
 





»Kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan«
(Oton Župančič)



Novemu znancu

Kdor ljubi vino, z njim sem brž ubran;

kdor ljubi ženo, mi je blagrovan;

vi ljubite vse troje – 

ne bova si na dvoje.

Oton Župančič

kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan;
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UVODNE BESEDE

 

 PRAZNUJEMO POL STOLETJA 

Človek je že od nekdaj imel željo po ustvarjanju na področju kulture ter željo 

podoživljati le-to. Kljub temu da so se civilizacije menjale, je ta človekova 

zavest ostala živa vse do danes. Kar nas ne čudi, saj s tem človek duhovno 

raste, najde notranji mir.

Toda civilizacije in prav tako ljudje lahko obstanejo samo, če ohranjajo 

kolektivni spomin na pomembne dogodke ali ljudi iz preteklosti. Kljub temu 

da petdeset let pomeni bore malo v zavesti človeštva, pa je to doba, ki v 

današnjih časih pomeni velike premike v razmišljanju, uporabi tehnologij, 

postopkov dela in še bi lahko naštevali. Prav je, da ohranjamo spomin 

predvsem na ljudi, ki so pustili svoj pečat pri razvoju Knjižnice Črnomelj. Ceniti 

moramo njihova prizadevanja ustvariti boljše pogoje za delo in obiskovalcem 

prijaznejšo okolje v knjižnici. In njihov trud nas zavezuje k temu, da se tudi 

sami zavedamo svoje odgovornosti in dolžnosti stremeti k istemu. 

Naj se ob tej priložnosti zahvalim, ne samo vsem tistim, ki so s svojim 

delom prispevali kamenček v mozaik te knjižnice, prav tako tudi tistim 

predstavnikom lokalne oblasti, ki so čutili potrebo po razvoju knjižnice, in 

nenazadnje tudi vam, spoštovani obiskovalci knjižnice. Kajti le-ta ni sama 

sebi namen, ta je zaradi vas. 

Andrej Črnič,

direktor  
Knjižnice Črnomelj
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Mojca Čemas 
Stjepanović, 

županja  
Občine Črnomelj

Emilie Poulsson je zapisala: Knjige so ključ do zaklada modrosti, so vrata v 

deželo užitkov, so steze, ki vodijo navzgor; knjige so naše prijateljice. 

Kaj sploh si lahko še želimo in kaj lahko še zapišemo? Misel pove vse. 

S knjigo se učimo, se razvedrimo in nam je v tolažbo, ko le-to potrebujemo. V 

njej lahko najdemo vse, kar iščemo. Z njo lahko vstopimo v svet preteklosti, 

ki nam razkrije zgodovino, spoznavamo sedanjost in razkrivamo prihodnost.  

Branje je najbolj osnovna veščina kulture in branje knjig  sploh ni več 

razvada, pač pa potreba. In šele ko se naučimo brati, postanemo sposobni 

medsebojno komunicirati in se izobraževati. 

Naše življenje se začne in konča s knjigo.  Od prvih slikanic in pravljic, ki 

jih v naročju staršev in starih staršev občudujejo in poslušajo najmlajši,  

preko osnovnošolskega, srednješolskega ter visokošolskega, kasneje pa tudi 

vsakodnevnega izobraževanja si brez knjige ni mogoče zamisliti današnjega 

sveta. 

Knjižnice so torej naši največji zakladi znanja in učenosti, ki so namenjeni 

vsem nam, a le od nas samih je odvisno, koliko tega zaklada bomo deležni, 

koliko ga bomo znali osvojiti in kako bomo znali z njim ravnati in ga v 

vsakdanjem življenju tudi uporabljati.

Občina Črnomelj se v zadnjem času trudi zagotoviti boljše pogoje za delovanje 

knjižnice. Tako kot mnoge druge knjižnice se je tudi Knjižnica Črnomelj 

srečevala s prostorskimi problemi. Z razširitvijo v prostorih Dijaškega doma 

rešitev sicer ni idealna, je pa zadovoljiva, sicer pa … knjižnica ni nikoli 

dokončan projekt, saj ga je potrebno iz dneva v dan dopolnjevati z novimi 

vsebinami. 

Knjižnica Črnomelj zagotovo zadovoljuje intelektualne in kulturne potrebe 
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prebivalcev občine, podpira vseživljenjsko učenje in razvija pismenost, skrbi za otroke in mladino ter 

tako prispeva k vsestranskemu napredku vsakega posameznika in celotne lokalne skupnosti.

Hvala vsem, ki ste se trudili in se še trudite približati knjigo vsem nam kot nenadomestljivi del 

vsakdanjosti. Hvala za vaše delo, za vaš prispevek k bralni kulturi in za to, da verjamete, da je 

branje potovanje skozi čas in da je to potovanje v bogatejši svet, svet znanja in ustvarjalnosti. Z 

vašo pomočjo, v to verjamemo tudi mi, bralci, ki se preko knjig učimo tudi vztrajnosti, odkritosti in 

zvestobe. Ali kot je zapisal pesnik Tone Pavček: 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

Spomladi do rožne cvetice,

poleti do zrele pšenice,

jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,

v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,

a v sebi - do rdečice

čez eno in drugo lice.

Iskrene čestitke ob vaši in naši skupni 50. obletnici, z željo, da bi čim več obiskovalcev vseh starostnih 

skupin v Knjižnici Črnomelj našlo svoje zadovoljstvo in da bi se v njej počutili domače.  
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Polona Kambič,

županja  
Občine Semič

Tradicija knjižničarstva v Semiču je v primerjavi z drugimi kraji zelo kratka, 

saj smo svojo krajevno knjižnico pridobili šele leta 1974. Kljub temu pa se je 

knjižnica v Semiču posodabljala, sledila vse večji informacijski tekmi in živela 

s krajem. Iz prvotnih prostorov nad bivšim kulturnim domom je leta 2000 

našla primernejše prostore v takratni Šuštaršičevi hiši. Z izgradnjo novega 

kulturnega centra v letu 2008 pa smo v Semiču pridobili sodobne prostore, 

s prijetnimi kotički za branje in neštetimi novimi možnostmi, ki pritegnejo in 

zadržijo naše člane. 

Vzporedno z boljšimi pogoji delovanja je raslo tudi število članov in danes 

ugotavljamo, da knjižnica v Semiču močno prispeva h kulturnemu utripu 

kraja, saj izvaja številne prireditve za otroke, mladino in odrasle, organizira 

potopisna predavanja, literarne večere in razstave. Bralni klub »Knjižni 

moljček« za branje navdušuje naše najmlajše, ki bodo nekoč postali zvesti 

bralci in iz knjig črpali nova znanja. Pomemben je bralni klub za mlade, 

najstarejši pa v knjižnici izboljšujejo svojo računalniško pismenost.  

Veseli me, da Občini Semič in Črnomelj tudi preko knjižnice nadaljujeta 

zgledno sodelovanje, zato velja zahvala vsem zaposlenim v tej ustanovi, 

tako bivšim, kot tudi sedanjim.

Ob tej priložnosti kolektivu Knjižnice Črnomelj iskreno čestitam ob 50-letnici 

delovanja in želim še veliko dobrih energij v bodoče.
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    Tatjana Likar,
 

sekretarka na
Ministrstvu za 

kulturo

Splošna knjižnična dejavnost ima v Sloveniji bogato tradicijo, saj sodijo 

knjižnice med najstarejše storitvene dejavnosti na področju kulture in 

izobraževanja. Pogoje za razvoj druženj in prebiranj časnikov namenjene 

čitalniške dejavnosti v splošno knjižnično dejavnost je omogočil v letu 

1961 sprejeti Zakon o knjižničarstvu, ki je določil, da mora imeti vsaka 

občina svojo splošno knjižnico, in tako pogojil tudi ustanovitev knjižnice v 

Črnomlju. Knjižnica Črnomelj, ki je bila ustanovljena 19. januarja 1962, s 

svojim delovanjem za občane Črnomlja, Semiča in okoliških krajev vse od 

ustanovitve dalje pomembno prispeva k izvajanju knjižnične javne službe v 

Sloveniji.

Knjižnica Črnomelj s svojim delovanjem in organiziranimi dejavnostmi pomaga 

usposabljati prebivalce za potrebe sodobnega časa in jim nudi možnosti in 

priložnosti za kulturno rast, pomoč pri izobraževanju in vseživljenjskem 

učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske pismenosti. Knjižnica 

Črnomelj se je tako enakovredno umestila med slovenske splošne knjižnice, 

ki niso več zgolj tradicionalne izposojevalnice knjižničnega gradiva, saj so s 

svojim raznolikim in razvojno naravnanim delovanjem postale informacijska 

in neformalna izobraževalna središča, postale so osrednje občinske kulturne 

institucije in osrednja krajevna središča branja, ki s svojo družbenorazvojno 

vlogo prispevajo tudi k izenačevanju kulturnih in izobraževalnih, v zadnjem 

času pa vse bolj tudi različnih socialnih možnosti. Knjižnica Črnomelj 

vseskozi poskuša slediti razvoju primerljivih splošnih knjižnic v Sloveniji in 

kljub številnim dilemam ter oviram o in ob razvoju ne gre dvomiti, da bo 

tudi v prihodnje prispevala zelo pomemben delež pri zagotavljanju pogojev 

za nadaljnji razvoj tako ožjega območja, ki ga Knjižnica Črnomelj s svojim 

delovanjem pokriva, kot tudi za nadaljnji razvoj celotne Slovenije.
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 Zgodovina

Od nekdaj je bila želja človeka, da bi določena znanja, izkušnje iz življenja ali kaj drugega 
prenesel na naslednje rodove. S tem se je pojavila želja, da bi to informacijo, misel … 
prenesel na določen nosilec zapisa (kamen, glinene tablice, papirus, pergament …), v 
sedanjih časih na avdio ali video nosilce ter celo optični disk.

Gradivo pa je bilo potrebno hraniti. In ker so bili nekdaj nosilci zapisov zelo dragi, so bili 
tudi skrbno hranjeni, dostop do njih pa je bil omejen ozkemu krogu ljudi, kar je v  nasprotju 
z načeli splošnih knjižnic danes. 

Prve knjižnice so nastajale na območju današnjega Egipta ter Mezopotamije. Po navedbah 
egiptologa Richarda Lipsiusa pa je prvi zapis o knjižničarju zaslediti za časa faraona Keopsa 
(živel 2551 – 2528 p.n.š.). Na nagrobni plošči spomenika faraona sta navedeni dve imeni 
Šepseskaf–anh in njegov sin Imeri, nato pa sledi napis: »Kraljevi duhovnik, duhovnik 
Keopsa, predstojnik velike hiše, pisar v hiši knjig«. Na podlagi tega zapisa je Lipsius 
Šepseskafa in njegovega sina Imerija razglasil za najstarejša knjižničarja na svetu.1

Za območje Mezopotamije lahko trdimo, da je zapustilo najbolj 
obsežno zbirko zapisanih besedil iz starega veka, ki so jih zapisali 
na glinene tablice. Med bolj pomembna besedila štejemo Ep o 
Gilgamešu in Hamurabijev zakonik. Seveda pa je bil dostop do 
večine teh besedil tudi v tem primeru omejen na ožji krog ljudi. 

1 F. M. DOLINAR, Knjižnice skozi stoletja. – Ljubljana, 2004, str. 15. 

KNJIŽICA SKOZI ČAS / ZGODOVINSKI ORIS

Ep o Gilgamešu
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Po do sedaj znanih podatkih je najstarejša znana knjižnica najdena v Turčiji pri kraju 
Bogazköy, in sicer na področju nekdanje Hetitske prestolnice Hattušaš. Datirajo jo v 14. 
stoletje p.n.š. V njej so izkopali okoli 11.000 glinenih tablic in ta knjižnica je imela tudi 
abecedno-imenski katalog.2

Antični Grki so zagotovo dali večji pomen izobrazbi in kulturnemu življenju nasploh. Kot 
pomembnejšo moramo omeniti Aristotelovo (384-322 p.n.š.) knjižnico, katero je ustanovil 
za potrebe liceja v Atenah. Pomembnost te knjižnice se vidi tudi v tem, da so jo Rimljani 
leta 84 p.n.š. kot vojni plen prinesli v Rim.

Največja knjižnica starega veka pa je knjižnica Museion v Aleksandriji v Egiptu. Ustanovil jo 
je Ptolomej I. (323-280) in je bila del znanstvene ustanove Museion, obsegala naj bi okoli 
700.000 zvitkov. Istočasno pa je v Aleksandriji delovala še ena, veliko manjša knjižnica v 
okviru templja boga Serapisa.3

V času Rima prvič lahko govorimo o načrtnem ustanavljanju javnih knjižnic. Prvo je 
ustanovil Pollio (76 p.n.š.–5 n.š.) in je bila poleg rimskega foruma. Še večjo pa je ustanovil 
cesar Avgust (63 p.n.š.–14 n.š.) imenovala se je Palatina. Iz spisa rimskih mestnih četrti, 
ki se je ohranil za časa cesarja Konstantina, je razvidno, da je v tem času v Rimu delovalo 
28 javnih knjižnic.4

Srednjeveške knjižnice so slonele predvsem na temeljih krščanstva in so delovale v okviru 
raznih samostanov ali drugih cerkvenih institucij.  Med najpomembnejšimi lahko omenimo 
knjižnico samostana Montecassino in luteransko knjižnico papežev. 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na knjižnico škofa Izidorja iz Seville, ki je, za razliko od 
nekaterih drugih, vsebovala tudi necerkveno literaturo. Med srednjeveškimi posvetnimi 
knjižnicami pa zagotovo izstopa dvorna knjižnica Karla Velikega v Aachnu. 

V poznem srednjem veku pa so poleg knjižnic cerkvenih ustanov začele nastajati tudi 
2 Isto, str. 27-28.
3 V. BOHINEC, Zgodovina knjige, knjižnic in tiska. - Ljubljana, 1957, str. 33-36.
4 F. M. DOLINAR, Knjižnice skozi stoletja. – Ljubljana, 2004, str. 60.
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knežje in knjižnice v sklopu nastajajočih univerz. Kot eno najpomembnejših lahko omenimo 
Sorbonsko, ki je imela tudi knjižnico razdeljeno na dva dela (v prvem so bile knjige samo 
za čitalnico in v drugem namenjene izposoji). 

Kar zadeva knežje knjižnice, pa zagotovo izstopa francoska Kraljeva knjižnica, ki je bila v 
tistih časih javno dostopna. Na tem mestu pa moramo omeniti tudi knjižnico Medičejcev, ki 
je ohranjena še danes in velja za najlepšo renesančno knjižnico.5

S knjižnicama Marciana v Benetkah ter Laurenziana v Firencah pa je postala Italija rojstna 
dežela javnih knjižnic.6

Slovenija

• Prve javne knjižnice

Prva javna knjižnica na Slovenskem je bila 1569 ustanovljena  Knjižnica kranjskih deželnih 
stanov. Pobudnik je bil Primož Trubar, ki je kot začetni fond zanjo daroval svoje knjige. 
Služila je učiteljem protestantske stanovske šole in pridigarjem.7 Fond te knjižnice je leta 
1793 postal temeljni fond javne študijske knjižnice v Ljubljani. 

Omeniti moramo tudi jezuitsko knjižnico v Ljubljani. Imela je bogat knjižni fond, vendar 
je bila v požaru leta 1774 v veliki meri uničena. Ohranilo naj bi se 637 knjig, ki so tvorile 
začetni fond licejske knjižnice,8 kasnejše Narodne in univerzitetne knjižnice.  

Prva uradna javna znanstvena knjižnica na Slovenskem je postala knjižnica Academiae 
Operosorum v Ljubljani. Knjižnico so odprli 1701, začetni fond pa so bila darila ustanovnih 
članov. Za knjižnico so v novem semenišču dali graditi baročno dvorano, jo dali poslikati ter 
naročili pohištvo. Knjižnica je do leta 1794 delovala kot javna, nato pa je postala interna 
knjižnica teološke fakultete.9 

5 Isto, str. 132.
6 Isto, str. 145.
7 Isto, str. 179/180.
8 Isto, str. 180.
9 Isto, str. 184.
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• Bralna društva ''bralnice''

Za bralna društva bi lahko rekli, da so predhodniki čitalnic. Pobudniki in ustanovitelji le-
teh so bili duhovniki. Prvo je nastalo v Radgoni (1830), ozreti se moramo tudi na bralno 
društvo, ki ga je ustanovil župnik v Limbušu (1847). Ta je za to napisal tudi pravila, ki so 
prva nam ohranjena pravila in govorijo o namenu in poslovanju te bralnice.10 Razlika med 
bralnimi društvi ustanovljenimi pred 1848 (marčna revolucija) in po tem letu je, da so 
imela prva društva nalogo širiti omiko, kasneje ustanovljena pa krepitev narodne zavesti. 
Toda delovanje društev je bilo v 50-ih letih, torej v času Bachovega absolutizma, dokaj 
oteženo. Postopoma so bila ukinjena in s tem je delovanje knjižnic, ki so delovale v okviru 
društev, prenehalo. Na ta način se je zavrnil začetek delovanja knjižnic v širšem pomenu.11

• Čitalnice

Prve čitalnice na Slovenskem ozemlju so nastale leta 1861 v Trstu, Mariboru, Ljubljani in 
Celju.12 Nekoliko kasneje so čitalnico ustanovili tudi v Črnomlju. To se je zgodilo leta 1868. 
Prvi poskus se je pojavili že leta 1863, ko so štirje možje, Pevc, Pestotnik, Kosec in Fajdiga, 
sklenili ustanoviti čitalnico.13 Toda do tega takrat še ni prišlo. Do pobude je znova prišlo, ko 
je l. 1867 v Črnomelj prišel odvetnik Dragutin Breznik in dal novo pobudo za ustanovitev 
čitalnice v Črnomlju. 

10 Več o pravilih v knjigi Avgusta PIR�EVCA, Knjižnice in knjižničarsko delo. – Celje, 1940, str. 106. Več o pravilih v knjigi Avgusta PIR�EVCA, Knjižnice in knjižničarsko delo. – Celje, 1940, str. 106., 1940, str. 106. 1940, str. 106.
11 A. ČRNIČ, Razvoj in delovanje knjižnice Črnomelj. Diplomsko delo. – Črnomelj, 2001, str. 9. A. ČRNIČ, Razvoj in delovanje knjižnice Črnomelj. Diplomsko delo. – Črnomelj, 2001, str. 9.
12 ZGODOVINA Slovencev. – Ljubljana, 1979, str. 472. ZGODOVINA Slovencev. – Ljubljana, 1979, str. 472.
13 Kmetijsko-rokodelske novice, 2. 9. 1863, list 35. Kmetijsko-rokodelske novice, 2. 9. 1863, list 35.
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Ob 50. letnici čitalnice v Črnomlju.
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Toda sam postopek ustanavljanja čitalnic je bil vse prej kot enostaven,  trajal je lahko več 
mesecev, zato je možno, da v literaturi najdemo dva datuma ali letnici ustanovitve. Prvi kot 
datum izvolitve pripravljalnega občnega zbora in drugi kot datum ustanovnega občnega 
zbora.14 Kot poročajo Novice, je bila slovesna otvoritev čitalnice 29. 6. 1868.15 

Poleg tega sta bili na območju današnje občine Črnomelj ustanovljena čitalnica v Dobličah 
(1885) in v Vinici (1890) ter ena v Semiču (1882). 

Kar zadeva čitalnico v Črnomlju, ni nobenega neposrednega dokaza o obstoju knjižnice, 
toda poznavanje delovanja čitalnic in posredni dokazi nas pripeljejo do tega, da smo lahko 
prepričani, da je tudi ta imela naročenih nekaj časopisov, najbrž tudi nekaj knjižnega 
gradiva. 

