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»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« (Richard Steele)

V Semiču je tradicija knjižničarstva še razmeroma kratka, 

saj imamo svojo krajevno knjižnico šele od leta 1974, ko smo 

začeli z organizirano knjižnično dejavnostjo. Od leta 2008 

naša knjižnica domuje v kulturnem centru, ki ji nudi sodobne 

prostore s prijetnimi kotički za branje, druženje in drugimi 

novimi možnostmi, ki jih lahko koristijo naši občani.

Z boljšimi pogoji za delovanje pa raste tudi število članov 

in veseli nas, da je veliko med njimi najmlajših »knjižnih 

moljčkov«, ki bodo radi vzeli knjigo v roke kljub neštetim 

možnostim, ki jih nudi današnja informacijska tehnologija, in 

črpali iz neusahljivega vrelca znanja – knjige. Naša knjižnica 

pomembno prispeva h kulturnemu utripu kraja in želimo si, 

da bi se njena vloga še okrepila, zato ji ob 40-letnici delovanja 

iskreno čestitamo in želimo vse dobro.

Županja Občine Semič, Polona Kambič

Predgovor ob 40-letnici
Krajevne knjižnice Semič
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Na poti življenja se ustavljamo na različnih 

postajah, kjer smo priča različnim dogodkom, 

zgodbam. Pomembno je, da se spominjamo tistih 

trenutkov, dogodkov, ki so pomenili napredek. 

Če se ozremo na prehojeno pot knjižnice v 

Semiču, smo priča prej omenjeni poti. Pred 

štiridesetimi leti je Knjižnica Črnomelj, leta 

1974 je bila združena z Zavodom za kulturno in 

prosvetno dejavnost Črnomelj, v Semiču odprla 

prvo izposojevališče. Do leta 1976 je za izposojo 

skrbela Lea Grabrijan, nato pa Leopold Marinček, 

Mirjana Šutej ter Albina Simonič. Leta 2005 

je Knjižnica Črnomelj ponovno v popolnosti 

prevzela upravljanje tega izposojevališča. V tem 

času se je knjižnica razširila, nato preselila v nove 

prostore, dobila računalniško opremo za izposojo 

in tudi za uporabnike.

V zadnjem desetletju se je krivulja razvoja 

vzpenjala navzgor. Prej izposojevališče, brez 

računalniškega kataloga in z ročnim načinom 

izposoje, je postalo Krajevna knjižnica Semič. 

Prostor, kjer se odvijajo prireditve, dogodki. 

Prostor, kjer si občani lahko pridobijo osnovna 

znanja računalništva in ostale informacije. Vse 

to pa ne bi bilo mogoče brez ustrezne podpore 

Občine Semič.

Tudi v prihodnje si želimo takšne podpore in 

razvoja, prav tako tudi zadovoljne uporabnike 

knjižnice. 

Ob 40-letnici Krajevne knjižnice Semič

Direktor Knjižnice Črnomelj, 
Andrej Črnič
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Nekaj pomembnih mejnikov semiške knjižnice

•	 1. maja 1882 je bila ustanovljena čitalnica v Semiču, 

četrta v Beli krajini, ki je delovala v paviljonu pred 

Severjevo hišo, danes Štrumbljevo, v središču Semiča.

•	 Leta 1903 je Semič dobil farno knjižnico.

•	 Po drugi svetovni vojni so se ustanavljale ljudske 

knjižnice. 19. januarja 1962 je bila ustanovljena 

Občinska matična knjižnica Črnomelj, ki jo je od 

leta 1967 vodila Lea Grabrijan (prejemnica Čopove 

diplome). Leta 1974 je knjižnica prenehala delovati 

kot samostojen zavod, 1. 1. 1974 se je združila z 

Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj 

(sedanji Zavod za izobraževanje in kulturo). 

Beremo in skupaj z vami pišemo našo zgodbo že 40 let

Slika 1. Semič v Beli krajini - J. Dular  (okoli 1900)
Slika 2. Lea Grabrijan (1976)
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•	 Oktobra 1974 je knjižnica začela razvijati mrežo izposojevališč. 

Kot prvo je bilo odprto v Semiču v prostorih krajevnega urada  

(danes Štefanov trg 4) in od petih še edino delujoče.

