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Novogoriški bibliobus prvič med zamejskimi Slovenci v 

Italiji 
 

Urška Povšič 

 

 

Izvleček: 

 

Bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka se je z letošnjim letom prvikrat 

odpravil »čez mejo« v Italijo. Uresničila se je dolgoletna želja: s slovenskimi knjigami 

oskrbovati tudi Slovence v zamejstvu. Tako sta se dosedanjim 77 izposojevališčem 

pridružili še dve zamejski šoli: Večstopenjski šoli v Doberdobu in Špetru Slovenov. 

Prispevek poda osnovne informacije o obeh šolah in potek priprav potujoče 

knjižnice na prvi obisk med zamejce. Nadaljuje s pričakovanji in odzivi obeh strani 

(tako potujoče knjižnice kot obeh šol) ter s predstavitvijo nekaterih statističnih 

podatkov. V zaključku sledi še nekaj besed o izkušnjah, ki smo si jih pridobili ter pogled 

v nadaljnje sodelovanje.  

 

 

1. UVOD 
 

Megleno in deževno jutro, ko se je rdeči bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka v 

letošnjem januarju prvikrat odpravil čez mejo, so kmalu zamenjali žareči obrazi zamejskih 

šolarjev. Takratni petek ni bil čisto navaden dan; bil je nekaj posebnega ne le za zamejske 

otroke in njihove učitelje, ki so nas ta dan prvič pričakali, bil je povsem drugačen tudi za nas 

''potujočnike''. Prvi čezmejni obisk, preko meje, ki je nekako ni več. 

 

Če smo natančnejši, ne gre le za dve šoli. V obeh krajih namreč delujejo vrtec, osnovna in 

nižja srednja šola – v Doberdobu Večstopenjska šola (vrtec, osnovna, srednja) s slovenskim 

učnim jezikom1 in Državni večstopenjski šolski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim 

poukom2 v Špetru. Tako bi lahko rekli, da je novogoriški bibliobus z januarjem 2008 začel 

obiskovati kar štiri zamejske šole – dve osnovni in dve nižji srednji šoli. V Špetru nas poleg 

šolarjev s svojo vzgojiteljico obiskujejo tudi otroci iz dvojezičnega vrtca.  

 

Pričakovanja in odzivi z naše in njihove strani ter izkušnje, ki smo jih v polletnem 

obiskovanju zamejcev imeli, so podani v nadaljevanju prispevka.  

 

 

                                                 
1 Pod nazivom Večstopenjska šola (vrtec, osnovna, srednja) s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu delujejo: 

Državni vrtec s slovenskim učnim jezikom, Državna osnovna šola s slovenskim učnim jezikom »Prežihov 

Voranc« in Državna nižja srednja šola s slovenskim učnim jezikom »Ivan Trinko«. 

 
2 Dvojezični šolski center v Špetru je sedanji naziv dobil v lanskem septembru, ko je z začetkom novega 

šolskega leta 2007/2008 zaživela tudi dvojezična nižja srednja šola. Tam je do takrat delovalo Didaktično 

ravnateljstvo z otroškim vrtcem in osnovno šolo, novi status pa je obvezen spričo dejstva, da v špetrskem centru 

poleg dosedanje dvojezične osnovne šole deluje tudi dvojezična nižja srednja šola. (Žerjal, 2007) Po našem 

razumevanju gre za običajno osnovno šolo, kjer se pouk deli na dve stopnji – po italijanski zakonodaji na vrtec 

in osnovno šolo ter na nižjo srednjo šolo – kar imenujejo »scuola media«. (Batistuta, 2007) 
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2. NOVOGORIŠKA KNJIŽNICA IN ZAČETKI SODELOVANJA Z ZAMEJCI 

 

Novogoriška potujoča knjižnica je po več kot tridesetih letih svojega delovanja v januarju 

2008 prvič prestopila mejo svoje matične države. Ideja o čezmejnem sodelovanju z 

zamejskimi Slovenci v Italiji sega v leto 2005, ko je ob otvoritvi novega bibliobusa direktor 

Goriške knjižnice Boris Jukić dejal, da »želimo z novim vozilom preseči mejo«. To nam je v 

letošnjem letu končno uspelo. Obenem je sedaj, ko so meje med Slovenijo in Italijo odprte, 

vse to lažje izvedljivo. Poleg prostega prehajanja prebivalcev je omogočen tudi pretok blaga 

in storitev ter s tem kulturnih dobrin. Mednje sodijo tudi knjige.  

