnah, 
društvih, protagonisti ljudskih knjižnic. Zlasti v Rušah, kjer se je dejavnost razvila v 
največjo tovrstno knjižnico v mariborskem območju. A tudi v sosednjih krajih se je dru-
štveno knjižničarstvo pričelo hitreje razvijati. Zlasti v Bistrici, pa na Gradišču, Lovrencu, 
Limbušu … Župnije niso igrale več tako pomembne vloge kot nekoč, v šolah pa so bili 
prvi koraki tudi zelo skromni. Prostorov, namenjenih knjižnicam, tam skorajda ni bilo, 
ali pa so bili povsem neustrezni in premajhni, kakor je bilo neustrezno vrednotenje 
knjižničarskega dela. Marsikje so »levji delež« nosili kar učenci-ke sami! Podobno je 
bilo s kadrom v društvih, v katerih so volonterski knjižničarji in odbori organizirali in 
izvajali vso delo. A knjižničarsko delo se je počasi le izboljševalo, pridobivali so se novi 
prostori oziroma so se stari preurejali, dozidavali, rasel je fond literature in se tudi poso-
dabljal. Najboljše pogoje, tako prostorske kot finančne in kadrovske, sta po drugi vojni 
imeli knjižnica Srednje kemijske šole v Rušah in knjižnica TDR. Splošno izboljšanje 
dela knjižnic beležimo v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so nekatere krajevne 
knjižnice prešle pod okrilje Mariborske knjižnice, ali pa jim je ta zagotovila strokovno 
pomoč in izmenjavo gradiva, in ko je MK organizirala matično službo še za šole. 
V zadnjih treh desetletjih gredo v našem okolju pogoji za delo knjižnic opazno navzgor. 
Povečuje se knjižna zaloga in po številu povsod ustreza normativom. Je pa v zadnjem 
obdobju posodobitev knjižne zaloge daleč preskromna, več sredstev bi bilo potrebnih 
seveda tudi za nove zaposlitve in programe, ki jih knjižnice izvajajo. Poslovanje se je 
avtomatiziralo, IKT podpora je ustrezna, zaposlujejo se izobraženi knjižničarji, sveto-
valci, status knjižničarjev se je bistveno izboljšal. Vse našteto velja tako za šolske kot 
splošne knjižnice. So pa s predpisi predvideni standardi in normativi zagotovo tako 
visoki, da jih zlepa ne bo moč vseh realizirati. Ker pa govorimo o tem, da gredo zadeve 
vendarle bistveno na bolje, je potrebno takšno trditev tudi utemeljiti. V smislu zagota-
vljanja prostorskih pogojev (perspektiv) so razmere v posamičnih okoljih precej različne:
1. vse šolske knjižnice, osnovno in srednješolske, imajo po preureditvah ali pridobitvi 

novih prostorov dobre pogoje za sodobno poslovanje. 
2. splošne izobraževalne knjižnice so bile v preteklih letih tudi deležne posodobitev, 

selitev v primernejše ali povečane obstoječe prostore:
V Pekrah so kljub novim in preurejenim prostorom le-ti še zmeraj dolgoročno 
neustrezni. 
V Bistrici, kjer so se prostori krepko povečali, a so locirani v nadstropju, ki je gibalno 
oviranim nedostopno, so prostori drugače primerni, dovolj veliki. 
V Rušah so se prostori prav tako povečali, a so še zmeraj daleč pod normativi in prav 
tako gibalno oviranim nedostopni. V Rušah so bili pred leti že pripravljeni projekti 
za sodobno knjižnico (celo nadstandardno s ca 800 m2) in je bil objekt tudi zgrajen, 
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a je investitor končal v stečaju, občina pa je letos projekt pridobitve prostorov za 
knjižnico izločila iz svojih razvojnih načrtov za štiri leta. To najbrž pomeni, da nova 
knjižnica ne bo zaživela v tem desetletju. In bo razvojno povsem zaostala oz. je v 
docela brezperspektivni situaciji. 

V Rušah so knjižničarske razmere v obratnem sorazmerju z risbo Nikole 
Perunoviča (iz knjige Ruška latinska šola). Prav tako z občinskimi insignijami, 

kjer ima knjiga v grbu občine osrednje mesto. Genius saeculi aktualne 
lokalne politike je kulturno politično neperspektiven. 

V Lovrencu so pred leti pridobljeni prostori premajhni, a bodo že letos razširjeni za 
dvakratno kvadraturo in bo s tem omogočeno bistveno boljše poslovanje. 
V Selnici, kjer trenutno (zadnjih skoraj 20 let) sploh nimajo splošne knjižnice(!), se 
letos prične gradnja velikega večnamenskega objekta, v katerem bo nova knjižnica 
poslovala v več kot 400 m2 velikih, sodobno urejenih prostorih. V občini Selnica pa 
posluje še edina društvena knjižnica v našem okolju (Gradišče), ki je posebnost tudi 
v tem smislu, da njena zaloga knjig kar nekajkrat presega normative! 