Kot posredni dokaz nam služi zapis iz Dolenjskih novic, kjer je omenjeno, da ima čitalnica v 
Dobličah 6 časnikov: Ljubljanske novice, Dolenjske novice, Kmetovalec, Slovenski gospodar, 
Mir, Slovan.16 Sredstva za nakup teh časnikov pa so dobili iz članarin.

Iz tega zapisa zagotovo lahko sklepamo, da je čitalnica v Črnomlju imela vsaj toliko, najbrž 
celo več, časnikov, kajti tudi članstvo je bilo večje in posredno tudi sredstva, zbrana iz 
članarin. 

Še bolj prepričljiv pa je članek iz Belokranjca z dne 1. 7. 1908, v katerem omenjajo, da so 
''v Dobličah odprli javno ljudsko knjižnico. Otvoritev je bila v nedeljo ob 3. uri. Narodna 
čitalnica iz Črnomlja v ta namen priredi veselico pri Stoniču s petjem in godbo. V govoru je 
abiturijent Epih govoril o koristnosti knjig in namenu javnih knjižnic.'' 17 

Najbrž je to najbolj ne-posreden dokaz o obstoju knjižnice pri Narodni čitalnici v Črnomlju. 
Ne moremo si predstavljati, da bi ta skrbela za knjižnico v Dobličah in sama ne imela 
knjižnice. 

14 Z. TORKAR, Narodna čitalnica v Kamniku. - Kamnik, 1991, str. 9. Z. TORKAR, Narodna čitalnica v Kamniku. - Kamnik, 1991, str. 9.
15 Kmetijsko-rokodelske novice, 15. 7. 1868, list 29. Kmetijsko-rokodelske novice, 15. 7. 1868, list 29.
16 Dolenjske novice, 1. 2. 1885. Dolenjske novice, 1. 2. 1885.
17 Belokranjec, 1. 7. 1908, št. 8. Belokranjec, 1. 7. 1908, št. 8.
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Prva knjižnica, ki je delovala v Črnomlju, tako trdi Lea Grabrijan, pa je bila okrajna učiteljska 
knjižnica, ustanovljena že leta 1876.18 

Knjižničarstvo na območju Občine Črnomelj med obema vojnama

Po prvi svetovni vojni začnejo čitalnice postopoma usihati. Njihovo delo prevzamejo 
Sokolska društva, kjer so se združevali liberalno usmerjeni Slovenci. Kot odgovor na to 
katoliška stran ustanavlja društva Orel. 

Med vojnama so delovale društvene knjižnice. Taka je bila tudi sokolska knjižnica v 
Črnomlju.19 Poleg tega je Slovenec leta 1926 poročal, ''da je župnišče dalo na razpolago tudi 
prostore za knjižnico, ki jo je uredilo društvo Orel z nakupom novih knjig in  organiziranjem 
izposojevanja. V knjižnici so priredili tudi več različnih predavanj.'' 20 

Na splošno lahko ugotovimo, da se je razvoj knjižnic v času do druge svetovne vojne v 
primerjavi s prejšnjim stoletjem pomaknil krepko naprej. Zasluge za to so tudi pri društvu 
Prosveta. To je že leta 1908 izdalo knjižnico z navodili o poslovanju knjižnice, nabavi 
gradiva, vodenju in podobno.21 Poleg tega so v društvu poskrbeli za več popisov knjižnic v 
času do okupacije Slovenije. 

Prve statistične podatke za okraj Črnomelj22 dobimo za leto 1940 iz Gerlančevega pregleda 
slovenskih ljudskih knjižnic.23 Na žalost so le statistični podatki o številu knjižnic in izposoje, 
ne tudi o krajih, kjer so knjižnice delovale. V tem času je v okraju Črnomelj delovalo 10 
javnih knjižnic, od tega 2 javni ljudski knjižnici v šolah ter 8 društvenih knjižnic. Fond teh 
knjižnic je v letu 1940 do 31. 8. znašal 4.099 knjig in brošur in do omenjenega datuma so 
izposodile 2.950 enot gradiva. 

18 L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 102. L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 102.
19 Isto, str. 102. Isto, str. 102.
20 Slovenec, 11. 4. 1926, št. 82. Slovenec, 11. 4. 1926, št. 82.
21 SNU�MO ljudske knjižnice : navodila za ustanavljanje ljudskih knjižnic in poslovanje knjižničarjev ter seznam za ljudske knjižnice porabnih knjig.  SNU�MO ljudske knjižnice : navodila za ustanavljanje ljudskih knjižnic in poslovanje knjižničarjev ter seznam za ljudske knjižnice porabnih knjig. ila za ustanavljanje ljudskih knjižnic in poslovanje knjižničarjev ter seznam za ljudske knjižnice porabnih knjig.  za ustanavljanje ljudskih knjižnic in poslovanje knjižničarjev ter seznam za ljudske knjižnice porabnih knjig. 
– Ljubljana, 1908.
22 Okraj Črnomelj je obsegal celotno Belo krajino. Okraj Črnomelj je obsegal celotno Belo krajino.
23 B. GERLANC, Slovenske ljudske knjižnice. – Ljubljana, Založba Kmečka knjiga, 1955, str. 21. B. GERLANC, Slovenske ljudske knjižnice. – Ljubljana, Založba Kmečka knjiga, 1955, str. 21.
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• Knjižničarstvo med drugo svetovno vojno

V tem času knjižnico prenehajo z javnim delovanjem. Večji del fonda je izginil ali propadel.

• Razvoj knjižnic po vojni

Takoj po drugi svetovni vojni je bilo za dogajanje v knjižničarstvu ključno sprejetje Uredbe 
o ustanovitvi ljudskih knjižnic za območje vsakega narodnoosvobodilnega odbora.24 Na 
območju občine Črnomelj so bile ustanovljene knjižnice v Črnomlju in še ena v gimnaziji 
Črnomelj, v Dobličah, Dragatušu, Petrovi vasi in Stari Lipi.25 Toda pokazalo se je, da se 
takšna razdrobljenost ne obnese. Fond je bil že tako majhen, s tem pa se je število gradiva 
glede na posamezno knjižnico še pomanjšalo. 

Društvo bibliotekarjev Slovenije je leta 1951 naročilo raziskavo o knjižnicah v Sloveniji. 
Podatke sta zbrala in uredila �osip Rijavec in Marija Zidar.26 Knjižnice sta razdelila v 
Znanstvene in strokovne knjižnice (A) ter Ljudske knjižnice (B). 

Na območju občine Črnomelj sta v kategorijo A uvrstila dve knjižnici. V Osnovni šoli 
Črnomelj – učiteljsko knjižnico, ki je imela 453 zvezkov, vodila jo je učiteljica Ana Bogataj. 
Druga knjižnica je bila učiteljska knjižnica v Vinici, ki naj bi bila ustanovljena že 1891, toda 
med drugo svetovno vojno je bila uničena polovica fonda. Knjižnica je imela abecedno-
imenski katalog, obsegala je 288 zvezkov.

Istočasno sta popisala naslednje ljudske knjižnice.27 

 - V Adlešičih

a. Ljudska knjižnica, ustanovljena 1946, je v času popisa obsegala 133 zvezkov. 
Knjižnica je imela abecedno-imenski katalog, vodila jo je učiteljica Mimica Ružič. 

b. Prav tam je delovala tudi Nižja gimnazija, ki je premogla tudi dijaško ''knjižnico'', 
ustanovljeno leta 1861, fond knjižnice je znašal 281 zvezkov, vodja knjižnice je bila 

24 Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenija, I/II, št. 37, 22. 9. 1945, str. 168-169.  Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenija, I/II, št. 37, 22. 9. 1945, str. 168-169. 
25 L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 103. L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 103.
26 SLOVENSKE knjižnice : pregled ob štiristoletnici slovenske knjige, Ljubljana, 1951, str. 17. SLOVENSKE knjižnice : pregled ob štiristoletnici slovenske knjige, Ljubljana, 1951, str. 17.
27 Isto, str. 91/49. Isto, str. 91/49.
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Zofija Vrhovec.

 - V Belčjem Vrhu Ljudska knjižnica, ustanovljena 1946, je imela 146 zvezkov, vodila jo 
je Ana Vrtin.

 - V Dragatušu Ljudska knjižnica, ustanovljena 1947, je obsegala 148 zvezkov. 

 - V Dobličah Ljudska knjižnica. Podatkov o letu ustanovitve in vodji knjižnice ni. Imela je 
174 zvezkov. 

 - V Gribljah Ljudska knjižnica, ustanovljena 1946, obsegala je 202 zvezka, vodila jo je 
Milka Štravs. 

 - V Kanižarici 

a. Ljudska knjižnica. Podatkov o letu ustanovitve in vodji knjižnice ni. Imela je 206 
zvezkov zaloge.

b. Sindikalna knjižnica Rudnika Kanižarica. Podatkov o letu ustanovitve in vodji knjižnice 
ni. Fond je znašal 167 zvezkov. 

 - V Petrovi vasi Ljudska knjižnica. Podatkov o letu ustanovitve in vodji knjižnice ni. Imela 
je 238 zvezkov zaloge.

 - V Preloki Ljudska knjižnica, ustanovljena 1947. Imela je 152 zvezkov knjižnične zaloge.

 - V Starem trgu Ljudska knjižnica, ustanovljena 1946. Fond je obsegal 291 zvezkov, 
knjižnico je vodila Marica Žalec. 

 - V Tribučah Ljudska knjižnica. Podatkov o letu ustanovitve in vodji knjižnice ni, obsegala 
je 141 zvezkov. 

 - V Vinici 

a. Mladinska knjižnica, ustanovljena 1946. Njen fond je znašal 289 zvezkov, vodila jo 
je Slava Mihelič.

b. Dijaška knjižnica na Nižji gimnaziji. Ustanovljena 1891, med okupacijo uničena, 
toda po vojni obnovljena. Obsegala je 339 zvezkov. 

 - Zagozdecu Ljudska knjižnica ustanovljena 1946 in je premogla 123 zvezkov. 
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 - V Črnomlju

a. Gimnazija – dijaška knjižnica, ustanovljena 1945. Imela je 2795 zvezkov, vodila sta 
jo Milena Tehovec in Štefan Barbarič.

b. Sindikalna knjižnica okrajnega sindikalnega sveta (OSS), ustanovljena 1949.28 Njen 
fond je znašal 1300 zvezkov. Knjižnica je imela abecedno-imenski katalog, vodila jo 
je Tinca Fabjan. 

Ta knjižnica je bila predhodnica današnje Knjižnice Črnomelj. 

Nastanek in delovanje knjižnice Črnomelj

Začetki sedanje splošne knjižnice torej segajo v konec štiridesetih let prejšnjega stoletja, 
ko je bila na pobudo treh mož, Šimca, Kosa in Ločnikarja, ustanovljena Sindikalna knjižnica 
OSS. Knjižnico so vodili knjižničarji amaterji in se je večkrat selila. 

Najprej je delovala v prostorih komende, nato so jo preselili v sedaj že podrt prizidek 
črnomaljskega gradu. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Leta 1961 so jo preselili v desni trakt sedanje 
Nove ljubljanske banke na Trgu svobode 2, 
torej v stavbo, kjer je v preteklosti že delovala 
črnomaljska čitalnica. 

1968 je bila stavba na Trgu svobode 2 prodana 
Ljubljanski banki, zaradi tega so knjižnico 
preselili v prostore Dijaškega doma Črnomelj. 
Toda ti prostori so bili manjši in so oteževali 
delo v knjižnici. 

Pomemben mejnik v razvoju knjižnice pomeni 
leto 1962, ko so na temelju knjižničnega 
fonda prej omenjene knjižnice 19. januarja z 
odločno občinske skupščine občine Črnomelj št. 
0224/62 ustanovili Občinsko matično knjižnico 
Črnomelj. Ob ustanovitvi so honorarno zaposlili 
upokojenca Mirka Kramariča. K ustanovitvi 
je največ pripomoglo dejstvo, da je bil 1961 
sprejet Zakon o knjižničarstvu, ki je postavil 
zahteve lokalnim skupnostim za ustanavljanje občinskih matičnih 
knjižnic. 

Ker je bil fond knjižnice namenjen samo odraslim, so si prizadevali 
pridobiti tudi knjige za mladino. To jim je uspelo leta 1966, ko 
so konec leta od Republiškega fonda za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti prejeli 200.000 dinarjev. S temi sredstvi so pri Mladinski 
knjigi in Cankarjevi založbi kupili 150 knjig primernih za mladino. 
Tako so januarja naslednjega leta odprli pionirski oddelek.29 

29 Povzeto po članku v: Dolenjski list, št. 51/2, 29. 12. 1966. Povzeto po članku v: Dolenjski list, št. 51/2, 29. 12. 1966.

Posojilnica ok. leta 1960

Dijaški dom Črnomelj
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Še en pomemben mejnik v delovanju knjižnice pomeni leto 1967, ko so septembra zaposlili 
diplomantko pedagoške akademije Leo Grabrijan, ki je prevzela upravo knjižnice. Knjižnico 
je preuredila na novo po načelu prostega pristopa in po vseh bibliotekarskih pravilih. V letu 
1969 se je knjižnica registrirala kot samostojni zavod.

Od preselitve knjižnice v prostore 
Dijaškega doma so iskali boljšo rešitev 
za knjižnico. To so uspeli realizirati 
1973, ko se je knjižnica preselila v 
prostore nekdanjega vrtca na Gričku 
(Zadružna cesta 6). Ob uradni otvoritvi 
februarja 1974 je knjižničarka Lea 
Grabrijan razkrila načrte o odprtju 
izposojevališč v Semiču in Vinici. 

Lea Grabrijan

Knjižnica na Gričku: izposojevališče za odrasle, 1979. leta
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Leto 1974 pa je bilo prelomno tudi v drugih pogledih. V tem letu je knjižnica prenehala 
obstajati kot samostojen zavod, kajti s 1. 1. 1974 se je združila z Zavodom za prosvetno-
kulturno dejavnost Črnomelj (sedanji Zavod za izobraževanje in kulturo). Istega leta je 
knjižnica zaposlila drugega strokovnega delavca, Kristino �ud. 

Oktobra tega leta je knjižnica začela razvijati svojo knjižnično mrežo in prvo izposojevališče 
je odprla v Semiču v prostorih Krajevnega urada Semič. 

Učiteljica Tončka Grahek s svojim razredom v Ljudski knjižnici Črnomelj na Gričku, marec 1983
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V naslednjih letih je knjižnica odprla še izposojevališča v Vinici (1976), Adlešičih (1986), 
Starem trgu (1990) in Dragatušu (1992). Na žalost so bila vsa ta, z izjemo v Semiču, v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaprta. 

Prostorski pogoji, v katerih so delovala, so bili komaj primerni, prav tako so se zaradi 
premajhnega števila kadra iskale možnosti zaposlitve honorarnih delavcev, med njimi so 
nekateri to delo jemali premalo odgovorno, kar je razvidno tudi iz poročil knjižnice. 

Izposojevališče Semič: Šuštaršičeva hiša v I. nadstropju; leto 1976
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Ves ta čas si je knjižnica pod vodstvom Lee Grabrijan prizadevala izpolniti s standardi 
predpisane zahteve. Kljub prizadevanjem zaposlenih v knjižnici, da bi izpolnili predpisane 
normative, glede števila knjižničnega gradiva, zadostnega števila zaposlenih, ustreznih 
prostorov, se to še do danes ni zgodilo. Toda to ne pomeni, da se ni nič premaknilo na 
bolje. Že sama statistika kaže, da se je obisk knjižnice povečeval in prav tako število 
izposojenega gradiva. K temu je najbrž nekoliko pripomoglo tudi dejstvo, da so v knjižnici 
ukinili izposojevalnino in uvedli članarino.30

30 Pred tem so člani za vsako izposojeno knjigo plačali izposojevalnino. Po novem pa le letno članarino, kar je bilo zanje bolj ugodno.

Izvršni odbor Društva knjižničarjev Dolenjske na obisku v izposojevališču v Vinici, 18. 9. 1981
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Knjižnica Črnomelj v številkah 

Leto Gradivo Nakup Izposoja na dom Št. obiskov

1967 5.508 182 5.876 3.184

1972 6.962 735 11.875 6.952

1977 10.585 675 14.654 7.012

Tabela31 zgoraj kaže na primerjavo med leti 1967, 1972 ter 1977. Prav vsi statistični podatki 
kažejo, da se je uporaba knjižnice povečevala. 

Po drugi strani pa so prostori postajali premajhni. Zaradi tega se je lokalna skupnost 
odločila knjižnico preseliti v prostore Dijaškega doma Črnomelj. 

V mesecu novembru in decembru 1985 so se adaptirali prostori v Dijaškem domu. Sredstva 
so bila zagotovljena s krajevnim samoprispevkom za družbene dejavnosti v znesku 
7.800.000 din,  izvajalec del pa je bila Obrtna zadruga Črnomelj. Toda z dopisom z dne 
14. 11. 1985 se je direktor NUK-a Martelanc obrnil na Kulturno skupnost Črnomelj, kjer 
kritizira kot neodgovorno, da pripravljajo prostore za knjižnico brez posvetovanja s stroko.

Kljub vsemu se je knjižnica januarja 1986 preselila v nove prostore. 

31 Povzeto po tabeli iz članka: L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 105. Povzeto po tabeli iz članka: L. GRABRI�AN, Knjižničarstvo v Beli krajini. – Knjižnica, 22 (1978) 1-2, str. 105.
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Devetdeseta leta so bila v znamenju avtomatizacije 
– uvajanja računalniške opreme v knjižnici. Leta 
1993 je knjižnica dobila dva računalnika, modem 
in tiskalnik. Začeli so z vnosom gradiva v bazo 
podatkov in gradivo se je opremljalo s črtnimi 
kodami. Do konca leta 1994 so vnesli 10.647 
naslovov oziroma 19.080 enot gradiva. 

Leta 1995 so se v knjižnici odločili za prehod v 
sistem COBISS (Kooperativni online bibliografski 
sistem in servisi), pogodba med IZUM-om in 
knjižnico je bila podpisana 22. 11. 1995. 

Druga sprememba je bila organizacijske narave. 
Leta 1994 je Semič postal samostojna občina in 
s tem postal lastnik izposojevališča. Prišlo je do 
dogovora o delitveni bilanci. Prav tako pa sta se 
knjižnica in občina Semič dogovorili, do bo knjižnica 
še naprej nabavljala in obdelovala gradivo za to 
izposojevališče, občina pa bo za to nakazovala 
dogovorjena sredstva na račun knjižnice. 

Knjižnica leta 1991
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Tretja sprememba, ki jo bomo omenili, pa je bila kadrovske narave. 1992 leta se je 
upokojila dolgoletna vodja knjižnice in prejemnica Čopove diplome32 Lea Grabrijan. Njeno 
mesto je prevzela Irena Muc, ki je postala vodja knjižnice, ki je še vedno delovala v okviru 
ZIK Črnomelj. Ko je knjižnica leta 2004 ponovno postala samostojen zavod, pa je bila 
nameščena kot direktorica knjižnice. 

Čas po letu 2000  je bil zaznamovan z iskanjem možnosti premostitve prostorske stiske in 
selitve knjižnice v ustrezne prostore. 

32 Čopova diploma je posebno strokovno in društveno priznanje za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju, ki so širšega  Čopova diploma je posebno strokovno in društveno priznanje za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju, ki so širšega kulturnega oziroma 
družbenega pomena in prispevajo k napredku bibliotekarske teorije in prakse, ter za prizadevno delo v okviru bibliotekarskih društev ali njihove zveze. 
Podeljuje se posameznikom, knjižnicam, društvom ali drugim združenjem. Diplomo lahko posameznik prejme le enkrat, skupinske tudi večkrat.