 

To sicer ni prvi stik knjižnice z zamejci. Goriška knjižnica Franceta Bevka namreč že dobrih 

trideset let sodeluje z občinskimi in društvenimi knjižnicami v zamejski Sloveniji, od Trsta 

prek Doberdoba, Gorice, Benečije pa vse do Kanalske doline z Ukvami. Zanje nabavlja 

gradivo s seznama temeljnih in kvalitetnih del, predvsem slovenske literature. Pri tem so bile 

dolgo zapostavljene ravno šolske knjižnice. Zato se je Goriška knjižnica odločila, da svoje 

delovanje razširi na dve slovenski šoli v Italiji, v Doberdob in Špeter Slovenov.  

 

Prve resne priprave na obisk šolarjev v Doberdobu in Špetru so stekle v jeseni leta 2007. Po 

dogovorih z obema ravnateljicama, gospo Sonjo Klanjšček z doberdobske šole in gospo Živo 

Viviano Gruden s šole v Špetru, je bil sklenjen dogovor, po katerem bo novogoriški bibliobus 

enkrat mesečno obiskoval šoli v Doberdobu in Špetru, prvi obisk pa je bil predviden v 

januarju 2008.  

 

Slika 1: Ob tej priliki je Državni večstopenjski šolski zavod v Špetru oblikoval sledečo listino. 
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3. ZAMEJSKI ŠOLI V DOBERDOBU IN ŠPETRU 

 

V nadaljevanju sledi nekaj osnovnih informacij o krajih in šolah, ki jih obiskujemo ter 

njihovem vključevanju v slovenski prostor. 

 

Doberdob in Špeter Slovenov sta občini v deželi Furlaniji-Julijski krajini.3 Doberdob kot del 

Goriške pokrajine in Špeter kot del pokrajine Videm (Udine) (in obenem Beneške Slovenije 

ali na kratko Benečije) pripadata skrajnemu zahodnemu robu slovenskega narodnostnega 

ozemlja. To ozemlje, ki poteka ob slovensko-italijanski meji, je poseljeno s pripadniki 

slovenske narodnostne skupnosti oziroma zamejskimi Slovenci. Slovenija namreč tvori skupaj 

s področji sosednjih držav, kjer prebiva avtohtona slovenska narodna skupnost, skupni 

slovenski etnični prostor.  

 

V Goriški (in tudi v Tržaški) pokrajini je narodna skupnost bolj zaščitena kot v Videmski 

pokrajini, kjer se Slovenci še vedno borijo za osnovne manjšinske pravice. To je zelo vplivalo 

tudi na razvoj šolstva v teh dveh zamejskih krajih.  

 

V Doberdobu ima slovensko šolstvo zelo dolgo zgodovino. Prva šola je bila tam ustanovljena 

že leta 1838, prvi poklicni učitelj pa imenovan leta 1881. Leta 1922 so italijanske šolske 

oblasti odpustile zadnjega slovenskega učitelja, saj so fašisti prepovedali obstoj slovenskih 

šol. Med drugo svetovno vojno (leta 1943) so bile ustanovljene partizanske šole. Po vojni, leta 

1947 je šolska oblast v Italiji spet priznala državno šolo v slovenskem jeziku.4 (vir: 

ravnateljica Sonja Klanjšček) 
 

Špetrska dvojezična šola5 je od skromnih začetkov, ko je bilo v letu 1984 odprto dvojezično 

predšolsko središče (vpisanih le 10 otrok), postopoma postala osrednja šolska ustanova v 

Benečiji.6 Šolski okoliš je zelo velik, saj zajema vseh sedem občin Nadiških dolin in pokriva 

tudi območje okrog Čedada (1/3 otrok). Po besedah ravnateljice Žive Gruden, šola zajema 

približno polovico učencev tega območja (ostala polovica hodi na šole z italijanskim učnim 

jezikom). 

 

                                                 
3 Površina občine Doberdoba znaša 26,85 km2 in občine Špeter 23,98 km2. Število prebivalcev je v obeh občinah 

približno enako. V Doberdobu po podatkih iz leta 2004 živi 1453 ljudi (54,1 preb/km2), v občini Špeter pa znaša 

skupno število prebivalcev 2208 (92,1 preb/km2). (VIR: http://www.demo.istat.it/pop2004/index.html) 

 
4 Današnjo Večstopenjsko šolo v Doberdobu obiskuje nad 150 otrok – v šolskem letu 2007/2008 je bilo v 

osnovno šolo vpisanih 80 učencev, nižjo srednjo šolo pa je obiskovalo 72 dijakov. 