3. edina specializirana strokovna knjižnica nekdanje TRD po zatonu tovarne v de-
vetdesetih letih in seriji prodaj in stečajev ne deluje več. 

»Perspektive« knjižnic na »ruškem« so torej v večini obetavne in bodo knjižnice svo-
jim obiskovalcem lahko zagotavljale kvalitetne in celostne storitve. Manj zadovoljni 
so lahko v Limbušu-Pekrah, povsem nesprejemljiva pa je v tem trenutku situacija v 
Rušah. Knjižničarji bi seveda dodali: »Ko bi le naši ustanovitelji izpolnjevali še svoje 
obveznosti glede normativov zaposlovanja in nabave gradiva …!?«
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Poglejmo še lokacijsko umeščenost naših splošnih knjižnic:
Limbuš svoje knjižnice nima, tista v Pekrah ni najbolj ustrezna, optimalnejši je bil pre-
dlog prizidka k domu Svobode, ki pa ni dobil politične podpore občinskega vodstva. 
V Bistrici je knjižnica umeščena v »center dogajanja« v kraju, v dom kulture, ob športno 
ter nakupovalno središče, vrtec in pošto, dovolj je tudi parkirnih mest. 
V Rušah je delujoča knjižnica z vidika mikrolokacije povsem neustrezno umeščena. Ne 
dopušča prostorskih izboljšav, deluje v nadstropju brez dvigala in nima zagotovljenih 
parkirnih mest. Predvidena nova lokacija v »Ruških vratih« je optimalnejša. Prostori 
so zgrajeni, v isti zgradbi, v kateri delujejo še hotel in trgovski center in so predvideni 
prostori za JSKD z razstavnimi prostori. Na sosednjih parcelah delujejo tudi CSD in 
Urad za delo in še en trgovski objekt. Dolgoročno je na lokaciji predvidena še gradnja 
lokalnega upravnega središča (občina, UE …). Lokacija omogoča dostop pešcem iz 
starega mestnega središča in stanovanjskega (blokovnega) naselja, v katerem je koncen-
trirana večina prebivalstva kraja. Leži ob mestni vpadnici in ima dovolj zagotovljenih 
parkirnih mest. Država je že izrazila pripravljenost za sofinanciranje. 
V Selnici je gradnja knjižnice predvidena v centru vasi, v novem večnamenskem objektu 
ob šoli in vrtcu ter športnih igriščih in vaški trgovini. Leži ob glavni cesti ter zagotavlja 
hiter dostop pešcem iz jedra naselja, pa tudi zadostno število parkirnih površin. Na 
Gradišču je lokacija ob šoli in v domu kulture povsem ustrezna. 
V Lovrencu je knjižnica tudi v samem centru, v zgradbi, v kateri so še prostori občine. 
V neposredni bližini sta vrtec in šola, dobre pa so tudi možnosti, da knjižnico obiščemo 
peš ali z avtomobilom in tudi najdemo parkirno mesto. 



Knji(ga)žnica | 127

Vili Rezman Prostorski pogoji za delo knjižnic



128 | Knji(ga)žnica

Vili Rezman Prostorski pogoji za delo knjižnic

OBČINA RUŠE
Prostorski pogoji
Obstoječa knjižnica: 143 m2

Normativ: 669 m2

Predvideno: 780 m2

Ocenjena investicijska vrednost 1,5 mio EUR
Krajevna knjižnica v Bistrici meri 151 m2 in:
a) ostane
b) se nadomesti z bibliobusom, prostori pa se namenijo drugim društvenim dejavnostim.
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OBČINA SELNICA OB DRAVI
Prostorski pogoji
Sedaj: splošno izobraževalne knjižnice v občini ni, deluje društvena na Gradišču
Normativ: 458 m2

Predvideno: 415 m2 
Gradnja je predvidena v letu 2013
Predvidena investicijska vrednost: ca 1 mio EUR



130 | Knji(ga)žnica

Vili Rezman Prostorski pogoji za delo knjižnic

OBČINA LOVRENC
Prostorski pogoji
Sedaj: 85 m2

Normativ: ca 340 m2

Predvideno s projektom: 235 m2 
Investicijska vrednost ca 465.000 EUR,  
pričetek izvajanja investicije leta 2013.

Projektivni biro 91
d.o.o.

TEL/FAX: 02 - 250 11 70/71
e-pošta: pb91@siol.net

http://www.pb91.si
MARIBOR, SODNA 25
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