Prostorska stiska
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2003 se je kot novi prostor omenjala nekdanja kovinarska šola na Ulici Mirana �arca 3 
(danes je v teh prostorih Glasbena šola Črnomelj). Stavbo si je ogledala tudi svetovalka 
za splošne knjižnice pri Narodni in univerzitetni knjižnici dr. Silva Novljan in dala soglasje 
k pripravi projekta. Prijavljen je bil projekt na Ministrstvo za kulturo (MzK), ki je odobrilo 
sredstva iz sklada kulturni tolar v letih 2004-2008. Na žalost občina ni šla v realizacijo tega 
projekta in sredstva s strani države niso bila črpana, kar je posledično pomenilo, da se za 
knjižnico niso uredili ustrezni prostori. 

Za delovanje knjižnice je bil pomemben mejnik sprejetje Zakona o knjižničarstvu.33 Ta je med 
drugim zahteval, da splošne knjižnice, ki delujejo na območju z več kot 10.000 prebivalci, 
postanejo samostojni zavodi. Občina Črnomelj je v jeseni 2003 začela z aktivnostmi za 
izpolnitev teh zahtev. Občinski svet občine Črnomelj je 16. decembra 2003 sprejel odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Črnomelj. S 1. aprilom 2004 je 
knjižnica dejansko postala samostojni 
zavod. Trideset let po tem, ko so jo 
priključili k Zavodu za prosvetno-
kulturno dejavnost Črnomelj, se je 
s tem zavodom razdružila. Ker je 
bila prostorska stiska velika in ker 
je bilo nemogoče prirejati dogodke 
za mladino in odrasle v knjižnici, 
smo vse prireditve v tem času 
imeli v dvorani Pastoralnega centra 
Črnomelj v Ulici Mirana �arca 5. 

33 Zakon o knjižničarstvu Ur.l. RS, št.  Zakon o knjižničarstvu Ur.l. RS, št. 87/2001.

Literarni večer z Marinko Fritz Kunc, Pastoralni center,  maj 2009 
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Ponovno so oživela razmišljanja o ureditvi 
ustreznih prostorov knjižnice. Kot lokacija se 
je pojavila nekdanja vojašnica �ugoslovanske 
ljudske armade na Majerju. Toda tudi tukaj ni 
prišlo do realizacije zastavljenega. 

Stiska se je nekoliko omilila leta 2006, ko je bil 
zgrajen prizidek OŠ Mirana �arca. S tem so bili 
sproščeni prostori v Dijaškem domu, ki jih je šola 
uporabljala za potrebe nižjih razredov. 

Ponovno se je knjižnica širila 2008, ko je povečala 
svoje prostore na 550 m2. S tem je knjižnica 
minimalno rešila vprašanje prostorske stiske, 
toda ti prostori, ki so nekoč služili potrebam 
Gimnazije Črnomelj,  ne ustrezajo standardom. 
Površine, ki so razbite v več manjših prostorov, 
so težko pregledne in postavitev gradiva se 
prilagaja prostoru in ne obratno, kar uporabnikom 
povzroča težave pri iskanju gradiva. 

Med obnovo:
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Po obnovi:
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Zagotovo pa se je bolj angažirala občina Semič in v letu 2008 z izgradnjo nove stavbe  
Kulturnega centra v Semiču uredila trenutno najsodobnejšo infrastrukturo na področju 
kulture v Beli krajini. V prostorih centra je svoje domovanje dobila tudi Krajevna knjižnica 
Semič. Prostori so sodobno opremljeni, prav tako ima knjižnica tudi majhno računalniško 
učilnico, v kateri se izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov. 

Kulturni center Semič – tu ima svoj prostor tudi Krajevna knjižnica Semič
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Knjižnica Črnomelj v številkah 

Leto Gradivo Nakup Izposoja na 
dom Št. obiskov

Št. stroko-
vnih de-
lavcev

1967 5.508 182 5.876 3.184 1

2003 46.447 2.072 88.968 32.987 3

2010 85.543 3.851 114.433 54.334 6

Tabela zgoraj kaže na primerjavo med leti 1967, ko je vodenje knjižnice prevzela Lea 
Grabrijan, in 2003, ki je bilo zadnje leto, preden je knjižnica ponovno postala samostojni 
javni zavod, ter 2010, ki je zadnje leto, za katerega imamo zbrane podatke.  

V teh dobrih 35 letih so se številke drastično povečale. V 
nekaterih primerih tudi podeseterile. To pa ne velja za število 
kadra in površino prostorov, v katerih je delovala knjižnica. 

Kljub vsemu pa delo knjižnice v teh letih ni ostalo neopaženo. 
Skupščina občine Črnomelj je dne 18. 2. 1980 sprejela sklep 
št. 020-3/80 o podelitvi Plakete občine Črnomelj Matični 
knjižnici Črnomelj za dolgoletno uspešno delovanje in za 
uspehe pri širjenju knjige. 

Vsekakor si tudi v prihodnje želimo podporo ustanovitelja, 
kajti to je eden od pogojev za uspešno delovanje in 
izpolnjevanje nalog in dolžnosti, ki jih imamo do naših 
uporabnikov.
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Mejniki v razvoju Knjižnice Črnomelj

•	 1949 - ustanovljena sindikalna knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta Črnomelj,

•	 19. januarja 1962 - ustanovljena Občinska matična knjižnica,

•	 1967 - selitev v Dijaški dom, 

•	 1967 - prva redna zaposlitev v knjižnici,

•	 1969 - knjižnica registrirana kot samostojni zavod, ki ga je upravljal, s pomočjo 
upravnika – knjižničarja, svet knjižnice, 

•	 1973 - selitev na Griček (Zadružna cesta 6)

•	 1974 - združitev z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj (današnjim 
Zavodom za izobraževanje in kulturo), zaposlili še drugega knjižničarja,

•	 1974 - odprtje izposojevališča v Semiču

•	 1976 - drugo izposojevališče na Vinici,

•	 1986 - selitev knjižnice v prostore Dijaškega doma,

•	 1986 - odprto tretje izposojevališče v Adlešičih,

•	 1992 - četrto izposojevališče v Dragatušu,

•	 1993 - knjižnica dobila  prvo računalniško opremo,

•	 1995 - knjižnica postane članica sistema COBISS,

•	 16. decembra 2003 - sprejet Odlok o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda 
Knjižnica Črnomelj, 

•	 1. aprila 2004 - Knjižnica Črnomelj prične delovati kot samostojna knjižnica,

•	 2007 - otvoritev e-knjižnice v Knjižnici Črnomelj in v Krajevni knjižnici Semič,

•	 2008 - knjižnica se še razširi po prostorih Dijaškega doma,

•	 24. 10. 2008 - odprtje novih prostorov Krajevne knjižnice Semič v KC Semič
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Spomini 

• Lea Grabrijan,  
prva direktorica Knjižnice Črnomelj 

Živeli ste v veliki družini. Kako bi jo opisali?

Rodila sem se  3. 2.  1932 v Metliki. Oče je bil trgovec in veliko 
zdoma, mama pa je delala v trgovini. Bila je izobražena in je 
vsak večer brala knjigo, ki jo je dobila iz knjižnice. Naša mama 
je z nami otroki prebrala vse knjige. �az sem že od doma prinesla to ljubezen do knjige. V 
Metliki je bila sokolska knjižnica, iz katere sem nosila knjige, zanjo in zase. Imela sem dva 
brata in sestro. Imeli smo tudi kuharico, ki je bila zelo izobražena in tudi zanjo sem nosila 
knjige.

Od kdaj je bila knjiga vaša sopotnica?

Od prvega razreda osnovne šole. Najrajši sem imela Miškolina in Nano malo opico od 
Ribičiča. 

�az sem podedovala knjige, ker sem bila najmlajša, in to od starejših bratov in sestre, ker 
so oni to prerasli, ker je bila velika razlika. In sem vedno na podstrešju čepela in knjige 
čitala. Ko je prišel Kambičev vnuk iz Zagreba na počitnice k svoji stari mami, so navadno 
vprašali, kaj počneta. Miškolina bereta. On še ni znal čitati, jaz sem pa že znala (smeh). 
In sem mu to vse prečitala. Na pragu sva sedela in celo jutro Miškolina brala, pa Nano 
malo opico. Pa tudi naše pravljice so izredno lepe. Mi imamo bogastvo kulture za otroške 
pravljice. Zelo lepe pravljice in posebej lepe izraze. Mogoče nobeden na svetu nima takega 
bogastva.
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Kje ste se šolali?

OŠ in partizansko nižjo gimnazijo sem obiskovala v Metliki. Obiskovala sem en razred 
osnovne šole več, ker sem bila tako slabotna, pa me niso spustili naprej. 

Višjo gimnazijo sem nadaljevala v Zagrebu. Stara sem bila mogoče kakšnih 15 let. Tudi 
to je bila partizanska gimnazija, potem so jo razpustili in sem  šla v 7. žensko gimnazijo v 
Gornji grad v Zagrebu. Imeli smo izredno dobre profesorje. 

Študirala sem tudi pravo v Zagrebu. In naredila izpite za tri letnike pravne fakultete. Tako 
da me niso mogli okrog prenašati, ker sem vedela, kaj je prav. Videla sem toliko krivic 
na pravni fakulteti. In sem rekla, to so nesrečniki, to niso pravi kriminalci. Razumete? 
Pravi kriminalci so na položajih, pa na foteljih sedijo. Od malih kriminalcev do velikih. To 
so bili ljudje, ki niso imeli zaposlitve. Pa sem rekla javnemu tožilcu, jaz se s temi vašimi 
obsodbami nič ne strinjam. Pa je rekel: ''Drugarica, sad kad vi študenti to slušate, mi sa 
nima razgovaramo u rokavicama.« (smeh) �az se s tem nisem strinjala. Rekla sem, to so 
nesrečniki, to niso kriminalci, so brez izobrazbe, nesrečni ljudje. 

V Zagrebu sem stanovala pri sorodnikih. 

Kam vas je pot zanesla po pravni fakulteti ?

Po pravni fakulteti me je pot zanesla v Vinico. Takrat ni bilo toliko izobraženih ljudi, tudi 
učiteljev ne. Učila sem in otroci so me imeli zelo radi. Ker  sem jih s pohvalo vzpodbudila, 
ne z grajo. Dala sem jim motivacijo da so se trudili. Pa tudi tam niso bili vsi vzgojeni in 
tudi takšni, ki so bili težko dojemljivi, netalentirani. Ni bilo tako, kot je sedaj s tistimi, 
ki se težje učijo, ki imajo posebne šole. Tam so bili vsi skupaj. Potem so mi dali učiti 
temelje socialistične morale. Povedala vam bom nekaj naslovov: socializem, komunizem, 
racionalizem, ne vem kaj še vse. To so vprašanja za študente pravne fakultete, ne pa za 
osnovnošolce brez predznanja. In sem vpraša inšpektorja, kaj bi vi tukaj govorili, pa mi je 
rekel: «�a tovarišica, učite, kaj čete.« To je bil odgovor. In sem rekla, otroke moraš naučiti, 
da so spoštljivi, da ne uničujejo tuje imovine, da eden drugemu pomagajo, takšne stvari. 
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Koliko let ste bili v Vinici v šoli?

Dobra tri leta, potem pa je bila razpisana štipendija, dve štipendiji sta bili razpisani za študij 
knjižničarstva na Pedagoški akademiji. In nobeden se ni oglasil, samo jaz sem zaprosila. 
Takrat je bilo knjižničarstvo na slabem glasu. Knjižničarstvo je bilo, bi rekla, na koncu. Ni 
bilo razvoja. Knjižničarstvo je bilo ustanovljeno po zakonu (1961 leta op.a.). Da. �e prišel 
zakon, da mora vsaka občina imeti občinsko knjižnico. In potem so na osnovi sindikalne 
knjižnice še nekaj dodali in to je bila knjižnica. Imela je samo inventarno knjigo, niti 
katalogov, ni bila urejena, saj ni mogla biti, ker niso nikogar imeli, to je potrebno znati, 
kako se to uredi. 

Katerega leta ste šli študirat?

Študirat sem šla po sprejetju zakona 1961, ko sem dobila štipendijo. Za študij sem se 
sama odločila, saj sem ljubila knjigo (smeh) od prvega razreda OŠ. V en letnik nas je 
bilo vpisanih 23, tri fanti, drugo pa so bile punce (smeh). Imela sem zelo dobre kolegice, 
zavzete za študij. Smo se sestajale in smo študirale. 

Živela sem pri teti, pri eni dobri teti, očetovi sestri. Tam sem stanovala in sem ji res 
hvaležna vse življenje, ker so bili tako dobri. Zajtrk in večerjo sem si sama naredila, kosilo 
pa sem v študentski menzi jedla. 

Kakšne spomine imate na študentska leta?

Zelo dobro smo se imeli. Ko smo v L� študirali, smo res intenzivno študirali. In dobre 
prijatelje sem imela, dobre kolege, poštene kolege. Ta skupina, ki je z mano študirala, vsi 
smo diplomirali.
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Kaj pa družabno življenje?

Žurke (smeh). Za novo leto na primer na gospodarskem razstavišču. 

Bili so tudi plesi, brez skrbi. Smo šli sestrična, pa njen mož. Sestričnin mož ni bil za plesat. 
On je le sedel. Sem mu rekla, naj gre plesat z Natašo. Ni se mu dalo. Tam smo sedeli 
pol ure, prideta po mene in po Natašo dva fanta, priklonita se, prosita za ples in do štirih 
zjutraj smo plesali, �anez je pa sedel pri mizi. Potem ob štirih nam je vsem plašče prinesel 
in rekel: «Zdej pa gremo.« 

Moj ate pa je bil odličen plesalec, ko je bil mlad. Tako je plesal in pri folklori so plesali, oni so 
še v času stare Avstrije v šolo hodili, ni bilo še �ugoslavije. In pri folklori je plesal in plesal, 
še ko je bil sta,r je krasno plesal. �az sem tudi znala po taktu plesati, čeprav nisem v plesno 
šolo hodila. Najbrž sem podedovala. Mama je pa rada pela. Po pevskih zborih, čitalnicah, 
solo pela v čitalnicah in klavir je znala igrati. In, ko so bili naši starši mladi, takrat so bile 
čitalniške, potem sokolske veselice, pa razni družabni plesi in so radi hodili okoli. 

V katerih knjižnicah ste delali? Samo v Črnomlju, v Beli krajini ali tudi kje v 
Ljubljani?

V Ljubljano sem šla še eno 14 dni v Delavsko knjižnico, predem sem šla v Črnomelj, da 
sem še malo prakse dobila. Odprli smo 5 izposojevališč: Semič, Vinica, Stari trg, Adlešiči, 
Dragatuš. 

Prej Semič ni bila samostojna občina, temveč je bil Semič del črnomaljske občine. In je bilo 
to naše izposojevališče. 

Pa v Starem trgu. Hecno je bilo. V Starem trgu sem tudi delala knjižnico, a dobro, da sem 
prej vprašala, kdaj gre avtobus v Stari trg in kdaj gre nazaj. Danes je šel v Stari trg, jutri 
pa šele pride nazaj. Ne bi bilo dobro, da nisem vprašala. Potem sem se pa zmenila z učitelji, 
ki so iz črnomaljske šole hodili v Stari trg učit, pa sem se z njimi pripeljala in tudi nazaj 
prišla.
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V kakšnem stanju je bila knjižnica, ko ste jo prevzeli glede knjižničnega fonda, 
pohištva, opreme …?

Pohištvo je bilo tako, da se ni čez videlo, kdo je kaj delal. To mora biti tako, da imaš 
pregled, kaj se notri dela. Pol fonda je bilo, ne vem točno okrog 5.000 knjig, 6.000 knjig, 
imeli smo inventarno knjigo, po strokah, drugo pa ne. 

Vse inventarne knjige smo pisali ročno in smo točno znali, kaj je vsebina. Danes, ko je vse 
računalniško, samo klik, pa je. Ne veš, kakšna je vsebina. Mi smo bralce poznali. Bralci so 
samo rekli, gospa gremo na dopust, pripravite nam knjigo. �az sem že vedela, kdo kaj rad 
bere. 

V letih (1967-1992), ko ste bili zaposleni v knjižnici, kaj se v tem času najbolj 
spremenilo glede dela v splošnih knjižnicah?

Najbolj se je spremenilo, da so dali dovolj kadra. Da niso bili ljudje toliko obremenjeni. 
To se je najbolj spremenilo. Pa da dajo dovolj denarja za knjige, ogromen napredek se je 
pokazal. Takrat, ko sem jaz začela, ni bilo ničesar. 

Kaj je za vas pomenilo biti knjižničar v splošni knjižnici in kako so vas sprejemali 
in dojemali drugi kot knjižničarko v okolici v kateri ste delovali?

Stik z ljudmi, vljudnost - to mi je ogromno pomenilo, jaz imela sem dobre odnose z vsemi. 
Mi je enkrat ena gospa iz knjigarne rekla: kaj ste pa vi z vsakim vljudni, pa sem ji rekla, 
saj ste mi dobro vprašanje postavili, saj vljudnost ni za vsakega, pa je samo pordečela. 
Razumela je, bila je inteligentna.

Radi so me imeli. Ne da se hvalim, resnično. Me spoštovali, kolikokrat so mi kaj poslali. 
Če so doma kaj pekli, evo dva kosa za v knjižnico. Pa so prišli s sladoledom v knjižnico 
(smeh). Ali so mi sadje poslali. So me  spoštovali, od otrok do odraslih, ker sem tudi jaz 
njih spoštovala. Mi smo se bolj spoštovali, smo se vikali v knjižnici. Po imenu smo se klicali, 
ampak, recimo, gospa Mirica je meni rekla tovarišica Lea, jaz pa njej gospa Mirica (smeh). 
Drug drugega smo zelo spoštovali in dobro smo se ujeli.
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Za svoje delo sem prejela najvišje bibliotekarsko priznanje Čopovo diplomo,  s strani občine 
Črnomelj pa Župančičevo plaketo. To je neko zadoščenje za delo. To je poštenje od tistih, 
ki so nagradi dali. 

Pa se vam je zdelo to kot neko poslanstvo delati v splošni knjižnici?

To je bila moja ljubezen. Če opravljaš poklic, ki ga imaš rad, to pomeni ljubezen in z 
veseljem delaš ter si vedno uspešen. Bila sem zelo uspešna in sem uživala v delu, čeprav 
sem veliko, veliko garala. Tudi doma sem marsikatero stvar naredila, ki jih nisem uspela v 
knjižnici.

Gospa Lea, januarja bomo praznovali 50 let knjižnice, kaj lahko ob tem poveste?

Da čestitam, da je knjižnica v 50-ih letih tako napredovala, da sem srečna glede napredka, 
da pozdravljam cel kolektiv, ki je zaposlen v knjižnici in jim želim še nadaljnjega uspeha. 
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• Mag. Nada Žagar,  
direktorica ZIK-a in nekdanja direktorica ZIK-enote  
Ljudska knjižnica 

Vedno samo(svoja) knjižnica 

Črnomaljska knjižnica je v zadnji polovici stoletja menjavala svojo organizacijsko podobo, 
a je vedno ostala zvesta svojemu cilju – avtonomnosti pri strokovnem odločanju. Statusne 
spremembe so kvečjemu vplivale na boljše ali slabše materialno stanje, medtem ko je bila 
vsebina dela domena strokovnih delavcev v knjižnici. Kadrovsko je knjižnico zaznamovala 
dolgoletna prisotnost prve knjižničarke Lee Grabrijan, ki je dala razvoju knjižničarstva v 
Črnomlju in Beli krajini poseben pečat. 