 
5 Šola izvaja dvojezični model: ena oseba – en jezik (vsak učitelj poučuje ali v slovenščini ali v italijanščini). 

Oba jezika sta učna jezika (v osnovni šoli pri vseh predmetih, v nižji srednji šoli nekaj predmetov v slovenščini, 

nekaj v italijanščini) in sta časovno enakovredno razporejena.  

 
6 Sedanja Večstopenjska dvojezična šola v Špetru je od leta 1980, ko je bil ustanovljen Zavod za slovensko 

izobraževanje, prehodila dolgo in naporno pot, da je postala to, kar je danes. Po odprtju vrtca v letu 1984 so dve 

leti kasneje (1986) šolski prag prvič prestopili učenci prvega razreda - ustanovljena je bila dvojezična osnovna 

šola. Leta 2001 postaneta vrtec in osnovna šola državna. Ustanovi se posebno Državno didaktično ravnateljstvo s 

slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom (kar pomeni, da je šola avtonomna ustanova). Z lanskim 

septembrom pa se z ustanovitvijo prvega razreda nižje srednje šole Didaktično ravnateljstvo spremeni v Državni 

večstopenjski šolski zavod. V šolskem letu 2007/2008 je vrtec obiskovalo 62 otrok, osnovno šolo 111 ter nižjo 

srednjo šolo 16 učencev.  

 

http://www.demo.istat.it/pop2004/index.html
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Doberdobska šola je od Nove Gorice oddaljena 18 km, ta pa od severneje ležečega Špetra in 

špetrske dvojezične šole še dobro uro vožnje z avtobusom oziroma približno 45 km. 

 

Slika 2: Postajališča novogoriškega bibliobusa z Doberdobom (levo spodaj) in Špetrom (levo 

zgoraj). 

 
Avtor: M. Treplak 

 

Obe šoli se precej odpirata okolju. V nevsiljivih oblikah stopa v šolo tudi narečje. Šoli 

sodelujeta v raznih projektih: špetrska šola je vključena v dve šolski mreži, in sicer v projekt 

"Ragazzi del fiume", ki skrbi predvsem za telematsko povezavo med pari razredov, ki tako 

izvajajo skupno nalogo, ter "Sentieri/Stezice", ki povezuje vrsto šol v deželi, kjer se izvajajo 

programi v zvezi z manjšinskimi jeziki. Osnovna šola Prežihovega Voranca v Doberdobu pa 

je vpeta v mrežo Prežihovih šol, ki povezuje vse šole, ki so po tem avtorju poimenovane – 

tako v Sloveniji kot v zamejstvu. 

 

 

4. BIBLIOBUS MED ZAMEJCI 

 

4.1. PRIPRAVE NA PRVI OBISK 

 

Zamisel o rednem mesečnem obisku bibliobusa na dveh slovenskih šolah v zamejstvu je 

vzniknila v novogoriški knjižnici. Predloga po vzpostavitvi sodelovanja med 

Večstopenjskima šolskima zavodoma in Goriško knjižnico Franceta Bevka so bili na obeh 

šolah izjemno veseli. Po besedah obeh ravnateljic je bilo med učitelji in učenci (ter obenem 

njihovimi starši) ob novici zaznati izredno zadovoljstvo in veliko pričakovanje.  

 

Kako so potekale priprave na prvi obisk? V septembru smo z direktorjem Goriške knjižnice 

Borisom Jukićem obiskali obe šoli in se z ravnateljicama dogovorili o ustreznem urniku, 

predvidenem številu vpisanih otrok in ostalih podrobnostih. Dogovorili smo se, da bodo 

obiski bibliobusa redni, enkrat na mesec, običajno vsak drugi petek v mesecu. Doberdobske 
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šolarje bomo obiskovali ob 8. uri zjutraj, v Špeter pa se bomo pripeljali ob 13. uri. V obeh 

krajih bomo predvidoma na razpolago po 3 ure.  

 

Vpisnice, ki smo jih predhodno predali obema šolama, smo dobili vrnjene v enem mesecu. 