•	 V začetku je bilo skromnih 326 enot gradiva, leta 1978 pa že 1300 

enot in 125 članov.

•	 Izposojevališče so vodili honorarno zaposleni:

  -  1976 – 1994 Leopold Marinček,

  -  1994 – 1998 Mirjana Šutej,

  -  1998 – 2005 Albina Simonič.

Slika 3. Knjižno izposojevališče v prostorih krajevnega urada (1976) Slika 4. Leopold Marinček (1976)
Slika 5. Knjižno izposojevališče (1976)
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•	 Aprila 2007 se je čas za izposojo povečal z 8 ur na 16 ur 

tedensko.

•	 Julija 2007  je knjižnica pridobila dodatnih 45 m2  prostora.

•	 Ob otvoritvi e-knjižnice 20. 11. 2007 namestijo 4 računalnike 

za uporabnike.

•	 V letu 2008 je bil zgrajen nov Kulturni center Semič, kjer je 

svoje prostore dobila tudi Krajevna knjižnica Semič.

•	 Od 20. do 24. 10. 2008 so knjižnico preselili v nove prostore 

(12.000 enot gradiva).

•	 24. 10. 2008 je potekala simbolična selitev knjig “iz roke v 

roko“ s pomočjo vrtca in osnovne šole; istega dne so knjižnico 

svečano odprli.

Slika 6. Novi prostori v Kulturnem centru (2008)
Slika 7.  Nova oprema knjižnice
Slika 8. Selitev knjig z živo verigo (2008) Slika 9. Novi Kulturni center v Semiču (2008)
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•	 1994  se je knjižnica preselila  v Kulturni dom  

Jožeta Mihelčiča, v prostore nekdanjega 

stanovanja.

•	 Leta 1994 je Semič postal samostojna 

občina. Kmalu so se začele aktivnosti 

iskanja primernega prostora za Krajevno 

knjižnico Semič. 

•	 25. februarja 2000 so odprli prenovljene 

prostore v Šuštaršičevi hiši (Štefanov trg 4), 

1. nadstropje (4000 enot gradiva).

•	 2002 je bilo vse gradivo Krajevne knjižnice 

Semič vneseno v sistem COBISS.

•	 2003 je bil nameščen terminal – izposoja 

poteka računalniško.

•	 2005 je izposojo v Krajevni knjižnici Semič 

prevzela Knjižnica Črnomelj (pred tem 

honorarna sodelavka).

•	 21. 10. 2005 so odprli delovno postajo za 

uporabnike.Slika 10. Kulturni dom Jožeta Mihelčiča (1994)
Slika 11. Nova delovna postaja (2005)
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Najmlajše popeljejo pravljični junaki v svet domišljije.

OTROŠKI ODDELEK
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Za mlade in mlade po srcu udobni 

naslanjači za uživanje ob knjigah in 

pogovorih.

MLADINSKI ODDELEK
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Tu se najde knjiga za vsakogar. 

ODDELEK  ZA ODRASLE
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Obiskovalci lahko uporabljajo računalnike in 

brezžični dostop do interneta.

INFORMACIJSKI OTOK
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Sodobno opremljena učilnica, kjer se odvijajo 

zanimiva predavanja in izobraževanja.

Tih kotiček za prebiranje 

svežih novic.

RAČUNALNIŠKA UČILNICA

ČITALNICA
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V Semiču se je rodil Lojze Krakar 

(1926 – 1995), pesnik, prevajalec, 

novinar, urednik, literarni kritik in 

esejist. V čitalnici je stalna razstava 

njegovih del.

LOJZE KRAKAR
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Prostori so sodobno opremljeni in uporabnikom omogočajo 

prost pristop do gradiva.  Krajevna knjižnica Semič deluje 

na 200 m2.

Ob koncu leta 2013 ima knjižnica:

•	 16.900 enot gradiva v prostem pristopu,

•	 2100 enot gradiva v skladišču,

•	 40 tekočih naslovov časopisov in revij,

•	 20 čitalniških mest,

•	 4	računalniška uporabniška mesta z dostopom do 

interneta,

•	 računalniško učilnico s 5 računalniki.

Uporabnikom omogočamo tudi brezžično dostopanje do 

svetovnega spleta.

Podatki o knjižnici
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