V skromnih pogojih in ob omejeni podpori okolja je knjižnica soustvarjala utrip kraja. To 
je bil njen prispevek k zagotavljanju odprtosti in dostopnosti, danes ob kakovosti najbolj 
pomembnih postulatov razvoja. Odprtost knjižnice navzven, v sodobnem razumevanju 
tega pojma, je bila smernica, ki je zadolžila sodobno stroko, da ji sledi. 

Knjižnica si je v preteklem nemirnem času, z vsemi drugimi organizacijami, delila usodo 
časa in posledic družbenih in gospodarskih sprememb. Različno uspešno je znala pritegniti 
zase in za okolje koristne vire in sredstva. Ob pomembni kadrovski okrepitvi in zakonsko 
zagotovljeni finančni stabilnosti je čas prinesel tudi nove izzive - drugačno razumevanje 
pomembnosti knjige in branja knjižnega gradiva. Pod vprašaj postavlja ohranjanje 
takšne knjižnice, kot smo je bili vajeni. Elektronski zapisi, trajnostni razvoj v povezavi 
z ohranjanjem narave, racionalizacija dela in nove generacije uporabnikov narekujejo 
temeljite spremembe, ki bodo potisnile v koš zgodovine listanje knjig ob poslušanju 
škrabljanja dežnih kapljic.

Tradicija avtonomnosti sprejemanja odločitev bo terjala sodelovanje in povezovanje z 
vsemi, ki iščejo odgovor na vprašanja sodobnega časa. Knjižnico je vselej najbolj zanimal 
bralec, ki se v knjižnico vrača, in spremljanje, nabavljanje in posodabljanje knjižničnega 
gradiva, brez katerega knjižničnega ciklusa ne bi bilo. Ta tlakovana pot bo spremenila tako 
sestavo kot smer in narekovala bo novo razumevanje knjižnice v prihodnosti. Brez izzivov 
pa ni razvoja!
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• Irena Muc,  
nekdanja direktorica Knjižnice Črnomelj 

Različne poti

Od leta 1992, ko sem pričela z delom v Knjižnici Črnomelj, pa do 
leta 2010, ko me je poklicna pot odnesla drugam, se je v knjižnici 
spremenilo veliko. Knjižnica Črnomelj je bila sprva enota Zavoda za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj, leta 2004 pa je na osnovi novega zakona o knjižničarstvu 
postala samostojni javni zavod. Najprej se je dopolnila »zasedba« strokovnih sodelavcev, 
razširilo se je področje programskih storitev za otroke, mladino in odrasle, strokovno in 
kvalitetno se je dopolnjevala knjižna zbirka, razširili so se tako prostori v Krajevni knjižnici 
Semič kot tudi v Knjižnici Črnomelj. Zvrstilo se je ogromno dogodkov in knjižnica si je z 
njimi zagotovila veliko prepoznavnost v lokalnem kulturnem okolju in tudi v tujini. Eden 
izmed dogodkov, ki se mi je vtisnil globoko v spomin, je zagotovo praznovanje 140-letnice 
ustanovitve čitalnice v Črnomlju. Domači igralci so pod vodstvom žal že pokojnega mag. 
Kramariča po izvornem besedilu nepozabno odigrali ustanovitveni večer in nas tako ponesli 
140 let nazaj, v same začetke knjižničarstva v Črnomlju. Tudi delo na projektih, lokalnih, 
državnih kot tudi evropskih, je bilo uspešno. Knjižnico Črnomelj in njene aktivnosti na 
področju dela z osebami s posebnimi potrebami smo predstavili celo v Turčiji, v nacionalni 
Knjižnici Ankara. 

V vseh teh pogledih smo se s knjižnico spreminjali in rasli tudi zaposleni. Dodatna 
izobraževanja, spoznavanja dela drugih knjižnic, analiza lastnega dela, odzivi, kritike 
in spodbude uporabnikov so nas gnali v skrbno načrtovano strokovno, programsko in 
organizacijsko delo, v razvoj usposobljenega, veselega, prijateljskega in družabnega 
kolektiva. Vendar življenje vsakega človeka usmerjajo in krojijo tudi ljudje, ki jih nevidne 
sile pripeljejo naproti oziroma tebe pripeljejo k njim in si v stiku z njimi ustvarjamo poklicno 
pot. Svoje delo tako od leta 2011 nadaljujem v Knjižnici Mirana �arca Novo mesto. Z 
veseljem pa se spominjam skoraj dveh desetletij delovanja v črnomaljski knjižnici, izkušnje, 
ki sem jih pridobila, pa me bogatijo in mi pomagajo pri nadaljnji poklicni poti. Zaposlenim 
ob 50-letnici Knjižnice Črnomelj iskreno čestitam in želim veliko ustvarjalnega zagona ter 
zvestih uporabnikov, ki bodo z veseljem obiskovali knjižnico in se spominjali svojih bralnih 
začetkov. 
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Zaposleni

Ime in Priimek Čas zaposlitve 
od-do

REDNO ZAPOSLENI

Lea GRABRI�AN 1967-1992

Kristina �UD za polovični čas 1974; polni čas 1982-1991

Aleksander ZUPANC 1975 ; 1977-1978

Franc KRAMARIČ 1976-1977

Mira RADO�ČIČ TRIFKOVIČ 1977-1982

Marija PLAVEC 1985

Breda KOČEVAR 1989 -

Marija �ERMAN ŠPRINGER 1989-1990

Helena ŽEL�KO 1992-1993

Bernarda MATKOVIČ 1992 -

Erika ČADONIČ 1993

Jožica ŽUNIČ 1998-2002; 2005 -

Bernardka JAKŠA 2007 -

Francka ČADONIČ 1999-2007

Andrej ČRNIČ 2002 - 

Anja PANJAN 2007-

Zdenka  KRAMARIČ 2007 -

Martin ŽEPIČ 2010 -



44

Daniela ŽUNIČ 2011 -

JAVNA DELA

Branko BAHOR 1994

Tatjana �AKŠA 1994

Dušan �ELAČEVIČ 1994

Mirjana MAGDIČ 1995

Tatjana BANOVEC 1995

Lidija PERC 1996, 1997

Bernarda KUMP 1997

�ože MATKOVIČ 1999, 2000, 2001

Sanja CVITOVAC 2001

Katja GRABRI�AN 2002

HONORARNO ZAPOSLENI

Mirko KRAMARIČ 1962-1967

Leopold MARINČEK 1976-1994

Albina SIMONIČ 1998-2005

Višnja MARAVIČ ni podatka

Mirjana ŠUTE� 1994-1998
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DIREKTORJI

Kamilo WEISS 1967-1978

�anja KAMNIKAR 1978-1982

Nada BLAŽIČ 1982-1987

Nada ŽAGAR 1987-2004

Irena MUC 2004-2009

Andrej ČRNIČ 2009-
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KNJIŽNICA SE PREDSTAVI

Knjižnica Črnomelj trenutno posluje na 550 m2, površina pa je razbita na več manjših 
prostorov. Pod okriljem Knjižnice Črnomelj deluje enota Krajevna knjižnica Semič, ki za 
razliko od le-te deluje v novih ustreznih prostorih v Kulturnem centru Semič.

Konec leta 2010 je bilo v obeh knjižnicah 85.543 enot gradiva v obtoku, od tega v Knjižnici 
Črnomelj 63.202 in v Krajevni knjižnici Semič 15.133 enot gradiva. Vse gradivo, razen 
arhivskega, je postavljeno v odprtem pristopu, torej na voljo vsem uporabnikom knjižnice.

Pohvaliti se moramo, da kljub znižanju višine sredstev za nabavo gradiva našo zbirko 
dopolnjujemo z zelo raznolikim gradivom, kar dokazujemo z obiskom uporabnikov v naši 
knjižnici. Pri nabavi sodelujemo z več kot 100 dobavitelji knjižničnega gradiva.

Letno vpišemo vedno več novih uporabnikom tudi iz drugih občin. V letu 2010 smo imeli v 
Knjižnici Črnomelj 2.216 in v Krajevni knjižnici Semič 422  aktivnih članov. 

Tudi vnaprej se bomo v knjižnici trudili dopolnjevati knjižnično zbirko z aktualnim gradivom 
in s strokovnim delom ter prijaznostjo privabiti čim več uporabnikov.

Knjižnica se tako kot skoraj vse splošne knjižnice srečuje s prostorsko problematiko. Manjši 
prostori so glede postavitve in razvrstitve gradiva bolj nepregledni, kar povzroča težave 
knjižničarjem pri postavitvi in uporabnikom pri iskanju gradiva. Problematičen pa je tudi 
arhivski prostor, kjer  gradivo v neustreznih pogojih čaka na ustrezno postavitev, saj je 
trenutno v škatlah 14.100 izvodov gradiva, ki  je popolnoma nedostopno. 
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V vašo knjižnico zahajam že dobrih petnajst let in vedno pridem z veseljem, ker se 
tu izredno dobro počutim. Glede na to, da je Črnomelj manjše mesto, moram reči, 
da je knjižnica dobro založena z novimi knjigami, predvsem pa nakup gradiva poteka 
kontinuirano skozi celo leto, kar je pozitivno za vas, uporabnike. Ker so trenutno v 
Sloveniji in tudi v vaši regiji težke finančne razmere, sem vesel, da ima knjižnica dobro 
vodstvo, ki uspe pridobiti finančna sredstva. Tudi z ostalim kolektivom se redno srečujem 
in lahko rečem, da so strokovni, pripravljeni pomagati uporabniku in poleg vsega dela 
izpeljati tudi veliko prireditev, ur pravljic in nenazadnje vzgajati nove generacije bralcev. 
Menim, da je prav tako dobro poskrbljeno tudi za enoto v Semiču. V zadnjih letih ste 
pridobili nekaj dodatnih prostorov, kar je izboljšalo pogoje za celotno dejavnost.

Jurij Studen
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Dejavnosti knjižnice

Za otroke 

Knjižni moljčki

Projekt ob letošnjem jubileju praznuje 15. rojstni dan. Vsa ta 
leta želimo motivirati starše in otroke za obiskovanje knjižnice 
in za branje, poslušanje ter pripovedovanje pravljic že v najzgodnejših letih.  

Skrbno izbrane pravljice nam prinašajo pomembna sporočila, nas nevsiljivo učijo in 
vzgajajo.  

Pravljice beremo, pripovedujemo, največkrat pa uprizarjamo lutkovne predstave. Lutke 
imajo otroci najraje, saj jih najbolj prepričajo. Otroci radi zapojejo in zaplešejo in zadnja 
leta smo zadovoljni, ker imamo »Pravljično sobo« in to vse lahko počnemo.  

Dobro sodelujemo tudi z različnimi zunanjimi sodelavci, ki občasno za naše otroke zaigrajo 
na glasbila,  preberejo pravljico ali priredijo predstavo. 

Ob vpisu vsak otrok prejme člansko izkaznico. Vsak četrtek popoldne do konca šolskega 
leta imajo  otroci priložnost pripovedovati pravljice knjižničarki.  Pravljice si lahko izberejo 
sami ali pa si pomagajo s priporočilnim seznamom. 

V šolskem letu pripravimo šest pravljičnih srečanj. Ker je otrok zelo veliko, jih razdelimo 
v pet skupin (štiri v Knjižnici Črnomelj in ena v Krajevni knjižnici Semič). Na mednarodni 
dan knjig za otroke (2. aprila) v Kulturnem Centru v Semiču zaključimo naša druženja s 
podelitvijo priznanj otrokom - pripovedovalcem in si skupaj ogledamo gledališko predstavo. 
V zadnjih letih smo si ogledali Sneguljčico v izvedbi dramskega krožka OŠ Semič, Vilo in 
Liziko Tabletko v izvedbi gledališča KU-KUC iz Lendave in Ob polni Luni v izvedbi Gledališke 
skupine ZIK Črnomelj.  Vse zaključne prireditve so vedno posebni in svečani dogodki.
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2

1. Prvo srečanje knjižnih moljčkov, oktober 1997 
2. Breda pripoveduje moljčkom, leta 2000
3. Druženje s pravljičnim zajčkom; april 2000
4. Decembra 2005 smo prisluhnili delu �aneza Bitenca: �akčev Klobuček
5. Muca Copatarica na obisku, januar 2007

1

4

2

3

5
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6. Dramski krožek OŠ Belokranjskega odreda Semič pod mentrorstvom Marice 
    Domitrovič nas je razveselil z odlično predstavo Sneguljčica, KC Semič, april 
    2009
7. Najlepše je, ko »moljčki» začarani poslušajo in gledajo novo pravljico …,  
     Krajevna knjižnica Semič,  januar 2010
8. »Moljček« Anže  doma dela domačo nalogo, januar 2011

6

7

8
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Otroke in starše smo vprašali: NA KA� POMISLIŠ, KO SLIŠIŠ BESEDI »KN�IŽNI MOL�ČEK? 
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Pravljični potujoči kovček

Projekt izvajamo že peto leto v sodelovanju z vrtci in osnovnimi 
šolami črnomaljske in semiške občine. Namenjen je predšolskim 
otrokom in učencem 1. razredov.  

V začetku šolskega leta v knjižnici pripravimo kovčke. Vsebujejo 
kvalitetne knjige za otroke in starše.  Knjigam v kovčku delajo 
družbo ljubkovalna igrača, letos (2011) prvič pa tudi družabna 
igra. Po kovček pride v knjižnico vzgojiteljica ali učiteljica skupaj 
z otroki. Ob tej priložnosti jim knjižničarke povemo nekaj o 
knjižnici, knjigah in jim pričaramo   pravljico.

Kovček ostane v vrtcu ali šoli skoraj do konca šolskega leta. Mentorji skrbijo, da vsak otrok 
za en teden kovček odnese domov.

V mesecu juniju v Kulturnem domu v Črnomlju 
pripravimo zaključno prireditev s pravljičnim 
programom,  otrokom in sodelujočim mentorjem 
pa podelimo priznanja za sodelovanje.  V letu 
2010 smo si ogledali odlično glasbeno predstavo 
z naslovom Stotisočonoga v izvedbi dramskega 
krožka OŠ Mirana �arca iz Črnomlja pod 
mentorstvom Bernarde Starašinič in Nevenke 
�ankovič.

Darilo otrokom in mentorjem - Predstava STOTISOČNOGA,  KD 
ČRNOMEL�, maj 2010
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Že vrsto let v vrtcu poteka Pravljični potujoči kovček. Nosilec projekta je Knjižnica Črnomelj, ki napolni kovček s 
knjigami. Ta vsebuje: zbirko ljudskih pravljic, pravljico sodobnega avtorja, zbirko otroških pesmic, priročnik za 
starše in zvezek za vtise. Z izštevanko izberemo otroka, s katerim kovček potuje domov in je pri otroku teden 
dni. V tem času doma otroku prebirajo pravljice, pesmice, starši pa lahko preberejo priročnik, ki vsebuje teme, 
vezane na vsestranski otrokov razvoj. V zvezek starši zapišejo svoje vtise, otrokov odnos do knjige, otrok pa 
tudi sam vanj kaj nariše. Ob vrnitvi kovčka v vrtec prebereva s sodelavko vsem otrokom skupine, kaj so starši 
otroka, pri katerem je gostoval kovček, napisali v zvezek. Vsakega otroka vprašava, kaj je prebral, kdo mu je bral 
in kaj mu je bilo v prebranih knjigah najbolj všeč. Otroško risbico v zvezku pokaže otrok, ki jo je narisal, po želji 
tudi komentira narisano. Knjiga približa starše otrokom in otroke staršem, jih združi v čudovitem svetu zgodb. 
Oživijo pravljični liki, živali spregovorijo in nas popeljejo v svet, kjer je vse možno. Slikanice otroku pripovedujejo 
svojo zgodbo, pa čeprav še ne zna brati. Starši otrokom preberejo napisano, a otrok ob slikanici sam velikokrat 
»bere« svojo zgodbo. Tisto zgodbo, ki nastaja v njegovi domišljiji in jo pripoveduje s svojimi besedami. Ob tem 
se uči pripovedovati, opazovati sliko  in si širi svoj besedni zaklad. Projekt Pravljični potujoči kovček je vzpodbuda 
staršem, da skupaj sedejo z otrokom in ga vpeljejo v svet knjige, ki naj bo stalna spremljevalka v domu vsakega 
otroka.

Vladka Štrucl, vzgojiteljica, VVE pri OŠ Dragatuš
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Zapis staršev in otroška risbica iz zvezka vtisov o projektu Pravljični potujoči 
kovček.
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Druge dejavnosti za otroke in mladino

Naša knjižnica ima vedno na široko odprta vrata za obiske otrok, učencev in dijakov. Po 
dogovoru z vrtci in šolami črnomaljske in semiške občine organiziramo vodene obiske po 
knjižnici, tematske urice (Andersenov dan), kulturne dneve in pravljične urice. Tudi sami 
kdaj obiščemo otroke v vrtcu ali šoli in jih razveselimo s pravljico (Splet belokranjskih 
pravljic).

Organiziramo tudi predstavitve knjig za otroke. V letu 2011 smo gostili pisateljico Ivanko 
Mestnik, ki nam je predstavila knjigo z naslovom Ema hoče v svet. Učenci iz OŠ Loka so pod 
mentorstvom Sonje �erman pripravili dramski prizorček, učenki glasbene šole sta zaigrali 
na violončelo, šolska knjižničarka Maja Špringer pa nam je predstavila svoje razmišljanje o 
pomenu branja in obiskovanja knjižnice pri otrocih. 

Uspešno sodelujemo z društvom KUD HIP HOP Črnomelj in vsako leto v prednovoletnem 
času za otroke pripravimo Večer z Božičkom.

Pogovor s pisateljico Ivanko Mestnik ob predstavitvi knjige Ema hoče v 
svet,  Knjižnica Črnomelj, februarja 2011

Božiček v knjižnici, Knjižnica Črnomelj, december 2010
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NAŠA KNJIŽNICA

Kot učenec 3. razreda OŠ Adlešiči sem leta 1983 prvič prišel v Ljudsko knjižnico Črnomelj. Sama stavba je dajala 
videz pomembnosti, saj je bila od zunaj bela, v notranjosti pa je bila polna knjižnih polic. Na njih so bile knjige 
z živahnimi platnicami, različnih velikosti, debelin. Meni kot majhnemu otroku, ki je bil navajen na nekaj knjig iz 
šolske knjižnice, oz. knjig, ki so nam jih učiteljice nosile iz Črnomlja, se je to zdelo fantastično. Leta 1985 sem se 
preselil v Črnomelj in takoj naslednji dan sem postal član knjižnice. Knjižničarka Lea mi je predlagala knjigo Otok 
zakladov in to je bila moja prva sposojena knjiga v Ljudski knjižnici Črnomelj. Od takrat sem si sposojal različne 
knjige, vendar mi je bilo vedno premalo stripov, ki sem jih najrajši bral. Miki Muster je zakon!

In leta so tekla, knjižnica se je spreminjala, saj so prihajale nove knjige, novi prostori, večja ponudba … in z ženo 
Katjo sva si v Semiču ustvarila družino s tremi otroki, sedaj devetletnim Emiliom, sedemletno Mimi in šestletnim 
Maksimom. Ker sva jima kot vsi starši želela nuditi »čim več«, sva enega za drugim včlanila v srečanja Knjižnega 
moljčka. Srečanja so bila za najine otroke, kot tudi za naju, nekaj posebnega. Vsekakor so nas knjižničarke s 
svojimi nastopi, presenečenji, pripravo kulis, nagradami zelo razveselile. Najprej so bila srečanja v Pastoralnem 
centru na Ulici Mirana Jarca,  nato v knjižnici, ki je dobila nov prostor za take dogodke. Kakor so najini otroci rasli, 
tako so knjižničarke rasle v idejah o srečanjih. Vedno nekaj novega, da je bilo vsako srečanje najinim otrokom 
nekaj posebnega. Končno je tudi Semič pred leti dobil knjižnico, kjer je nastala »podružnica Knjižnega moljčka«, 
zato smo pričeli z obiskovanjem srečanj tam.