Nove člane sva s sodelavcem začela vpisovali v decembru, saj na prvi dan obiska ne bi zmogli 

vpisati vseh 250 novih članov, kolikor jih je do takrat pristopilo k članstvu potujoče knjižnice 

Goriške knjižnice Franceta Bevka. 

 

Pri vpisovanju novih članov sva naletela na nepredvidene težave. Iz vnosne maske za tuje 

državljane ni bilo razvidno, ali je tuj državljan osnovnošolec, zaposlen, upokojenec ipd. Zato 

smo se obrnili na IZUM, ki je preoblikoval vnosno masko, iz katere je sedaj razvidna tudi 

podkategorija tujega državljana oziroma uporabnika. Ta kategorija je avtomatično dodana tudi 

ostalim tipom uporabnikov, le da se v teh primerih vrsta uporabnika podvaja. V seznam 

postajališč je bilo potrebno dodati tudi dve novi postajališči: Doberdob in Špeter Slovenov. 

 

Pred prvim obiskom med zamejci naju je poleg rednega dela čakalo še kar nekaj priprav. Ker 

sva na novogoriški potujoči knjižnici zaposlena le dva, je bilo potrebno kar nekaj predhodne 

organizacije. Dejstvo, da bo na otvoritveni dan tekla zgolj izposoja in ne tudi vračanje 

knjižničnega gradiva, nas je prisilila v to, da sva zadnji dan pred otvoritvijo bibliobus 

dobesedno naložila s knjigami, predvsem z mladinsko literaturo. Kljub vèdenju, da bo 

otvoritveni dan zgolj simboličen, si nismo znali predstavljati, po katerem gradivu bo 

povpraševanje večje niti kolikšna bo izposoja. Obenem si nismo pustili dovoliti, da bi nam 

gradiva za špetrske otroke, ki smo jih obiskali šele popoldan, zmanjkalo.  

 

 

4.2. DAN OTVORITVE – PRVIČ ČEZ MEJO 

 

V petek, 18. januarja 2008 je bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka prvič obiskal dve 

slovenski šoli v Italiji: Večstopenjski šoli v Doberdobu in v Špetru Slovenov. Na teren smo se 

odpravili v treh (voznik – izposojevalec in dve informatorki – izposojevalki), kar naj bi 

postala praksa tudi pri vseh nadaljnjih obiskih pri zamejcih, vendar se to ni vedno uresničilo.  

 

Fotografija 1: Navdušenje špetrskih učencev ob prvem prihodu novogoriškega bibliobusa. 
 

 
Avtor: M. Treplak, 2008. 
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Šolo v Doberdobu smo na dan prvega obiska obiskali ob 8. uri zjutraj. Doberdobski šolarji so 

nam pripravili nadvse prisrčno dobrodošlico z zanimivim kulturnim programom, s petjem in 

recitacijami. V Špetru so nas pričakovali popoldan, vendar smo zaradi stavke goriških 

železarjev imeli polurno zamudo. Pravzaprav nič tako hudega, le pričakovanje je bilo še večje 

in ob našem prihodu so radovedni otroci dobesedno navalili na bibliobus.  

 

Zaradi velikega števila na novo vpisanih so učenci vstopali na bibliobus po skupinah oziroma 

razredih. Vsako skupino je spremljala učiteljica, tako da je vse potekalo organizirano. Takšna 

organizacija je v navadi tudi pri vseh nadaljnjih obiskih.  

 

Novim članom smo poleg članskih izkaznic razdeljevali tudi priložnostna darilca. Knjižničarji 

smo vsaki skupini oziroma razredu predstavili potujočo knjižnico, jim nudili osnovne 

informacije, predvsem pa pokazali, kje lahko najdejo gradivo primerno za njihovo starost. Že 

prvi dan so si mladi uporabniki potujoče knjižnice lahko izposojali knjige. Za prvi obisk smo 

število izvodov izposojenega gradiva omejili na dva do tri izvode. Ob nadaljnjih obiskih, ko 

se knjižnično gradivo obrača (vračanje-izposojanje), pa si je možno izposoditi tudi več 

gradiva.  
 

Fotografija 2: Nasmejani obrazi najmlajših doberdobskih učenk. 
 

 
Foto: M. Treplak, 2008. 
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4.3. PRIČAKOVANJA IN ZADOVOLJSTVO ZAMEJCEV Z BIBLIOBUSOM  

 

Na obeh šolah so tako učenci kot učitelji za potujočo knjižnico pokazali veliko zanimanja. 

