
 

POTUJOČA KNJIŽNICA 

Pogled v preteklost 

 
NAŠ BIBLIOBUS 

 
Pred več  kot tridesetimi leti 

so knjige v kovč kih romale po sveti, 
da bi ljudem modrost delile, 

veselje, nade v srčih jim budile. 
Pa so modreči staknili glave 
in oprijeli se res itve prave. 

Na avtobus so knjige razvrstili, 
namesto sedez ev poliče namestili. 
In bibliobus vsak meseč je prihajal, 
v vaseh in mestih je ljudi razvajal. 

Marljivi knjiz nič arji so stalno se trudili, 
da bi zvestim bralčem z elje izpolnili. 
Voznik okvare na vozilu je popravljal, 

zbor delavčev o tem na sejah je razpravljal. 
Ko je s e obč ina svoj z egen dala 
in vozilo prvo v pokoj poslala, 

je nov bibliobus pripeljal na dvoris č e, 
pripravljen, da s e Ajdovče in Tolminče obis č e. 

Ves č as Vasiljka je bila gonilna sila, 
za Milanom in Ales em voznika Mirana dobila. 

Iviča, Alenka, Ester so pridno pomagale, 
da na terenu knjige ne bi izostale. 
Mnogi kilometri so iztros ili vozilo, 
pogosto je bilo potrebno popravilo. 
Zato prodale so ga obč ine soglasno, 
kupile novega z opremo krasno. 

Alenka, Darja, Joz iča, Irena 
v potujoč i znana so bila imena. 

Č ez č as Tolmin odrinil je na svoje, 
pobral vse knjige in ljudi je svoje. 

Ko Sas o v potujoč i je prevzel krmilo, 
se Goriči napovedalo z e novo je vozilo. 
Zato so Ajdovči ta starega odpeljali, 

svoje knjige in ljudi pobrali. 
Zdaj bibliobus nov se na teren pripravlja, 
s pisano fasado se ljudem predstavlja, 
da mladi, stari vanj'ga radi bi vstopili, 

z elje po dobri knjigi potes ili. 
Naj potuje sreč no lepo to vozilo, 

zadovoljstva naj prinas a vsem obilo! 
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ZAČETKI POTUJOČEGA  

KNJIŽNIČARSTVA 

Naši začetki segajo v leto 1966, ko je bila v inventarno 

knjigo potujoče knjižnice vpisana prva knjiga. Knjižno 

gradivo smo naokrog prevažali v knjižnih kovčkih. Fond je 

takrat obsegal okrog 1500 enot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVI BIBLIOBUS  

Prvi bibliobus je bil nabavljen leta 1975. Deloval je na 

območju celotne Severne Primorske in bil last treh  

knjižnic: ajdovske, goriške in tolminske. Izposoja je  

potekala na kar 103 krajih, odziv bralcev pa je bil tako 

velik, da so bili knjižničarji prisiljeni omejiti izposojo! 

 

 

 

 

 

 

DRUGI BIBLIOBUS 

Leta 1983 je nov bibliobus zamenjal prvega. Še vedno 

smo si ga delili z ajdovsko in tolminsko knjižnico. Na eni 

vožnji smo bralcem lahko ponudili 4000 enot gradiva, 

izposojali pa so tudi neknjižno gradivo: avdio in video 

kasete. 

 

 

 

 

 

TRETJI BIBLIOBUS 

Dvanajst let kasneje, leta 1995, smo morali bibliobus 

nadomestiti z novim. Nov je bil Izdelan na kamionskem 

podvozju, zaradi drugačne notranje ureditve pa je bilo 

vanj mogoče naložiti več gradiva. 

 

 

 

 

 

 

Avtomatizacija izposoje 

V decembru 1997 smo kot ena prvih potujočih knjižnic v 

Sloveniji avtomatizirali izposojo. Računalniško smo opre-

mili približno 20 000 enot gradiva in ga izposojali v pro-

gramu Šolska knjižnica. Vpisali smo 4500 novih bralcev in 

jim izdali nove izkaznice. V bibliobus smo namestili dva 

računalnika, črtalnik črtnih kod ter tiskalnik za izpise iz-

posojenega gradiva. 

 

Odcepitev tolminske in ajdovske knjižnice  

Leta 2001 se je tolminska potujoča knjižnica odcepila. 

Tudi sami smo začeli razmišljati o osamosvojitvi in to 

uresničili leta 2005. V tem času je samostojno pot začela 

tudi ajdovska knjižnica. 

 

ČETRTI BIBLIOBUS 

Leta 2005 smo nabavili svoj lastni bibliobus, ajdovska  

knjižnica pa je postala lastnica starega.  

Novo vozilo je sodobno opremljeno in bralcem lahko na 

terenu ponudimo do 6000 enot gradiva. Uporabljamo isti 

računalniški sistem kot v matični knjižnici (COBISS), kar 

knjižničarjem in bralcem zelo olajša delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi obisk zamejcev v Italiji  

Leta 2008 smo se podali čez mejo in začeli obiskovati 

dve šoli v Italiji, večstopenjsko šolo s slovenskim učnim 

jezikom v Doberdobu ter državni stopenjski zavod s  

slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v  Špetru. 

 

 

 