 Leta tečejo naprej, otroci imajo vedno več krožkov, več zahtev v šoli, več možnosti za izvenšolsko dejavnost, 
česar prej ni bilo. Kljub temu so najini otroci malo pred računalnikom in radi pridejo v črnomaljsko knjižnico, kjer 
jih vedno pričaka prijazen pozdrav in dobra ponudba različnih knjig, ki burijo njihovo domišljijo. 

Na koncu bi rad izrekel pohvalo in zahvalo vsem delavcem knjižnice Črnomelj za njihov trud ter željo, da s 
takšnim delom nadaljujejo. 

HVALA!

družina HIDANOVIĆ STARIHA
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Za mladino 

Srečanja s knjižničarko

Bralni klub »Srečanja s knjižničarko« je projekt razvijanja 
bralne kulture, ki vključuje otroke od osmega do dvanajstega 
leta starosti. �e nov projekt, s katerim smo pričeli v šolskem 
letu 2010/2011.

S projektom želimo spodbuditi interes in motivacijo za branje, 
prispevati k izboljšanju medsebojnih odnosov, omogočiti, da 

spoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek. Srečevali smo se 
enkrat mesečno. V šolskem letu, ki je za nami, smo se družili z zgodbico o škratu, ki je 
dobil nagrado za svojo izvirnost, ponovili smo pravila lepega obnašanja v knjižnici in kako 
ravnamo s knjigami, se v zimskem času družili z babico zimo, pogovarjali se o deklici, 
ki je zapustila svoje starše in se odpravila v širni svet, spoznali pisateljico te zgodbe, se 
pogovarjali o prazniku ljubezni in v mesecu marcu pripravili krajši kulturni program za 
mame. 

Vsa naša srečanja pa smo popestrili še z ustvarjalnicami, na katerih smo si izdelali škrata, 
knjižno kazalko, risali po zgodbah … Vsa dela smo razstavili na mladinskem oddelku 
knjižnice. 2. aprila – ob mednarodnem dnevu knjig pa smo se pridružili zaključni prireditvi 
bralnega kluba Knjižni moljček, kjer smo sodelujočim podelili priznanja.
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Kulturni program ob materinskem dnevu, marec 2011

Ob dnevu žena in materinskem dnevu, so se srečanju 
pridružile tudi mame, marec 2011

Valentinova delavnica, februar 2011
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Bralni klub za mlade, Ni nam dolgčas, beremo! 

 
Projekt »NI NAM DOLGČAS, BEREMO!« je projekt širjenja bralne 
kulture,  namenjen najstnikom in najstnicam.

Projekt je vezan na šolsko leto. Poteka od oktobra do aprila. Cilji, 
ki smo si jih zadali v bralnem klubu, so izmenjava mnenj in pogledov na prebrane knjige, 
razvijati bralno kulturo in promovirati knjige, približati bralcu dobre knjige na način, da 
bodo vzljubili branje, da bodo o prebranem razmišljali, pripovedovali, razpravljali in seveda 
kvalitetno preživljali prosti čas. 

Mlade bralce smo povabili k branju kvalitetnega mladinskega leposlovja, leposlovja, ki 
govori o različnih problemih, s katerimi se mladostniki srečujejo (nasilje, droge, drugačnost, 
medsebojni odnosi, anoreksija, bulimija, internet …). 

Srečanja smo popestrili z zunanjimi gosti; policisti so nam pripravili predavanje o drogah, 
drugačnost – albinizem nam je predstavila mlada gospodična, tudi sama albinka, aktualno 
tematiko o brezpotjih medmrežja   je razkrila mladinska pisateljica, svet mode, manekenstva 
pa domačinka, ki je leta 1997 prejela laskavi naslov Miss Slovenije.

Mladim, ki obiskujejo bralni klub, ob zaključku podelimo priznanja in jih odpeljemo na 
ogled kulturne ustanove: knjižnice, muzeja, gledališča …

Pravilo, ki pri nas velja, se glasi:

»Dokler knjige ne prebereš, vsebine ne poznaš. Vsa zgodba ti je znana, ko zadnji list 
končaš.«
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Knjižnica mi veliko pomeni, nekateri tega sploh ne razumejo. Ko enkrat stopiš v knjižnico in si sposodiš dobro 

knjigo, te čisto »začarajo,«  tako kot so mene. V knjižnico zelo rada hodim, saj si lahko sposodim različne in dobre 

knjige ter filme. Če ne veš odgovora oz. ga ne najdeš, lahko pokukaš v knjižnico in si tam najdeš kaj uporabnega. 

Imamo tudi Bralni klub, ki ga vodi Jožica Žunič. Tam nam vedno izberejo knjige, ki nas zanimajo in so poučne. 

Na to se pri uri Bralnega kluba pogovorimo o knjigi in pisatelju. Včasih nam pripravijo tudi lepo presenečenje 

(npr. obisk pisateljice ali pa povabijo kako osebo, da nam bolj razloži delo itd.). Za konec Bralnega kluba pa 

nas povabijo na izlet in zanimive predstavitve. Pri Bralnem klubu se družimo, zabavamo, pogovarjamo, delamo 

plakate, tako da je res pestro. Knjižničarke so vedno nasmejane, pa če prav imajo tudi one kdaj kak slab dan. 

Anja 

V knjižnico rada hodim, odkar pomnim. Vse skupaj pa se je najbrž začelo z obiskovanjem Knjižnega moljčka, kar je 

že dolgo nazaj. Po koncu  Knjižnega moljčka sem še vedno rada in redno hodila v knjižnico in ko sem izvedela za Bralni 

klub, sem se takoj vpisala. K Bralnemu klubu in nasploh v knjižnico rada hodim, ker me vedno  pozdravijo prijazne 

in zanimive knjige  ter seveda knjižničarke in knjižničar. Bralni klub pa je, kot najbrž že vsa knjižnica ve, »totalno prehud«, 

tako da vsak mesec komaj čakam na naslednje srečanje.

Zelo vesela sem, da sem se že kot majhna deklica navdušila za knjige in da zdaj obiskujem klub, ki mi veliko 

pomeni. Če ne bi bilo njega, bi mi bilo vsaj en petek v mesecu dolgčas.

Sendi
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Pogovor o prebranem, december 2010 Obiskala nas je Maja Šimec, miss Slovenije 1997, december 2010

Pri bralnem klubu smo ustvarjalni, februar 2011
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Branje je žur, reading is cool

Knjižnice v Sloveniji so bile 2007 s strani organizacije British Councila (BC) Slovenija 
povabljene na dvodnevno delavnico o načinih izboljšanja bralnih navad pri najstnikih. V 
septembru je BC  objavil razpis za izbor treh slovenskih knjižnic in med izbranimi  je bila 
tudi Knjižnica Črnomelj, ki se je dejavno vključila v izvajanje projekta z imenom Branje je 
žur, reading is cool. BC je knjižnici podaril 120 knjig v angleščini in propagandni material. 
Na predstavitev projekta v Srednji šoli Črnomelj, ki tudi sodeluje v projektu, sta prišla 
direktor dr. Robert Monroe in koordinatorica Danila Beloglavec. V letu 2008 je knjižnica, v 
sodelovanju še s sedmimi slovenskimi knjižnicami in BC, uspešno kandidirala na razpisu 
Ministrstva za kulturo. Cilj projekta je povečati zanimanje za branje leposlovja v angleškem 
jeziku, vzbuditi med mladimi željo po komunikaciji, izmenjavi mnenj.

Na fotografiji Gill in Dennis Wraight ter Andrej Črnič, februar 2008
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Nacionalni projekt Rastem s knjigo za OŠ IN SŠ

Projekt »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt, h kateremu je pristopila 
tudi Knjižnica Črnomelj. Namenjen je spodbujanju branja in razvoju 
bralne kulture različnih ciljnih skupin, s poudarkom na spodbujanju 
branja otrok in mladine. Projekt je namenjen sedmošolcem, to pa zato, 
ker so raziskave pokazale, da v tem starostnem obdobju upade bralna 
dejavnost učencev in njihova bralna motivacija.

Ko je 23. aprila 2010 Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige, pa so se  projektu za 
sedmošolce pridružili še dijaki prvih letnikov srednjih šol.

Pri realizaciji tega projekta zelo lepo sodelujemo z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami v 
črnomaljski in semiški občini in tudi s šolskimi knjižničarkami.

Učenci in dijaki v okviru pouka obiščejo splošno knjižnico. Obisku sta namenjeni dve šolski 
uri. V teh dveh urah učencem in dijakom predstavimo knjižnico; zgodovino, odprtost, 
postavitev gradiva, v sklopu knjižnično-informacijskega opismenjevanja jim predstavimo 
vzajemni katalog COBISS/OPAC. 

Pregovor o branju pravi tako:

»Kdor bere, se veliko nauči. Kdor bere učbenike, se nauči, kar se mora. Kdor bere knjige, 
se nauči, kar hoče in želi. Kdor bere in se obdaja s knjigami, ni nikoli zares sam.« Z mislimi 
tega pregovora in s podelitvijo knjig zaključimo naša druženja.
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Foto utrinki
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Moji vtisi z obiska so dobri. Knjižnica je zelo lepa in urejena. Najbolj mi je bil všeč oddelek za mladino. Majnice, 
ki smo jih prejeli v dar, so mi zelo všeč.

Urška, učenka 7. razreda OŠ Stari trg ob Kolpi

V knjižnici mi je bilo zelo lepo. Knjižničarki sta bili zelo prijazni. Ko smo si ogledovali prostore, sem se odločila, da 
se bom vpisala v knjižnico. Lepo je bilo, da smo dobili knjigo in sladke priboljške.

Larisa,  učenka 8. razreda OŠ Stari trg ob Kolpi

V knjižnici mi je bilo všeč. V njej imajo veliko zanimivih knjig. Vesel sem knjige, ki smo jo dobili.

Martin, učenec 7. razreda OŠ Stari trg ob Kolpi

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« ZA SEDMOŠOLCEV ŠOLSKEM LETU 2008/09

V ponedeljek, 9. marca 2009, smo šli učenci 7. b razreda OŠ Loka skupaj s knjižničarko Majo Špringer in učiteljico 
Sonjo Kukman v Knjižnico Črnomelj, kamor nas je povabila knjižničarka Jožica Žunič. V okviru projekta »Rastem 
s knjigo«, namenjenega sedmošolcem, nam je na začetku knjižničarka predstavila zgodovino črnomaljske 
knjižnice, opisala nam je vrsto knjižnic ter razporeditev knjižničnega gradiva v knjižnici, pa tudi Cobiss sistem 
izposoje gradiva.  

Potem smo se razdelil v dve skupini in ena skupina je šla skozi vse oddelke knjižnice, druga skupina pa je reševala 
del Mega kviza o Otonu Župančiču pri bibliotekarki Anji Panjan.

Najbolj pa smo se razveselili knjižne nagrade, pesniške zbirke Ervina Fritza – Vrane, ki sta nam jo ob koncu 
podarili knjižničarki. Takih obiskov v kulturnih ustanovah smo vedno veseli.

Učenci 7. b, v imenu vseh »sedmarjev« OŠ Loka Črnomelj
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Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz

Slovenski knjižni kviz je nadaljevanje mednarodnega knjižnega 
kviza, ki je v slovenski prostor vstopil leta 1992 in neprekinjeno 
trajal do leta 2005. Njegove vsebine so se osrediščile na 
predstavitev slovenskih regij in njihovih književnikov. S sodelavci 
ga je pripravljala Pionirska knjižnica Knjižnice Otona Župančiča 
v Ljubljani, reševanje pa so organizirale splošne knjižnice v 

sodelovanju s šolskimi knjižnicami. V akciji je sodelovalo 60 splošnih knjižnic, po regionalnih 
žrebanjih pa se je v Ljubljani vsako leto pripravila velika sklepna prireditev. V šolskem 
letu 2006/2007 se je pričela nova oblika slovenskega knjižnega kviza, ki je v sodelovanje 
pritegnila muzeje in vedenja o slovenski kulturni dediščini.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je nacionalni projekt, h kateremu je pristopila 
tudi Knjižnica Črnomelj in k sodelovanju povabila okoliške osnovne šole ter je namenjen 
učencem 2. in 3. triade. Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo 
znamenite Slovenke in Slovence z različnih področij znanja in umetnosti in iz različnih 
slovenskih kulturnih krajin, ki jih spoznavamo prek njihovih spominskih hiš. Tako so učeči 
podrobneje spoznali Otona Župančiča, Žigo Zoisa, Kristino Brenkovo, Ivano Kobilico, Ivana 
Hribarja itd. V Knjižnici Črnomelj vse sodelujoče učence in njihove mentorje nagradimo z 
ogledom slovenskega mladinskega filma. 

Projekt spodbuja sodobne oblike učenja in poučevanja, ustvarjalnost in inovativnost, 
omogoča informacijsko opismenjevanje ter virtualni in dejanski obisk kulturnih ustanov. 



67

Obisk knjižnice mi je bil zelo všeč. Izvedel sem veliko zanimivega o njej. Najbolj pa mi je bilo zanimivo reševati 
kviz o Ivanu Hribarju. O njem sem se veliko naučil. Pa tudi knjižničarki sta bili zelo prijazni. 

Klemen, učenec OŠ Stari trg ob Kolpi

Najlepše mi je bilo, ko smo reševali MEGA kviz. Zelo sem bil vesel knjige, bombona in bombonjere. 

Žiga, učenec OŠ Stari trg ob Kolpi

Foto utrinki



68

Moja naj knjiga

�e nacionalni projekt, pri katerem sodelujemo že od samega 
začetka. 

Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru mladih bralcev, 
se podeljuje vsako leto od 1998, in sicer v dveh kategorijah: 
za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v slovenščino prevedeno mladinsko 
knjigo. 

Priznanje so osnovali Knjižnica Otona Župančiča, Slovenska sekcija IBBY in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje 
za mladinsko književnost. Zato naj bi bilo glasovanje povezano z bibliopedagoškimi 
dejavnostmi oz. z najrazličnejšimi oblikami knjižne vzgoje mladih bralcev.  
Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami preberejo, pri čemer smejo glasovati 
za katerokoli delo, ne glede na letnico njegove izdaje, glavna pozornost 
pa velja leposlovni knjigi. Knjiga, ki že peto leto dobi največ glasov mladih 
bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa je izločena iz nadaljnjega glasovanja. 
Glasovanje poteka prek spleta in glasove mladih bralcev  lahko oddajamo le registrirani 
mentorji. Pred pojavom spletnega glasovanja smo v Knjižnici Črnomelj zbirali glasovnice 
učencev iz vseh šol črnomaljske in semiške občine, jih prešteli in podatke poslali v Pionirsko 
knjižnico v Ljubljani.
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MO�A NA� KN�IGA 2011 PO IZBORU MLADIH BRALCEV (24.592 glasovalcev)

MOJA NAJLJUBŠA SLOVENSKA KNJIGA

Primož Suhodolčan: POZOR, PRAVL�ICE! - zbirka

MOJA NAJLJUBŠA PREVEDENA KNJIGA

Adam Blade: LOV NA POŠASTI- zbirka



70

Za odrasle

Literarni večeri 

V Knjižnici Črnomelj vse leto potekajo najrazličnejše kulturne prireditve, med njimi tudi 
literarni večeri, ki so namenjeni ljubiteljem knjig. So priljubljena oblika srečevanj v knjižnici, 
kamor povabimo ustvarjalce leposlovnih in strokovnih knjig z različnih področij. Večere 
popestrimo s kulturnim programom.

1. Literarni večer mladih belokranjskih pesnikov, 28. oktober 1977; Na  
      sliki od leve proti desni: Štefan Špiljak, Nina �ankovič, Tomaž Skrbinšek  
    in Lea Grabrijan

2. Literarni večer ob ognju pod lipami na Gričku v Črnomlju, 14. 6. 1984.  
    Svoje pesmi bere pesnik Ivan Zoran iz Novega mesta.

3. Literarni večer z Bogdanom Novakom, 12. 3. 1998

1 2

3
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4. Literarni večer z Ivanko Mestnik, 13. 12. 2001
5. Literarno srečanje z Zvezdano Majhen, 18. 5. 2006
6. Vlasta Nussdorfer, december 2008
7. Marijan Kranjc: Predstavitev knjige Vojni spomini 1914-1919, december 2009

4 5

76
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8. Predstavitev knjige Kako smo doživeli in preživeli DOS. Avtorici knjige Tjaša  
     �anjoš in Lidija Malešič sta nam pojasnili vse prijetne in manj prijetne pripetije,  
   ki so jih spremljale na adrenalinski preizkušnji, katere se je udeležil kolesar  
    Srečko �anjoš in njegov tim, oktober 2010

9. Predstavitev knjige »Skrivnosti mojega življenja med belimi brezami«, avtorice  
   Emilija Jurejevčič. Pogovor s priljubljeno  babico Emico,  kot jo ljubkovalno  
    kličejo metliški občani,  je vodil Toni Gašperič, marec 2011

10. Dušan Merc, avtor knjige Pedagoški triptih z avtorico spremne besede Evo  
      Vrbnjak, oktober 2011

8 9

10
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Potopisna predavanja 

Vsak izmed nas se je že kdaj odpravil na kakšno potovanje. Nekateri ste potovali na 
drugi konec sveta, nekateri samo v kakšno sosednjo državo. Seveda obstajajo ljudje, 
ki jih potovanja bolj veselijo, ki so večji pustolovci, in pa tudi tisti, ki tuje dežele rajši 
občudujejo iz udobnega naslonjača. Zato organiziramo potopisna predavanja, kjer vabimo 
na popotovanja in dogodivščine ljudi, ki so nas pripravljeni popeljati v čudoviti svet potovanj.

Pravijo, da dober potopisni večer ni samo poučen, ampak vselej tudi zabaven in zanimiv. 
Takih je bilo v preteklih letih kar nekaj. Spoznavali smo Izrael, Maroko, Bali, Egipt, Kubo in 
Bolivijo, centralno Ameriko itd. 

Ko te nekaj močno prevzame, ne moreš, da ne bi tega podelil še s kom. To je razlog, da sem bila po tednu dni 
romanja po svetih krajih Izraela brez pomislekov pripravljena predstaviti Sveto deželo v potopisnem večeru v 
knjižnici. 

Hvala delavcem v knjižnici za pomoč in predloge ob organizaciji predstavitve in pozornosti za nas, obiskovalce. 
Šalom alehem - vse dobro.

Tanja Radovič
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Poučna predavanja

Organiziramo tudi različna strokovna in poljudna predavanja, ki osvetljujejo različne 
problematike. Namenjena so spoznavanju strokovnih področij, npr. duhovnosti, osebne 
rasti, kulinarike …  

Veliko novega in zanimivega smo lahko tako slišali o temah, kot so: vrednote, prelomnice 
v življenju družine, zdravila in starostniki, odpornost in prehladna obolenja, telesna 
samopodoba,  vloga  žensk idr.

Bela krajina v srcu 

Moje delo zakonske in družinske terapevtke me vodi na mnoge poti. Večinoma so usmerjene navznoter: vase 
in  v ljudi, s katerimi delam. So pa tudi take, ki peljejo po stvarnih pokrajinah, v resnična mesta … navzven. Ena 
takšni poti vodi v Belo krajino.