Izrazili so prepričanje, da bo to nova učinkovita spodbuda mladim k branju. Predvsem otroci 

so bibliobus sprejeli z navdušenjem. Večina od njih do tedaj take »knjižnice na kolesih« ni 

poznala. V tem delu Italije namreč mreža potujočih knjižnic ni tako zelo razširjena kot pri nas.  

 

Rezultate našega sodelovanja smo želeli podrobneje proučiti tudi s pomočjo anketnih 

vprašalnikov. V mesecu maju, ob našem petem obisku med zamejskimi Slovenci, smo 

učencem in njihovim učiteljem razdelili kratke anketne vprašalnike. Namen je bil ugotoviti 

nekaj osnovnih informacij, pričakovanj in želja, mnenj, zakaj ne tudi nasvetov… o delovanju 

novogoriškega bibliobusa čez mejo. Odgovori anketirancev so nam podali najrazličnejše 

poglede, mnenja in želje tako s strani učiteljev kot učencev.   

 

Učitelje smo spraševali o tem, kaj je po njihovem mnenju prinesla uvedba potujoče knjižnice 

za šolo, za njih in njihove učence, ali so s potujočo knjižnico zadovoljni in ali bi kaj 

spremenili, dodali ter kakšna so njihova pričakovanja za v bodoče. 

 

Vsi anketirani učitelji so izrazili, da so s potujočo knjižnico zadovoljni. Njihovo navdušenje je 

povezano s tem, da je zanje potujoča knjižnica novost, ki je prej niso poznali. Uvedla je novo 

silo in nov pristop knjižničnemu izposojanju. Možnost večje izbire knjižničnega gradiva z 

različnih področij, več mladinske literature z bolj aktualnimi temami, pa naj bi po mnenju 

učiteljev le še povečevalo željo po branju.   

 

Navsezadnje bibliobus popestri in obogati šolski vsakdan. Učiteljem je potujoča knjižnica 

dala tudi nove možnosti za delo v razredu, povečal se je izziv do branja, saj so po besedah ene 

izmed učiteljice otroci veliko več brali in se med seboj pogovarjali o prebranih knjigah.  

Zadovoljstvo dokazujejo tudi nekateri odgovori, ki so jih napisali učitelji obeh šol: 

 

- »Bibliobus je otrokom gotovo približal svet knjig, saj ga vsi nestrpno 

pričakujejo.« (učiteljica iz Špetra) 

 

- »Mislim, da je možnost drugačnega dostopa do knjige pozitivno vplivala na 

učence. Drugače je namreč, če si knjigo izberejo v šolski knjižnici oziroma 

celo na polici v razredu ali pa če se knjiga "pripelje".« (ravnateljica špetrske 

šole) 

 

- »Navdušenje učencev za knjige in spodbuda h gojenju slovenskega jezika.« 

(učiteljica iz Doberdoba) 

 

Knjižnica se jim zdi privlačna in dobro organizirana. Posebno v redu se jim zdi ideja, da lahko 

po telefonu ali elektronski pošti sporočijo svoje želje in naročijo določeno gradivo, ki bi ga 

sicer na bibliobusu ne bilo. To je za učitelje zelo praktično, saj vedno potrebujejo material za 

kakšno raziskavo. Tudi mi sami poskušamo učence navajati, da v celoti izkoristijo možnosti, 

ki jih ponuja bibliobus. Prav možnost predhodnega naročanja gradiva pa bi bila lahko po 

mnenju ravnateljice Žive Gruden posebej zanimiva tudi za zunajšolske uporabnike, saj bi tako 

»dopolnjevali možnosti knjižnice društva Ivan Trinko v Čedadu, katere knjižnični fond je 

dokaj omejen.« 
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Učiteljem se zdi zelo pozitivno, da učenci sami nestrpno pričakujejo prihod bibliobusa. Želijo 

si le, da bi šolarji imeli nekoliko več časa za izbiro in izposojo gradiva. Predvsem špetrski 

učenci se čutijo prikrajšane, saj imajo na šoli le manjšo knjižnico, ki pa žal ni urejena in zato 

za otroke težko dostopna (manjka jim knjižničar). Ravno zanje je uvedba potujoče knjižnice 

velika pridobitev, saj le-ta »otroke uvaja v redno sposojanje in branje knjig, kar nam prej z 

našo skromno šolsko knjižnico ni povsem uspevalo.« Mesečni obiski potujoče knjižnice jih 

torej navajajo k redu (vrniti knjigo prav tisti dan - torej si ne moreš dovoliti, da bi jo pozabil 

doma in prinesel naslednji dan; skrbeti, da imaš s seboj izkaznico ipd.).  

 

Z odgovori zamejskih učencev smo ravno tako želeli pridobiti povratno informacijo, kako se 

je bibliobus »prijel« med njimi. Svoje vtise in mnenja o bibliobusu so učenci zapisali in/ali 

izrazili skozi svoje risbice. 

 

Veliki večini mladim obiskovalcem bibliobusa v Doberdobu in Špetru je potujoča knjižnica 

všeč in so z njo zadovoljni. Všeč jim je zaradi svoje posebnosti, ker je v avtobusu… Zdi se 

jim zelo zanimiva in obenem »odlična zamisel«. Nekaterim je kljub temu le boljše obiskovati 

stacionarno oziroma običajno knjižnico, ki je odprta vse leto. Učenci so navdušeni tudi nad 

zunanjostjo bibliobusa, predvsem zaradi rdeče barve in poslikave.  

 

- »Meni mi je več všeč potujoča knjižnica, ker ima vsak mesec drugačne 

knjige.« (13-letni učenec nižje srednje šole Doberdob) 

 

- »Potujoča knjižnica mi je všeč, ker ona pride k tebi, obratno pa moraš ti k 

njej.« (10-letni učenec iz Špetra) 

 

- »Knjižnica je za nas, ki nimamo veliko slovenskih knjig zelo pomembna.« (13-

letna učenka iz Doberdoba) 

 

Nekateri so zapisali, da naj bi potujoča knjižnica imela še več knjig, da bi bila večja, daljša in 

s tem imela več prostora za prebiranje knjig, ter celo, da bi bila dvonadstropna. Veliko med 

njimi jih je izrazilo željo, da bi lahko v bibliobusu preživeli dalj časa, z njim celo potovali in v 

njem prebirali knjige. 

 

Slika 3: Veliko zadovoljstvo zamejskih otrok nad bibliobusom izražajo njihove risbice.  
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5. OBISKI BIBLIOBUSA V DOBERDOBU IN ŠPETRU SKOZI STATISTIKO  

 

Naši bralci v Doberdobu in Špetru so predvsem mladi v starosti od 6 do 15 let. Delež le-teh 

prevladuje nad deležem ostalih tipov uporabnikov in znaša skoraj 94 % vseh članov potujoče 

knjižnice na postajališčih Doberdob in Špeter. Podatek je razumljiv, saj obiskujemo učence 

tamkajšnjih osnovnih in nižjih srednjih šol. Obiskuje nas tudi 16 odraslih oziroma učiteljev, ki 

predstavljajo 5,4 % delež ter po en predšolski otrok in upokojenec.  

 

Število bralcev je nekoliko manjše v Špetru, kar je posledica tega, da so imeli na šoli v 

minulem šolskem letu le prvi razred nižje srednje šole. V naslednjih letih, ko bo prišlo do 

dopolnjevanja razredov, je pričakovati tudi številčnejši obisk potujoče knjižnice.  
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Preglednica 1: Število članov potujoče knjižnice na postajališčih Doberdob in Špeter na dan 

12.06.2008.  
 

Tip uporabnika Doberdob Špeter SKUPAJ 

Št. % 

Predšolski otroci 0 1 1 0,34 

Osnovnošolci 152 126 278 93,92 

Zaposleni 6 10 16 5,40 

Upokojenci 0 1 1 0,34 

Skupaj 158 138 296 100 

Grafikon 1: Število vpisanih članov na postajališčih Doberdob in Špeter po tipu uporabnika. 
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Število aktivnih bralcev se je v obeh zamejskih krajih iz meseca v mesec gibalo približno 

enako – v Doberdobu od 144 do 157, v Špetru pa med 123 in 134.  

 

Grafikon 2: Skupno število vseh aktivnih bralcev na postajališčih Doberdob in Špeter v 

prvem polletju leta 2008, po mesecih. 
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Skupno število vseh aktivnih bralcev je v prvem polletju leta 2008 doseglo številko 1676 (od 

tega 900 aktivnih bralcev v Doberdobu in 776 v Špetru). Največji obisk (za oba kraja skupaj) 

smo zabeležili v mesecu maju, ko je bibliobus obiskalo 285 uporabnikov potujoče knjižnice. 