Bela krajina je zame, Ljubljančanko, še vedno daljna, čudno lepa in malček skrivnostna. Skozi Belo krajino se 
peljem na morje. Ali na kopanje v Kolpi. V Vinici se pod starim gradom dobiva s sestro, ki se  pripelje iz Šibenika. 
V Velikem Nerajcu se je rodil drag družinski prijatelj, pokojni terapevt Janez Klobučar. V Belo krajino hodim gledat 
hiške, v kakršnih bi rada živela, in zaspane vasice, kjer bi, si romantično mislim, mirno dihala z zemljo.  

Nekega dne pa sem pripotovala tudi v črnomaljsko knjižnico. Vožnja je bila dolga, počasna, v občudovanju 
narave in pričakovanju neznanega. Prostor poln do zadnjega stola. Spoštljivo tih, kakor da vsi zadržujemo sapo 
pred odkrivanjem samih sebe. In obenem brneč, kot da stojimo pod daljnovodom, kjer v zraku tiho prasketa. 
Tako pozorna ušesa, tako žive oči. Potem tehtne pripombe, ki so prihajale iz izkušenj. Modrost zrelosti in stiska 
mladosti. Dali so mi vse: občutek, da govorim o nečem resničnem in pristnem, o nečem, kar nam je skupno in se 
nam zdi pomembno. Po predavanju me je grelo pri srcu, ko sem odhitela k avtu mimo skupinice, ki je še naprej 
živahno razvijala debato. In letos se bomo videli znova. Veselim se čustvene svežine tega posebnega okolja, v 
katerem še živi izročilo središča osvobojenega ozemlja iz druge svetovne vojne, kjer se je rojevala svobodna 
slovenska država. 

Jana Lavtižar, spec. zakonske in družinske terapije
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�ana Lavtižar je predavala o samopodobi, 
november 2010

Svoj pogled na pomen in vlogo uspešnih žensk v sedanjem 
času so v diskusiji z nami delile belokranjske županje, gospe 
Mojca Čemas Stjepanovič, Polona Kambič, Renata Brunskole-
poslanka v državnem zboru, marec 2011.
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Priložnostne razstave

Mesečno pripravljamo tematske razstave in tako obeležimo pomembne zgodovinske 
mejnike (obletnica ljubljanskega kongresa, osamosvojitev Slovenije …), rojstva in smrti 
književnikov (Oton Župančič, France Prešeren …), aktualne dogodke (valentinovo, pust, 
velika noč ...).
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V naših prostorih je bilo tudi odprtje razstave likovnih del udeležencev tečaja risanja in 
slikanja pod mentorstvom akademskega slikarja Roberta Lozarja z naslovom Volja, veščina, 
ustvarjalnost.
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Ob smrti častnega meščana Črnomlja, mag. �aneza Kramariča, 
smo predstavili razstavo del, ki jih je napisal.
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Bralni klub za odrasle 

Bralna srečanja smo v Knjižnici Črnomelj ustanovili z namenom širjenja bralne kulture 
odraslih v naši lokalni skupnosti. Zastavili smo si cilj brati in promovirati belokranjske in 
slovenske avtorje, spoznati domači kraj, njegovo kulturno dediščino, narečje in privabiti 
bralce iz vse Slovenije. Obiski bralnih klubov iz drugih krajev niso namenjeni samo branju, 
temveč tudi spoznavanju Bele krajine, saj se po uradnem delu odpravijo na vodeno 
ekskurzijo po naši prelepi deželici. Gostili smo že bralce iz Zagorja ob Savi, �esenic, Logatca 
in Metlike. Srečujemo se mesečno v knjižnici. Naša druženja smo popestrili z avtorji del oz. 
z osebami, ki so tesno povezane z delom. Gostili smo Belokranjce Cito Matkovič, �aneza 
Kramariča,  Bogomiro Kure, Faniko Požek in priznano slovensko avtorico Zvezdano Majhen. 
Srečanje namenjeno našemu  rojaku Otonu Župančiču smo izvedli v njegovi rojstni hiši 
v Vinici, kjer smo si ogledali tudi razstavo. Pod vodstvom članice bralnih srečanj Tatjane 
Zupančič smo si ogledale staro mestno jedro Črnomlja. Druženja ob knjigi so prerasla v 
prijetna srečanja, na katerih ne zmanjka idej. 

1. 3. decembra 2004 nas je obiskal gospod �anez Kramarič
1
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2. Srečanje s Cito Matkovič, Župančičev hram Dragatuš, 25. 5. 2005
3. Novoletno srečanje, december 2010
4. Srečanje, januar 2011
5. Srečanje s članicami bralnega kluba �esenice; Golica, maj 2011

2 3

4 5
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Kaj ti  pomeni druženje v Bralnem klubu Knjižnice Črnomelj? 

Ko razmišljam, kaj naj odgovorim na zastavljeno vprašanje, še samo sebe presenetim z ugotovitvijo, da sem 
s temi našimi druženji pridobila veliko - pravzaprav veliko več, kot sem aprila 2004, ko sem bila povabljena na 
prvo srečanje, pričakovala. Redno berem že od otroštva, in iskreno rečeno, si nisem povsem predstavljala, kaj bi 
lahko s sodelovanjem v Klubu pridobila. Priznati moram, da sem se odzvala bolj zaradi vljudnosti in ob tem nisem 
pričakovala pretirane aktivnosti.   

A naša srečanja so si kar sledila -  vztrajno, mesec za mesecem, leto za letom. Prešla so mi v navado in vzljubila 
sem jih, saj mi vsakič prinesejo nekaj novega – nove  pisatelje, ki jim sama najbrž nikoli ne bi ponudila možnosti, 
da me nagovorijo,  nove poglede na prebrane knjige, ki so mnogokrat tako drugačni od mojega razumevanja 
prebranega in širijo moj pogled v druge smeri, mnoga  dragocena osebna srečanja z ustvarjalci,  nova znanstva, 
ki jih pridobivamo ob obiskih drugih klubov in takrat, ko mi  gostimo obiske od drugod.

Prepričana sem, da sem zaradi Kluba pričela brati drugače – predvsem bolj zbrano, saj  misel, da bom mogoče 
svoje vtise na srečanju predstavila tudi ostalim, nehote povzroči, da si želim čim več zapomniti in stvari, ki se 
mi zdijo pomembne in omembe vredne, izpisujem, zapisujem citate, dodajam komentarje, skratka, naredim 
povzetek prebranega, česar prej nisem počela. 

Naša druženja so sproščena in  prijetna. Vsaka udeleženka se sama odloča o tem, kako aktivno bo sodelovala 
- tako pri branju, udeležbi,  kot pri izmenjavi mnenj. Prav vse  pa  želimo, da bi se nam pridružil še kdo, ki rad 
bere, da  bi s svojimi pogledi in razmišljanji dodal kamenček k pestrosti našega Kluba. 

Pavlina 
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BERIMO SKUPAJ 

V Občinski knjižnici Jesenice smo v letu 2008 ustanovili bralni klub Berimo skupaj v okviru mednarodnega 
projekta Let`s read together. Cilj projekta je bila ustanovitev bralnih klubov na Jesenicah, v Livornu (Italija) in v 
Dresdnu (Nemčija). Z branjem literature in izmenjavo mnenj na srečanjih udeležencev naj bi bolje spoznali vse tri 
dežele, ki so sodelovale v projektu, in njihove prebivalce. Po zaključku projekta smo želeli na enak način spoznati 
Slovenijo. Navezali smo stike s Knjižnico Črnomelj in belokranjskim bralnim klubom. Po pregledu gradiva na 
knjižnih policah smo ugotovili, da hranimo le malo del belokranjskih avtorjev. Izbrali smo knjigi profesorice Mire 
Kure Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit, v kateri je zbrano ljudsko pripovedno izročilo iz Bele krajine, in življenjsko 
zgodbo Na spolzki brvi izpod peresa Janeza Kramariča. Na naših srečanjih smo s skupnimi močmi pripravile 
predstavitev Bele krajine v naših očeh. Z veseljem smo se odzvale na povabilo in se 28. maja 2010 odpravile na 
obisk k bralnemu klubu v Knjižnico Črnomelj. Po ogledu knjižnice smo se srečale s člani belokranjskega bralnega 
kluba in jim predstavile naš pogled na kulturno dediščino Gorenjske in Bele krajine, kulinariko Gorenjske in Bele 
krajine ter belokranjske pisatelje in pesnike: Lojzeta Krakarja, Mirana Jarca in Janka Lavrina. Kolegi iz knjižnice 
v Črnomlju so nam pripravili srečanje z avtorjema izbranih del, ki smo jih prebrale v našem bralnem klubu. V 
prijetnem pogovoru o glavni junakinji in njeni usodi smo z avtorjem Janezom Kramaričem izmenjali mnenja o 
zgodbi Na spolzki brvi in problemih, s katerimi se je srečala mlada junakinja. Avtor nam je zaupal, da se je s 
tovrstno problematiko srečeval kot sodnik in poudaril, da kljub profesionalnemu odnosu takšne usode človeka 
zaznamujejo za vse življenje. Potegnili smo tudi nekatere vzporednice z današnjim časom. S profesorico Miro 
Kure pa smo pokramljali o knjigi Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit: folklorne pripovedi iz Bele krajine. Zgodbe je 
zbrala s pomočjo dijakov, jih uredila in izdala v knjigi. Ob tem je dodala, da je tudi naša spremljevalka, etnologinja 
Marjetka Balkovec Debevec, njena nekdanja dijakinja. Naše srečanje smo s sklenili z željo in povabilom, da se ob 
letu srečamo na Jesenicah. V knjižnici Črnomelj so nam pripravili tudi pogostitev, kjer ni manjkalo belokranjskih 
dobrot (ajdova potica, belokranjska pogača itd.).

Pot smo nadaljevale z obiskom rojstne hiše Otona Župančiča v Vinici, nato pa nam je v Adlešičih gospa Nada 
Cvitkovič predstavila, kako iz lanu nastanejo laneni izdelki (prti, vezenine, zavese, torbice). Poleg tega smo 
spoznale postopek izdelave prave belokranjske pisanice. Dan smo zaključile s sprehodom skozi Črnomelj in si 
ogledale črnomaljski grad, Cerkev Sv. Duha, križniško komendo, rojstno hišo pesnika in pisatelja Mirana Jarca 
in rojstno hišo učiteljice Josipine Primožič. Ob zaključku smo članice bralnega kluba ugotovile, da je sodelovanje 
med bralnima kluboma odlična priložnost za spoznavanje knjižnic in okolij, kjer bralni klubi delujejo. Prav tako je 
to priložnost za spoznavanje domoznanske literature in avtorjev, ki ob svetovnih in domačih uspešnicah ostajajo 
zapostavljeni. Ne nazadnje prinaša tovrstno sodelovanje tudi priložnosti za tkanje pristnih medčloveških vezi med 
knjižničarji in bralci, na katere v naglici vsakdanjega življenja prepogosto pozabljamo. 

Nataša Kokošinek, bibliotekarka, Občinska knjižnica Jesenice    
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Računalniško usposabljanje 

V Krajevni knjižnici Semič imamo sodobno opremljeno računalniško učilnico, kjer izvajamo 
računalniško izobraževanje. Tečaj je namenjen predvsem starejši generaciji, pa tudi ostalim, 
ki do sedaj računalnika še niso uporabljali in bi si želeli pridobiti osnovno znanje za delo z 
njim. Cilj je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi in spoznati prednosti 
uporabe računalnika v vsakdanjem življenju, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski 
družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. S pomočjo računalnika posameznik 
hitro pride do vrste potrebnih informacij in si tako prihrani marsikatero pot, si okrepi stike 
s prijatelji ter se osamosvoji.

Začetki tečaja segajo v leto 2009, ko smo se povezali z Društvom upokojencev Semič in 
oblikovali prvo skupino znanja željnih ljudi. Do sedaj je tečaj uspešno zaključilo 31 odraslih, 
njihova povprečna starost je bila 57 let. 

V knjižnici se trudimo, da se prilagodimo vsakemu posamezniku glede na predznanje in 
hitrost osvajanja novih znanj. Srečujemo se v zimskih mesecih dvakrat tedensko po dve 
šolski uri približno dva meseca in v tem času ne samo, da se naučimo osnov računalništva, 
ampak postanemo pravi prijatelji. 

Najlepša zahvala za ves vložen trud pa je, ko 
ob koncu tečaja nekdo, ki začne »nepismen«, 
pošlje prisrčno in ganljivo zahvalo po 
elektronski pošti.

Računalniška učilnica v Krajevni knjižnici Semič
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Sem upokojenka in me računalnik nikoli ni zanimal. Po kratkem obotavljanju me je mož prijavil na tečaj za 
računalniško nepismene. Na začetku se mi je zdelo, da si ne bom nič zapomnila, zdelo se mi je zelo zakomplicirano. 
Razmišljala sem že, da bi nehala. Po končanem tečaju pa sem zelo zadovoljna. Računalnik uporabljam skoraj vsak 
dan, saj na internetu najdem vse, kar me zanima. Prepričana sem za vsakega, ki naredi ta korak, da mu ne bo žal.

Ana

Pred kratkim sem obiskoval računalniški tečaj v vaši knjižnici pod vodstvom gospe Bernardke Jakša. S tečajem 
sem bil zelo zadovoljen, ker je bil poučen, zanimiv in na sploh smo se imeli fajn. Mentorica je bila prijazna, tako 
da smo se večkrat pošteno nasmejali, kaj vse smo ji načarali na računalnik. Vsem bi priporočal obisk v knjižnici, 
pa naj bo to zaradi tečaja ali pa da si sposodi kakšno zanimivo knjigo

Karel

Bilo je prvo uro računalniškega tečaja. Računalnik sem opazovala kot veliko čudo, saj še nisem delala z njim in 
ga nisem znala niti zagnati. Nisem si predstavljala, da bom to čudo tako kmalu obvladala in se v tako kratkem 
času naučila toliko operacij. Posebno pa mi je bilo zanimivo, ko sem se naučila uporabljati internet. Še najbolj 
sem bila vesela, ko sem dobila svoj internetni naslov in si sedaj lahko dopisujem po elektronski pošti. Zelo sem 
hvaležna ge. Bernardi, ker  nam je bila zelo dobra mentorica in nas je v tako kratkem času veliko naučila. Hvala 
tudi vodstvu knjižnice, ki ste nam omogočili tečaj

Milena
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LITERARNI NATEČAJ »LEPOTA BESEDE – Z besedo iščemo in ustvarjamo lepoto«

V sodelovanju z �SKD, Območno izpostavo Črnomelj, od leta 2006 
z literarnim natečajem k ustvarjanju privabljamo neuveljavljene 
odrasle ustvarjalce iz Bele krajine in dve leti tudi iz širše Dolenjske, ki 
se ukvarjajo s pisanjem pesmi, kratke proze in dramatike.

V mesecu maju objavimo razpis javnega natečaja Lepota besede v vseh medijih in ga 
pošljemo tudi na različne naslove v Beli krajini in na Dolenjskem. Razpis je odprt do začetka 
septembra. Prispele literarne prispevke damo v strokovni pregled in v oceno pesniku oz. 
mentorju literarnih skupin. Do sedaj smo sodelovali s pesnico Marjanco Kočevar, s pesnikom 
Davidom Bedračem in s pesnico �adranko Matić Zupančič.

V mesecu novembru pripravimo  srečanje literatov v Knjižnici Črnomelj ter zaključno 
prireditev v Cerkvi Sv. Duha, kjer razglasimo 3 najboljše avtorje po izboru strokovnega 
spremljevalca. V kulturnem programu sodelujejo literati, glasbeni gostje in že nekaj let 
tudi Gledališka skupina ZIK Črnomelj. Ob tej priložnosti izdamo tudi knjižico z izbranimi 
prispevki, ki jo založimo skupaj z  �SKD, Območno izpostavo Črnomelj. 

V letu 2011 smo organizirali HAIKU delavnico v izvedbi pedagoginje in bibliotekarke 
Miroslave Grahek. »Lepota besede« je dobro zaživela in vsako leto k sodelovanju privabi 
številne nove ustvarjalce.
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1. Delavnica, 10. november 2006
2. Literarni ustvarjalci v letu 2009. Cerkev Sv. Duha, november 2009
3. Člani Gledališke  skupine ZIK Črnomelj berejo pesmi in prozo, 2010
4. Pišemo haikuje, Knjižnica Črnomelj, maj 2011

1 2

3 4
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ZVEZDNI PRAH

Teptamo zvezdni prah

na obrobju Mlečne ceste

in hrepenimo v temo.

Živimo hrupno,

a vendar nas nobeden ne sliši,

razkazujemo se nevidnim gledalcem

tu in zdaj.

Pa vendar - kje?

In kdaj – pravzaprav?

Bojana Dragoš, iz knjižice  Lepota besede 5, 2010
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Sodelujemo in se povezujemo 

 VDC Črnomelj in OŠ Milka Šobar Nataša

Drugačne pravljice

Projekt »Drugačne pravljice« smo ustanovili 2009 leta in je namenjen otrokom, mladostnikom 
in odraslim s posebnimi potrebami. Tako sodelujemo z Varstveno-delovnim centrom 
Črnomelj in OŠ Milke Šobar Nataše. S projektom želimo dvigniti bralne in komunikacijske 
sposobnosti, razvijati vztrajnost in potrpljenje pri branju, domišljijo, širiti besedni zaklad, 
promovirati knjige, se družiti, komunicirati in medsebojno sodelovati.

Načeloma se srečamo enkrat mesečno. Z varovanci smo že brali različne pravljice, slikopise, 
iskali odgovore v enciklopedijah, se učili angleških besed, obeležili rojstni dan rojaka Otona 
Župančiča, življenje in delo Franceta Prešerna, spoznali kulturno dediščino našega kraja 
idr. Pripravimo tudi zaključno prireditev, kjer sodelujočim in mentorjem podelimo pohvale 
in priznanja.

BERNARDA: Srečanja z Anjo in Danielo mi pomenijo veliko. Rada ju poslušam. Lepo se razumemo.

MARICA: Rada poslušam pravljice.
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SLAVICA: Anja in Daniela sta prijazni. Tudi Irena je bila prijazna. Jo pogrešam.

IVO: Pri vsakem srečanju se nekaj naučim. V septembru smo si ogledali film, ki prikazuje,  kako se živali 
pripravljajo na jesen. Prebrali smo tudi pravljico o veverici. Veselim se novih srečanj.

DARJA: Dobro sodelujemo z Anjo in Danielo. Radi se družimo, pogovarjamo o različnih temah, beremo, 
pripovedujemo …

FRANCI LAKNER: Anja in Daniela sta prijazni, nasmejani. Trudita se pri svojem delu. Rad se naučim kaj novega. 
Želim si, da bi še vedno dobro sodelovali s KNJIŽNICO ČRNOMELJ.

Ob visoki obletnici delovanja KNJIŽNICE ČRNOMELJ vam iskreno čestitam in si želim uspešnega sodelovanja in 
čim več lepih trenutkov z nami.

  

 

1. Novoletno srečanje z lutkami, december 2009
2. Beremo slikopise, oktober 2010

1

2
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3. Obisk Knjižnice Kočevje, maj 2010 
4. Zključno srečanje, junij 2011
5. September 2011
6. Obisk učencev OŠ Milka Šobar Nataša, oktober 2011

3

5 6

4
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 Knjižnica Mirana Jarca 

Projekt mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci

S Knjižnico Novo mesto, kot nosilko, in Knjižnico Črnomelj, kot partnerico, smo se 
uspešno prijavili na razpis Leonardo Da Vinci – mobilnost delavcev na trgu, s projektom 
»KN�IŽNICA – UTRIP DRUGAČNOSTI«. Projekt mobilnosti je potekal v obliki dvotedenskega 
usposabljanja na sedežu partnerske knjižnice – sprejemnice, Nacionalne turške knjižnice v 
Ankari (National Library of Turkey Ankara). Spoznali smo njihove programe in storitve za 
skupine ljudi s posebnimi potrebami. Nacionalna turška knjižnica v Ankari je namreč ena 
najmlajših nacionalnih knjižnic na svetu z izjemno bogato knjižnično zbirko in raznovrstnimi 
dejavnostmi in storitvami za vse kategorije uporabnikov. Imajo tudi snemalni studio, kjer 
nastajajo zvočne knjige za slepe in slabovidne. Bibliotekarki iz Črnomlja sva predstavili 
naše delo v knjižnici s poudarkom na projektu »Drugačne pravljice«.

Obisk slovenskega veleposlaništva v Ankari. Na sliki: Andrej Klanjšček, ataše, Anja Panjan, 
Irena Muc, direktorica novomeške knjižnice Claudia Mestnik �erina, izr. prof. dr. Milan �azbec, 
veleposlanik, Polonca Muhič, Helena Brulc, Mateja Mrak Thorne, svetovalka, november 2010
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Z direktorjem nacionalne knjižnice, november 2010

Irena Muc med usposabljanjem.
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 Mestna knjižnica Ljubljana

Knjige za vsakogar

Priključili smo se projektu Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010, 
v katerem  sta  Mestna knjižnica Ljubljana in �avna agencija za knjige 
R Slovenije podprli izdajo 21 knjig, ki so izšle v nakladi 8.000 izvodov 
in so bile naprodaj po 3 evre. Največja želja projekta je bila opozoriti 
na problem dostopnosti knjige, saj slovenci kupujemo premalo knjig. 

Posebnost in eksperimentalna narava projekta Knjige za vsakogar je, 
da bodo knjige naprodaj v knjigarnah, splošnih knjižnicah, muzejih in ostalih kulturnih 
ustanovah po vsej Sloveniji in zamejstvu. V Knjižnici Črnomelj smo bili s prodajo zadovoljni 
in nadaljujemo z naslednjo serijo knjig, ki se bo prodajala do leta 2012. 
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O KNJIŽNICI SO ZAPISALI 

Breda Kočevar 

Knjižnica je duša mesta

»Besede imajo moč, ki presega njihov pomen. Spominjam se zgodb iz otroštva, predvsem 
posameznih besed, ki so sijale iz pravljic …«

Pamela Brown (roj. 1928)

Ob častitljivem prazniku naše (moje) knjižnice se rada spominjam zgodb iz otroštva … 
Grimmovih pravljic, Pestrne, Ostržka, Pike Nogavičke … prebrala sem jih ničkolikokrat. 
Spominjam se tudi knjižnice v Metliki, njenega velikega in širokega stopnišča in njenega 
posebnega vonja.  

Knjige so bile moje bolj ali manj prijetne družabnice skozi ves čas mojega odraščanja in 
šolanja.

Ko sem se preselila v Črnomelj, je bila moja prva pot v knjižnico. Zopet me je prevzel njen 
poseben in drugačen vonj in zaposleni v njej.

Takrat še nisem vedela, da bom postala del tega čudovitega in spreminjajočega se kolektiva. 
Tu sem že več kot dve desetletji.

Rada delam tukaj, predvsem mi je všeč živahen utrip dogajanja: kupi novih še neobdelanih 
knjig, večno iskanje založenih knjig, spremembe, stiki z bralci, kulturni dogodki, sodelovanje 
z zunanjimi sodelavci, srečanja z literati, druženja s sodelavci …

Najlepši del mojega poklica so še vedno pravljice. Rada jih berem, pripovedujem in jih 
oživljam z lutkami. Mladi bralci so moj navdih, trudim se, da bi začutili moč besed, da bi 
vzljubili knjigo, da bi skupaj preživljali lepe trenutke in skupaj črpali modrosti, ki vejejo iz 
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zapisov naših prednikov.

Knjige so najbolj resničen zaklad. Z njimi skušam ravnati odgovorno. Bralce navdušujem 
za branje dobre literature in za obisk knjižnice.

Knjižnica je duša mesta. Ko enkrat zaideš v njo, več ne moreš ven. Vsaj jaz ne morem.  
Postala sem del nje in verjamem, da bo še dolgo tako.

Bogomira Kure

Čar knjige

Uživam v knjigah. V branju knjig. Tako je že, odkar pomnim. Odkar sem se naučila brati.

Spominjam se vseh svojih otroških knjig in ne morem  razumeti, da jih nisem shranila.

Nisem imela omare, kaj šele knjižne omare ali pisalne mize. Ko sem pred leti v svojo 
dnevno sobo dobila omaro za knjige, kakršno sem si želela, sem cele dni zlagala vanjo 
knjige, jih prelagala in  zvečer strmela vanje, kot zaljubljenka strmi v ljubljeno obličje.

V času, ko ni bilo še televizije, kaj šele računalnika, je bila knjiga edina zabava. No, 
tako se je meni zdelo. Danes bi rekli, da sem bila zasvojena s knjigo. In sploh ne bi 
protestirala. Res sem bila zasvojena, raje bi rekla prevzeta, očarana … Ves svoj prosti čas 
sem posvečala knjigam in doma me pri tem niso nič ovirali, niso se jezili, kot se danes 
jezimo nad računalniškimi zasvojenci. Čudno.

Spominjam se, da sem po otroških knjigah brala vse, kar je bilo doma. Vsako knjigo večkrat, 
ker jih ni bilo ravno veliko. Naročena sem bila najprej na otroško zbirko Čebelica, nato na 
zbirko Sinji galeb. Kako sem čakala na vsako novo knjigo! Nekatere hranim še danes in jih  
z nostalgijo tu pa tam prebiram; �anošik, Zahar Berkut, Pod svobodnim soncem …

Zbirka Kondor je pomenila že skoraj prestop v odraslost. Zaznamovala je vsa moja 
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srednješolska in študentska leta. Mislim, da so se uredniki te zbirke vedno zavedali, 
da oblikujejo ne le estetski občutek, pač pa tudi vrednote cele generacije bralcev. Od 
Gilgameša, preko starih Grkov in Rimljanov do modernih avtorjev, vse je bilo v tej zbirki.

Kot srednješolka sem tudi začela hoditi v knjižnico. To je bila ljudska knjižnica v nekdanji 
posojilnici, sedanji  NLB. Tam sem si sposojala ruske klasike, angleške in francoske realiste, 
novih knjig ni bilo toliko kot danes.

Ko se je knjižnica preselila na Griček, je tja vabilo že samo okolje, stare lipe in murve, 
trave, zelenje. A jaz sem šla takrat študirat v Ljubljano. Primerjalno književnost, se razume, 
čeprav mi ni bilo prav jasno, kaj naj bi to bilo. S knjižnico v Črnomlju ta čas nisem bila 
posebno povezana, a vse se je kaj hitro spremenilo, ko sem se še kot študentka zaposlila 
v črnomaljski gimnaziji.

Šola je imela svojo knjižnico, kjer sem hitro ugotovila, kje stoji kakšna knjiga, poleg tega 
je bil ravnatelj naklonjen širjenju knjižnega fonda. Nikoli ne bom pozabila občutka sreče, 
ki sem jo čutila, ko so mi v šoli dali naročilnico za knjige in sem v Ljubljani v Konzorciju 
nabirala, nabirala … Naj mi vse nabrano pošljejo na  šolo, sem rekla in se počutila kot 
bogatašinja …

V skoraj štiridesetih letih poučevanja na gimnaziji sem pogosto prišla tudi v Ljudsko knjižnico, 
ki se je ta čas preselila v nekdanji Dijaški dom. Moji dijaki so za svoje raziskovalno delo 
na temo folklorne pripovedi tudi morali iskati gradivo v Ljudski knjižnici in ko sem se sama 
vključila v zbiranje in urejanje zbranega v knjigo, tudi ni šlo brez tega.  Zgodbe ne moreš 
iz žakla zvrnit je bila 28. knjiga v zbirki Glasovi  in prav zaradi te knjige so me nekajkrat 
povabili v bralni klub naše knjižnice. Najprej sem jo morala predstavljati članom bralnega 
kluba iz Črnomlja, nato pa še bralcem iz �esenic in Logatca.

To so bila prijetna druženja in človek pravzaprav ne bi verjel, kako ljudi lahko zbliža ena 
sama knjiga! 
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Vsi ti bralci so bili do vseh ustvarjalcev - ne glede na žanr ali tematiko prebrane knjige -  
tako prijazni, naklonjeni, da je bilo prav neverjetno. �e to čar knjige?

Helena Vukšinič 

Okna

V knjižnico sem prvič vstopila ob začetku svojega šolanja in zagotovo je bila moje prvo 
večje okno v svet pravljic in domišljije. (Ko danes srečam kakšnega malčka, ki odhaja iz 
knjižnice in z eno roko drži mamo ali očeta, z drugo pa k sebi stiska veliko barvno knjigo, 
dobro vem, kako velike oči bo imel ob prvem prebiranju in listanju, kako napeto bo poslušal 
mamo pri branju in kako odločno bo zahteval ponovno branje. Znova in znova. Če mu bo 
knjiga všeč, seveda. In mogoče bo prav zaradi te čudovite knjige postal bralec za zmeraj.) 

Z leti so se moja okna znanja, informacij in zgodb s pomočjo knjižnice neprestano množila. 
Enciklopedije, priročniki o tem in onem, romani, pesmi. Knjižnica je postala eno najbolj 
varnih zatočišč (včasih celo skrivališč) z najbolj odprtimi vrati in okni v svet. V knjigah 
so se skrivali nešteti odgovori, hkrati pa so postavljale številna vprašanja, odkrivale so 
nenavadna življenja in izjemne stvari. Knjige so postale pripomočki za učenje in pozneje 
študij ter delo, a so ostale tudi zaupnice in prijateljice … v deževnih popoldnevih, dolgih 
večerih, na plaži ali v postelji. Zares dobra knjiga je sposobna ukrasti velik del spanca. 
Zares dobra zgodba te spremlja še dolgo potem, ko jo prebereš. Tudi če se je ne pomniš 
več. Ker si pogledal še skozi eno okno in znova videl, spoznal in dojel nov del sveta. 
Predvsem pa sebe.

Zvesti obiskovalci knjižnice so ljudje mnogih privilegijev. Na policah kot na dlani ležijo 
zapleti in razpleti, skrivnosti in odkritja, solze in smeh. Branje knjig je privilegij, ki si ga 
mnogi danes težko privoščijo. Menda nimajo časa. Tolažijo se, da jim vse to in še več 
omogoča internet. A vonja knjig, srečanja z znancem, ki ga vidiš le v knjižnici, pogovora s 
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prijazno knjižničarko in trenutkov zatopljenega listanja po prelepem romanu ter enkratnega 
lastnega filma, ki se ob tem vrti v tvoji glavi, nam nobena elektronska »okna« ne morejo 
ponuditi. 

(In ko v knjižnici včasih srečam dekle, ki poskuša z brskanjem po računalniku priti do 
želenih informacij in me mogoče celo prizanesljivo pogleda, kako vztrajno in staromodno 
jemljem knjige s police in jih vračam nanjo, mi pridejo na misel besede iz znane slovenske 
popevke: »… in sploh ne ve, da midva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to 
že doživela. Le malo bolj počasi. Po dolgem in počez. Le malo bolj na skrito. In malo bolj 
zares.«  

In mi je malo žal zanjo.)

Robert Lozar

Moja knjižnica

Moj prvi stik s knjižnico, ki je takrat domovala v stavbi pod Gričkom, je bila mala sobica 
otroškega oddelka, v katerem sem se zagledal v preprosto slikanico z naslovom Bikec 
Ferdinand. Star sem bil kakih sedem let, torej je bilo to verjetno 1974. leta in prva 
samostojna pot v knjižnico je bilo doživetje, ki ga nikoli nisem pozabil. Stavba stoji na 
robu prelepega parka, v katerem sem preživel svoja najzgodnejša leta in je zato Savinškov 
obelisk, pravzaprav kar cel spomenik, moj axis mundi. Drug zgodnji spomin iz tistega časa 
je bilo sodelovanje na likovnem natečaju za ilustracijo, kjer sem naredil barvno risbo po 
zgodbi o dečku in povodnem možu. Spomnim se še spoštljive zaverovanosti, s katero sem 
strmel v ukrivljene prste knjižničarke Lee, ki je v kartončke počasi in nezmotljivo vpisovala 
moje podatke. Pa občudovanja, ko je v vrsti pred mano stala gospa, ki je imela na svoji 
kartonski izkaznici zaporedno številko dve ali celo ena. Sam sem bil nekje okrog številke 
1962, če se prav spomnim.
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V majhnem kraju je takšna ustanova pogosto edino pribežališče pred provincialno 
zadušljivostjo in zaplankanostjo in tudi prva stopnica na poti v zrelost. No, vsaj potencialno. 
Sodim v eno zadnjih generacij, ki je v knjižnici še doživljala intenzivne duhovne izkušnje. 
Gotovo nisem edini, ki mu je rahlo zatohli vonj preobloženih knjižnih polic pomenil močnejšo 
religiozno izkušnjo kot vstop v katerikoli sakralni prostor.

Potem se je zavrtelo le kakih petnajst let in svet se je radikalno spremenil. V naša življenja 
so vstopili računalniki in medmrežje, oba sta postopoma skoraj povsem prevzela pozornost 
predvsem mlajših generacij. In kakšna je v tem svetu vloga knjige?

Knjige so del analogne izkušnje človeka. Kljub agresivnemu vdoru digitalnega se večina 
naših življenj, kar so mnogi pozabili, suče okrog analognih dejanj in vsebin: prehranjevanje, 
dihanje, hoja, pravzaprav vsaka telesna dejavnost: s svetom smo v celoti v analognem 
komunikacijskem dialogu. Seveda je velikim korporacijam, ki vse bolj obvladujejo naša 
življenja, v interesu, da človek izgubi analogni stik z življenjem, njim bi najbolj ustrezalo, 
kot to vidimo v kakšnem filmu, da bi bili nenehno priklopljeni na omrežje, seveda ne 
zato, da bi pridobivali informacije in duhovno rasli, ampak zato, da bi nas hipnotizirali v 
nekritične nakupovalce predvsem tistih dobrin, ki jih ne potrebujemo. Zato se moramo 
upirati, izmikati njihovemu vplivu, se izklapljati in bolj uporabljati analogno dimenzijo: 
glasbo, slikarstvo, knjigo. Tudi če iz knjig odštejemo estetsko in duhovno dimenzijo, ki sta 
gotovo najpomembnejši izkušnji branja, so za naš razvoj še vedno nepogrešljive. Gotovo 
veliko mislimo v podobah, a če se kot ustvarjalna bitja skušamo dokopati do česa racionalno 
razvidnega, če poskušamo razumeti, karkoli, naše mišljenje potrebuje pojme. In kaj je 
nosilec pojma? Beseda! Več jih imamo v svoji glavi, bolje bomo razumeli sami sebe, laže 
se bomo soočili s svetom, odkrivali in reševali probleme. 

Natančnih podatkov uspešnosti ekip, ki so skozi desetletja upravljale to ustanovo, nimam, 
a občutek me gotovo ne vara: uspelo jim je preživeti, se močno usidrati v naš prostor ter 
razviti strategije, s katerimi vedno znova navdušujejo najmlajše bralce in jih pritegnejo v 
svoje prostore. Ti so dragocen obet ne le prihodnosti knjižnice, ampak tudi naše bodočnosti.
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Če bi bil milijonar, kar se gotovo letos še ne bo zgodilo, bi zaposlenim omogočil boljše 
razmere za delo, priskrbel večje prostore, povečal fond predvsem kvalitetne literature, tudi 
strokovne, gotovo bi razmišljal o kavarni, ki bi bila poleg, v kateri bi prelistali časopise ali 
novitete itd, itd. A v resnici s tem ne bi rešil vseh problemov, vsaj ključnega verjetno ne: 
kako k branju pritegniti starejše osnovnošolce in srednješolce. To gotovo ni le problem 
knjižnice, a sem prepričan, da bo ustvarjalna ekipa zaposlenih našla tudi kak dober odgovor 
nanj.

Franc Banovec

V prvem razredu osnovne šole sem imel težave z branjem. Potem se mi je odprlo. Zanimalo 
me je vse, kar je bilo napisanega. V drugem razredu me je učiteljica močno po prstih, ker 
sem listal knjigo »Mučeniška pot k svobodi«. V tej knjigi so bile fotografije pretresljivih 
prizorov tudi za odraslega človeka.

Tako so časopisi, revije in knjige postale moje veselje in sprostitev. Knjižnico v Črnomlju 
sem začel obiskovati v jeseni 1967, ko sem zaključil služenje vojaškega roka. Od takrat jo 
obiskujem brez prekinitev.

Kar nekaj prijaznih in vedno ustrežljivih zaposlenih se je zamenjalo v knjižnici skozi vsa ta 
dolga leta.

Od knjig mi je najbolj ostala v spominu trilogija Toneta Svetine »Ukana«. V teh knjigah je, 
kakor bi dejal že pokojni pisec partizanskih knjig Franci Strele, prekinil z »romantičnim« 
opisovanjem NOB.

Ob 50. obletnici Knjižnice Črnomelj želim njenim zaposlenim veliko uspešnega dela.
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Darka Šimec Čop

Sleherni spominski trenutek je naša sedanjost (H. Novalis). Z leti se spominov nabere; 
izpodrivajo se, se prekrivajo, tonejo v pozabo. Lahko pa se kot pri Proustu v romanu V 
Swanovem svetu povrnejo povsem nepričakovano. V nas se prebudi nek davno minuli 
čas, prostor, čustvo … Meni se to dogaja včasih ob knjigah iz domače knjižne bire. Na 
že nekoliko porumenelem listu posvetilo moje mame, ki mi je za rojstni dan nekje sredi 
gimnazijskih let podarila Goethejeve Pesmi. Spomin se vrne v tisti daljni čas; živeli smo 
zelo skromno, ampak knjige so bile v našem domu. 

Čas pravljic v otroštvu mi je prekinila vojna z internacijo na Rabu in v Gonarsu. Zaradi 
krutosti in bolečih doživetij ta čas še živi nekje v meni. Prebudi se lahko ob srečanjih z 
usodami, ki jih najdevam v knjigah; ena od njih je Nekropola Borisa Pahorja. Ta protest 
proti nečlovečnosti in – pozabi.  Ljudje bi morali biti bolj občutljivi za trpljenje človeka 
kjerkoli na svetu in za zlo. Morda bi bilo potem – utopična misel – gorja manj … 

S knjigo in knjižnicami je povezan doberšen del mojega življenja. Kot študentka slavistike 
sem veliko ur presedela ob knjigi. Takrat sem se prvič srečala s knjižnicami. Slovanska 
knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica. Svojih strokovnih knjig nismo imeli, zato smo 
se zatekali v knjižnice, ki so nas počasi osvajale. Potem je prišla zaposlitev na gimnaziji v 
Črnomlju. Njen začetek sovpada z nastankom Ljudske knjižnice Črnomelj. Na šoli smo že 
imeli svojo knjižnico - po številu knjig skromno, po vsebini pa bogato. Sčasoma sem (kot 
knjižničarka po sili razmer) naročala novosti iz takratne knjižne ponudbe. »Najdragocenejša 
je bila zbirka 100 romanov, ki je s svojimi spremnimi besedami omogočila izhodišče za 
vsakršno razpravljanje bodisi kar pri urah zadevnih predmetov ali, denimo, v marksističnem 
krožku!« Darko Štrajn, Gimnazija v majhnem mestu (Milček Komelj, Črnomaljska in 
metliška knjiga, str. 338). 