 

Preglednica 2: Število aktivnih bralcev za Doberdob in Špeter skupaj v prvem polletju leta 

2008, po tipu uporabnika in mesecih. 
 

 jan. feb. mar. apr. maj jun. Skupaj 

Predšolski 0 0 0 0 1 1 2 

Osnovnošolci 266 268 268 269 272 262 1605 

Zaposleni 8 15 12 13 11 7 66 

Upokojenci 0 0 0 1 1 1 3 

SKUPAJ 274 283 280 283 285 271 1676 
 

V šestih mesecih smo na obeh postajališčih skupno izposodili 3434 enot knjižničnega gradiva 

– v Doberdobu 338 enot več kot v Špetru. Kot je razvidno v spodnji preglednici je najmanjša 

izposoja zabeležena v januarju – prvi obisk je bil namreč »uvajalni«. Predlagali smo, da naj bi 

si učenci na otvoritveni dan zaradi lažje in hitrejše organizacije izposodili le dve do tri enote 

knjižničnega gradiva  

 

Preglednica 3: Število enot izposojenega gradiva na postajališčih Doberdob in Špeter po 

mesecih v letu 2008. 
 

 jan. feb. mar. apr. maj jun. Skupaj 

Doberdob 178 275 339 379 380 335 1886 

Špeter 194 260 271 275 298 250 1548 

SKUPAJ 372 535 610 654 678 585 3434 

Povp./člana 1,36 1,89 2,18 2,31 2,38 2,16 2,05 

 

Ob naslednjih obiskih je izposoja naraščala vse do maja, ko je bilo za  45 % več izposojenega 

gradiva kot ob prvem obisku. V juniju je le-ta upadla za 104 enote v primerjavi s predhodnim 

mesecem (vzrok: nekateri učenci si za čez počitnice niso nič izposodili, učenci v Špetru pa si 

po dogovoru z učitelji niso izposojali avdiovizualnega gradiva). 

 

Grafikon 3: Število enot izposojenega gradiva v Doberdobu in Špetru v prvem polletju leta 

2008, po mesecih. 
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Kot zanimivost: povprečno število enot izposojenega gradiva na bralca se vrti okoli 2 enoti 

gradiva na enega bralca. V januarju je le-to znašalo komaj 1,4, a se je ob nadaljnjih obiskih 

povečeval in se v maju povzpel na 2,4 enote gradiva. Ob zadnjem obisku si je bralec v 

povprečju izposodil 2,2 knjigi ali drugega knjižničnega gradiva. 

 

Od 3434 enot knjižničnega gradiva, ki so si ga do sedaj skupno izposodili doberdobski in 

špetrski uporabniki potujoče knjižnice, 77,6 % delež (oziroma 2664 enot) predstavlja gradivo 

za mladino, medtem ko je bilo izposojenih 770 enot, ki je namenjeno odraslim.  

 

Preglednica 4: Število izposojenega gradiva na postajališčih Doberdob in Špeter po vrsti 

gradiva in mesecih (januar - junij 2008). 
 

Vrsta gradiva Gradivo za 

mladino 

Gradivo za 

odrasle 

SKUPAJ 

Št. % 

tekstovno 2224 375 2599 75,68 

kartografsko 10 6 16 0,47 

slikovno 0 2 2 0,06 

muzikalije 2 0 2 0,06 

elektronski viri 13 5 18 0,52 

videoposnetki, filmi 159 19 178 5,18 

video DVD-ji 195 285 480 13,98 

zvočni posnetki – CD 61 78 139 4,05 

SKUPAJ Št. 2664 770 3434 100 

% 77,6 22,4 100  

 

Bralci so najpogosteje posegali po tekstovnem gradivu, torej po knjigah, katerih delež je 

dosegel 75,7 % vsega izposojenega gradiva (od tega 85,6 % knjig za mladino in 14,4 % knjig 

za odrasle). Med učenci je zelo priljubljeno tudi avdio-video gradivo. Večji delež izposoje je 

zabeležen pri video DVD-jih, ki dosega skoraj 14 %, meddrugim pa mladi posegajo tudi po 

videokasetah (5,2 %) in zvočnih CD-jih (4 %). 

 

Grafikon 4: Število enot izposojenega gradiva za mladino in odrasle v Doberdobu in Špetru, 

po vrsti gradiva (januar - junij 2008). 
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Legenda: *kartografsko gradivo, slikovno gradivo, muzikalije, elektronski viri. 
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Ugotavljamo, da je izbor gradiva zamejskih otrok in mladine zelo podoben izboru slovenske 

populacije mladih bralcev, saj najraje posegajo po leposlovju tujih avtorjev (predvsem so 

priljubljeni stripi), čeprav tudi dela slovenskih pisateljev med njimi niso zapostavljena.  

 

Med najmlajšimi je veliko povpraševanje po pravljicah Svetlane Makarovič, slikanicah o 

Mišku Tipu, Princeski Lili in Frančku ter Nodiju. Branja bolj vešči bralci imajo radi zgodbe 

Primoža Suhodolčana in pisateljice Dese Muck (zbirka o Anici). Zelo priljubljen je Grozni 

Gašper ter stripi Asterixa in Obelixa. Med starejšimi učenci ostaja popularen Suhodolčan in 

predvsem Pilkeyev Kapitan Gatnik ter meddrugim slovenski Butalci Frana Milčinskega. 

Ostale knjige, ki jih radi primejo v roke, so zbirka Vražja nogometna druščina, Novohlačniki 

in Kurja polt ter pustolovske knjige 5 prijateljev, 4 ½ prijatelji ter Harry Potter. Dekleta rada 

berejo zbirko o Mali čarovnici Lili in Abedijino Lolo. Veliko bralcev navdušujejo knjige z 

živahnejšimi, humornimi vsebinami. Obenem učenci zelo radi prebirajo gradivo s področja 

naravoslovnih ved in drugih uporabnih znanosti. Nekaj je tudi zahtevnejših bralcev, ki 

posegajo po manj znanih avtorjih in po literaturi v angleškem jeziku ter gradivu za odrasle.  

 

Anketirani učenci so z izborom gradiva na bibliobusu zadovoljni in nimajo večjih pripomb. 

Predvsem mlajši otroci so z gradivom hitreje zadovoljni, večina pa si želi več poučne 

literature o živalih in naravi, katere vedno prehitro zmanjka. Starejši uporabniki imajo 

običajno bolj specifične želje.  

 

 

6. SKLEPNE MISLI 

 

Obisk novogoriškega bibliobusa na dveh slovenskih šolah v Italiji je po besedah direktorja 

novogoriške knjižnice Borisa Jukića »brez dvoma dodalo nekaj kamenčkov v pisani mozaik 

kulture in zgodovine v tem skupnem prostoru«. (Ožbot, 2008, str. 6) 

 

Slovenci v Doberdobu in Špetru so bili te nove možnosti sodelovanja zelo veseli. Začutili so 

se povezane s svetom, z vsemi kulturami in kar je še pomembnejše – z matično domovino. To 

zanje predstavlja boljši stik ne le z matično domovino, ampak tudi s knjižnimi novostmi in 

ponudbo literature na slovenski strani vedno bolj nevidne meje.  

 

Po mnenju ravnateljice špetrske šole Žive Gruden je »obisk bibliobusa za zamejske Slovence 

res pomembno "darilo" iz Slovenije, naložba, ki je mnogo bolj gospodarna in produktivna kot 

marsikatera bolj znana in privilegirana oblika sodelovanja. Nadalje ne gre pozabiti na 

radovednost, ki jo bibliobus vzbuja pri starših in v okolju nasploh, saj ni nekaj vsakdanjega. 

Nanj je postala pozorna tudi italijanska knjižničarska služba, vsekakor pa je reden obisk 

bibliobusa tudi stalen dokaz visokega knjižničarskega standarda v Sloveniji.« 

 

Za v bodoče si tako učenci kot njihovi učitelji želijo in obenem pričakujejo, da se bo 

sodelovanje potujoče knjižnice z zamejskima šolama nadaljevalo in še naprej razvijalo, saj ta 

pobuda navaja učence na knjigo kot del vsakdanjega življenja.  

 

Prav gotovo pa se tudi mi ''potujočniki'' počutimo izpolnjene, ko je naše poslanstvo 

uresničeno. Ko je ves naš trud nekje tako toplo sprejet in zaželjen, vemo da je naše delo 

poplačano. In ko bralci z največjim zadovoljstvom odidejo z bibliobusa, s kupom knjig v 

rokah, vemo, da se bodo še vrnili. In vračali se bomo tudi mi.  
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