Spominjam se začetkov Ljudske knjižnice v Črnomlju tam v stavbi, kjer je danes banka 
(NLB Trg svobode), pa selitve na Griček v idilično okolje pod lipami. Spominjam se ljudi, 
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ki so jo vodili, zlasti prve strokovnjakinje s področja knjižničarstva gospe Lee Grabrijan. 
Takrat se je začelo tesno sodelovanje med našima knjižnicama. Ta povezava traja še danes. 
Ker občasno še obiščem gimnazijsko knjižnico in pogosto Knjižnico Črnomelj, opažam 
velike spremembe pri obeh: urejenost, preglednost, raznolika izbira leposlovja, celo v tujih 
jezikih. Pa bogastvo strokovne literature. Kar se me kot upokojene profesorice posebno 
dotakne, je spoznanje, da nismo imeli nekoč pedagogi začetniki vzeti kaj v roke, danes 
pa so police polne učbenikov in drugih priročnikov, ki so lahko v pomoč učitelju in dijaku v 
učno–vzgojnem procesu. 

Knjižnica. Poseben svet; prostor, kjer domuje knjiga. V njej najdeš, če iščeš, če spremljaš 
dogajanja v sebi in svetu, mnogo odgovorov. Ali pa ti samo pomaga iskati odgovore. Širi 
ti obzorje. 

Spomini na mojo povezanost s knjigo in knjižnicami so vpeti v mojo sedanjost. Drugačna 
je od nekih že oddaljenih časov, le odnos do knjige ostaja nespremenjen.  

Vesta Vanell

Spominjam  se, kako sem prvič iskala  knjižnico v Črnomlju.  To je  bilo pred  skoraj 
sedmimi leti. Ker ni nikjer nobenega znaka, kje se nahaja,  niti napisa na stavbi sami, sem 
morala do knjižnice »prispraševati«. To pa je tudi edina pomanjkljivost, ki sem jo do sedaj 
odkrila v zvezi s to knjižnico: »Priseljenci, znajdite se!« Kajti, kmalu se je izkazalo, da je to 
knjižnica izjemno  prijaznih ljudi.

In ne le to, za moje pojme je to v vseh  ozirih  »naj knjižnica«, ki si jo kdo lahko želi v 
svojem okolju.  In o kateri lahko marsikateri moji prijatelji le sanjajo. 

Vem, da vas tare stiska s prostorom  in da vam niso pogodu vaši »labirinti«.  Ampak, knjižnico 
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v  prvi vrsti naredijo ljudje, ki tam delajo. Ti lahko iz navidezno  povsem  neprimernih 
prostorov naredijo  čudež.  In to je uspelo vam. Menim, da ste lahko ponosni na to, da se v 
vaši knjižnici mnogi počutimo tako dobro, da pridemo tja kot domov.  Zase lahko to trdim. 

Drugo, kar je osupljivo, pa je dejstvo, da izpolnjujete želje vaših bralcev. Kadarkoli  vas 
prosim, da naročite kakšno knjigo, ki se  meni zdi zanimiva,  to naredite. Če je  le mogoče 
to knjigo še kje dobiti, se razume. Isto velja za DVD-je s posnetki filmov. 

Tretja stvar pa je moje sodelovanje z vami.

Doslej sem  imela štirikrat  možnost nastopiti  v vaši Pravljični sobi. 

Prvič sem predstavila svoje mačje pesmi otrokom. In to je bila do tedaj  največja preizkušnja 
zame, saj sem to naredila prvič v svojem življenju.  Rekla sem si, če tole preživim ... 
ampak ob prijazni pomoči  obeh deklet, Brede in �oži,  in ob  ljubeznivi podpori celotnega 
kolektiva sem to preizkušnjo čudežno dobro preživela.

In tako sem imela možnost napisati še kakšno pesem in še kaj proze. Kar je posledično 
povzročilo še tri moje nastope v tej  »sobi preizkušenj«, imenovani pravljična! 

Tako sem  na večeru  poezije predstavila  svoje pesmi za odrasle. Na ta dogodek imam zelo 
lep spomin, ker je prišlo veliko članov knjižnice. Ker ste mi tako drag kolektiv,  mi je to res 
veliko pomenilo. 

Moja predstavitev  življenja in dela legendarne pevke Lole Novaković je predstavljala 
tehnični problem za knjižnico.  Pri tem  sta mi velikodušno  pomagala gospod direktor 
Andrej in Bernarda. Oba sta se res izkazala.  Čeprav ni bilo enostavno in sta morala še 
izumiti, kako bosta  z razpoložljivo tehniko izvedla power point in predvajanje pesmi iz 
istega računalnika, se nista nič jezila, ampak  preprosto izjavila:  »Človek se vedno kaj 
novega nauči.«

Predstavitev moje knjige  Modre daljave se je zgodila prvič sploh v knjižnici Črnomelj.  Ta 
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predstavitev  je bila istega dne, ko je knjiga izšla! Nekoliko živčne vojne, za lep začetek. 
Ampak  prizadevni Anja in Bernarda sta res vse lepo pripravili, tako da je šlo vse kot po 
maslu! To je bila namreč  tako imenovana multimedijska predstavitev, kar je bil spet  izziv 
za nas vse. 

Za konec naj povem, da sem začela pisati pesmi in knjigo  šele  po prihodu v Belo krajino. 
Za svoje pisanje  sem dobila neverjetno podporo celotnega kolektiva knjižnice Črnomelj,  
zato se ob koncu vsem iskreno zahvaljujem. 

Kadar me kdo vpraša, ali bi se preselila kam drugam, vedno najprej pomislim na našo  
knjižnico in rečem:

»Ne, je v Črnomlju preveč dobra knjižnica!«

Maja Špringer, knjižničarka OŠ Loka Črnomelj

Sodelovanje med šolsko knjižnico in Knjižnico Črnomelj

Danes pomeni biti šolski knjižničar - ne samo knjižničar in zgolj izposojati knjige – pač 
pa biti tudi informatik, ki pomaga učencem in vsem zaposlenim do različnih informacij, ki 
jih le-ti uporabljajo pri pouku, izdelavi seminarskih nalog, plakatov, esejev … Knjižnica je 
postala multimedijski prostor, ne zgolj izposojevalnica knjig. 

Že od vsega začetka, ko sem prestopila prag OŠ Loka, že sodelujemo s knjižničarji Knjižnice 
in to na več možnih načinov. Vsekakor moram kot prvo omeniti medknjižnično izposojo 
vseh vrst gradiva (knjig, videokaset, CD-jev, DVD-jev, revij), ki ga naša knjižnica nima, pa 
ga uporabniki nujno rabijo pri svojem delu. Ta del sodelovanja teče ves čas. 

Sodelujemo tudi v bralnem projektu Pravljični potujoči kovček, s katerim knjižničarki 
obiskujeta otroke od 1. do 3. razreda in jim predstavljata pravljice na njim prijeten način.
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Kar nekaj let učenci 2. in 3. triade sodelujejo v reševanju Mega kviza, ki ga knjižničarji na 
strokoven in sproščujoč način »širijo« med mlade reševalce. Ob koncu reševanja so le-ti 
vedno nagrajeni, recimo s filmsko predstavo ali s kakšno drugo kulturno prireditvijo. 

Kviz pa skoraj vedno rešujejo tudi sedmošolci. Zakaj? Ker so ravno sedmarji vključeni v 
projekt Rastem s knjigo, ki ga že vsa leta izvaja knjižničarka Knjižnice Črnomelj. Vsako 
leto sedmošolci kot gostje Knjižnice Črnomelj  obiščejo knjižnico, kjer jim knjižničarka 
predstavi zgodovino le-te, njen način dela, vrste dejavnosti knjižnice, predstavi jim Cobiss 
računalniški sistem izposoje gradiva in brskanja v tem sistemu. Ob koncu obiska pa rešijo 
Mega kviz ali pa vprašalnik o predstavitvi knjižnice. Ministrstvo za kulturo pa sedmošolce 
vsako leto tudi »obdari« z izbrano knjigo. 

Tudi s knjižnimi natečaji, kot so Knjigobube in Naša mala knjižnica, ki jih sicer izvajajo 
naši učiteljice in učitelji v prvi triadi s pomočjo šolskih knjižničarjev; pa tekmovanja, ki so 
kakorkoli povezana s knjigo – Cankarjevo tekmovanje, bralne značke (slovenske, angleške, 
nemške) in še bi lahko naštevala, pri vsem tem imajo pomembno vlogo tudi knjižničarji 
Knjižnice Črnomelj, ki nam pomagajo do gradiva, da pridemo skupaj »do cilja«.

Ta cilj pa je vedno pravi in edini, da sodelujemo knjižničarji v šolskih kot splošnih in drugih 
knjižnicah, da se zavedamo svojega poslanstva – da delamo kvalitetno in z žarom za ljudi, 
ki obiskujejo naše »knjižne hrame«. 

Samo s sodelovanjem bomo uspešni. In s to mislijo bom zaželela knjižničarjem Knjižnice 
Črnomelj še dosti prijetnega in ustvarjalnega zanosa ob njihovem jubileju. S svojo 
sposobnostjo, ki jo očitno premoremo, pokažimo ljudem, da je branje res nekaj čudovitega.
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KNJIŽNICA SMO TUDI ZAPOSLENI

V Knjižnici Črnomelj dajemo velik pomen tudi medsebojnim odnosom, saj so le-ti zelo 
pomembni za dobro in uspešno delo v kolektivu. Zaposleni smo si med seboj karakterno 
zelo različni in prav je tako. Kljub občasnim nesoglasjem na koncu vedno najdemo skupni 
jezik.

Poleg časa, ki ga skupaj preživimo v knjižnici, je za zaposlene pomemben tudi čas, ki ga 
preživimo izven službe. Kajti prav ta druženja in različne drobne malenkosti še bolj krepijo 
vezi znotraj kolektiva. Vsako leto tako direktor knjižnice svojim sodelavkam podari cvet 
ob dnevu žena, v sproščenem vzdušju praznujemo rojstne dneve in pomembne dosežke 
zaposlenih. K boljšim odnosom pa prispevajo tako strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja 
in usposabljanja kot strokovna ekskurzija. Le-ta je izpeljana v okviru ravnateljevega dneva, 
in sicer v mesecu juliju. Ekskurzija je namenjena ogledu ene izmed slovenskih knjižnic, 
kjer z njihovimi zaposlenimi navežemo stike, izmenjamo misli, ideje izkušnje … Tako smo 
do sedaj obiskali knjižnice na različnih koncih Slovenije, nekaj pa nam jih je uspelo obiskati 
tudi v tujini.

Ena izmed ekskurzij, ki se nam je še najbolj vtisnila v spomin, je bila prav gotovo lanskoletna 
(2010). Do zadnjega trenutka, dokler kombi ni speljal izpred knjižnice, zaposlene nismo 
vedele, kam potujemo. Razlog za to nevednost je tičal v našem direktorju, ki nas je želel 
z ekskurzijo presenetiti, ves čas je govoril, da potujemo »neznano kam«, kar nas je delalo 
še bolj radovedne in vedoželjne, saj so se nam porajali najrazličnejši kraji, kamor bi lahko 
odpotovali.

Na koncu pa smo bili vsi veseli in presrečni, saj nas je pot vodila v lep, sončen in topel Piran 
- prijazno obmorsko mestece, polno prijaznih ljudi. 

Jožica Žunič
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V več kot dvajsetih letih sem doživela veliko prijetnih trenutkov v družbi sodelavk in 
sodelavcev. Premalo prostora je, da bi naštela prav vse. 

Rada se spominjam pogovorov z Leo Grabrijan. Bila je moja prva mentorica. Občudovala 
sem njeno strokovnost, znanje in modrost.  

Rada se spominjam sodelavcev iz ZIK-a, jutranji smeh ob dišeči kavi in strokovne ekskurzije 
v Pariz, London, Barcelono, Istanbul …

In uživala sem letos poleti, ko smo se na ravnateljev dan s sodelavci z avtobusom odpeljali 
v Piran … ogledali smo si znamenitosti tega prelepega primorskega mesteca, tudi knjižnico 
in zaključili s kosilom. Uživali smo ob dobri morski hrani in v prijetnem pogovoru. Dišalo je 
po morju in sonce nas je prijetno grelo.

Napolnjeni s pozitivno energijo smo potem še dolgo časa lažje premagovali  prijetne in 
manj prijetne izzive, ki nas vsak dan čakajo na delovnem mestu.

Breda Kočevar

Piran, julij 2011
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Vedno sem imela željo delati z ljudmi, na kakršen koli način – ne glede na starost, spol, 
socialni položaj, izobrazbo … Delo v knjižnici mi omogoča, da se vsakodnevno srečujem z 
različnimi ljudmi in vsak izmed njih je nekaj posebnega. Tisto, kar me pri delu še posebej 
osrečuje, so druženja z varovanci iz bivalne enote VDC Črnomelj in njihove enote na 
Vinici. Druženje z njimi je nekaj posebnega. Nekaj edinstvenega. Nekaj, kar ti da energijo 
do naslednjega snidenja. To so trenutki, v katerih neizmerno uživam in se imam lepo. 
Varovanci so zelo odprte, pozitivne, nasmejane, vesele, optimistične osebe, ki ti lahko še 
tako  temen dan spremenijo v svetlega.

Daniela Žunič

Zelo rada delam v knjižnici, knjižnica je moj drugi dom. Skrbim za red in čistočo in vesela 
sem, da so moji sodelavci zadovoljni z mojim delom.

Sem zelo vesele narave in pravi užitek mi je bil, ko sem se udeležila strokovne ekskurzije 
v Trst, kjer smo obiskali narodno knjižnico.

Nikoli ne bom pozabila smeha na avtobusu. Naš avtobus je bil tako zelo star, da ga je moral 
šofer večkrat ustaviti in ga popravljati. Za izlet sem se lepo uredila in obula visoke petke. 
Noge so me zelo bolele in imela sem krvave žulje.

Kljub temu mi je to druženje ostalo v zelo lepem spominu. Veselim se in komaj čakam 
novih druženj s sodelavci.

 Zdenka Kramarič
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S čudovitimi sodelavkami in direktorjem sem kot hišnik  tudi jaz član kolektiva Knjižnice 
Črnomelj. Moje delo je skrbeti in vzdrževati v knjižnici stvari, ki so potrebne za nemoteno 
delovanje le te. Kot vsak marljiv delavec se trudim, da delo opravljam po svojih najboljših 
močeh v dobro in ekonomsko uspešnost knjižnice. 

Kljub obilici dela in tempa, ki mi ga narekuje delo, sem si v soglasju s kolektivom in 
vodstvom našel dodatno delo, ki me izredno veseli in navdihuje. Kljub vestnosti, skrbi in 
pazljivosti bralcev pri izposoji knjig, se nekatere poškodujejo ali so potrebne popravila. 
Tako sem pričel popravljati knjige, ki so bodisi poškodovane ali pa jih je načel zob časa. Pri 
tem delu sem postal uspešen, tako da v zadovoljstvo sodelavcev skušamo sproti popravljati 
poškodovane knjige in jih usposobiti za nadaljnje branje.  Poseben izziv mi je popravljati 
knjige, ki so starejših izdaj in so še vedno aktualne za branje, ter jih usposobiti za knjižne 
police, da bralci lahko zopet sežejo po branju.

Menim, da je vsaka knjiga poseben zaklad znanja in si zasluži tudi posebno nego in jo je 
treba čim bolj in dalj časa ohranjati pri življenju. To je tudi moj posreden poseben prispevek 
h knjižnici in bralni kulturi. Hvaležen sem vodstvu, da mi omogoča tudi opravljanje tega 
dela kljub ostalim delavnim nalogam. 

Martin Žepič
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Spomnim se svojih začetkov v knjižnici, Irenine domače marmelade, ki smo si jo mazali za 
malico in vonja bele kave, ki se je iz naše »zbornice« širil po vsej knjižnici. 

Zanimivo je bilo na ekskurziji v Trst, ko je na avtobusu, ki se je pogosto kvaril, odpovedalo 
tudi gretje; pa ko smo se s šoferjem »lovili« po Celju in zapeljali celo v enosmerno. 
Ankara in Istanbul, ko sva se z Ireno skupaj z Novomeščankami odpravile na dvotedensko 
usposabljanje v nacionalno knjižnico in sobotno noč preplesale v klubu.  V Piranu smo šli 
na sladoled, ki ga nismo mogli prehvalit, vse dokler ni naša Zdenka v svojem našla lasu …

Fajn so tudi druženja po kakšni končani prireditvi v knjižnici, ko v sproščenem vzdušju 
sedemo na kavo in »predihamo« dogodek, in zabave ob rojstnih dnevih, ki so vedno v 
znamenju smeha. 

Ko razmišljam o knjižnici, ne morem mimo svojih sodelavcev in lastnosti, ki jih odlikujejo: 
Bredine srčnosti, �ožičine marljivosti, Bernardine iznajdljivosti, Danielinega redoljubja, 
Bernardkine pragmatičnosti, Zdenkine živahnosti, Andrejeve duhovitosti, Tinkove 
ustrežljivosti.  

Zaposleni smo koktajl značajev in potencialov. Z individualnimi sposobnostmi, vrlinami, 
vendar ko se le-te združijo, smo boljši. Spoznavanje, nenehno učenje drug od drugega, 
sožitje in možnost razvijanja potencialov nam da moč, v življenje in delo prinese strast in 
nas spomni, kakšno je naše poslanstvo.

Anja Panjan
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Veliko bi lahko napisala o delu v knjižnici od začetka zaposlitve do danes, vendar se bom 
osredotočila le na eno stvar – SELITVE. Že od samega začetka, ko sem se zaposlila na 
Zavodu za izobraževanje in kulturo – enota Knjižnica Črnomelj, sem sodelovala pri kupu 
selitev. Takrat leta 1992 in dalje je na ZIK-u velikokrat primanjkovalo prostora, zaradi 
velikega števila udeležencev izobraževanja odraslih. Za izvajanje pouka smo si pomagali z 
mizami in stoli iz Dijaškega doma, ki jih je bilo treba prenesti v takrat že zaprti Dom �LA. 
Drugi dan pa že nazaj v Dijaški dom na podstrešje. 

Kmalu pa so se začele prostorske stiske tudi v knjižnici, vedno znova in znova smo nekaj 
premikali, vse v upanju, da bomo imeli več prostora.

Zadnja največja selitev je bila ob pridobitvi prostorov v Dijaškem domu, ki jih je imela v 
uporabi OŠ Mirana �arca (2008) in so ob prenovi šole postali naši. Kako veseli smo bili te 
pridobitve, dokler se nismo spomnili, da bo treba vse gradivo preurediti in zložiti.

 …

Veliko bi lahko še pisala. Vse te selitve, nam do danes niso prinesle novih prostorov »nove 
knjižnice«, ki bi jo v Črnomlju nujno potrebovali. Vseeno pa so nam prinesle nekaj dobrega, 
ob vsaki od teh selitev smo se pošteno nasmejali, se spomnili dogodkov iz prejšnjih selitev, 
se družili in še bolj povezali …

Tako kot mnogi uporabniki našega hrama učenosti si tudi sama želim novih, svetlih, zračnih, 
udobnih prostorov za vse naše zveste bralce.    

Bernarda Matkovič
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Čas teče  – spomini ostajajo

Spomin. 

Veliko dni se spomnim. Vsak je poseben za sebe, vsak je dal neizbrisen pečat.

Dan, ko sem prvič prišla med nove sodelavce.

Dnevi, ki so sledili, polni učenja, spoznavanja okolja in osvajanja novih veščin.

Dan, ko sem  začela samostojno delati na izposoji.

Dnevi na izobraževanju za strokovni izpit, ko se spet počutiš kot študent.

Dnevi, ki so polni delovnih obveznosti in učenja.

Dan, ko si pred strogo komisijo zagovarjal svoje znanje, in evforična čustva ob spoznanju, 
da si uspel.

Dnevi selitve knjižnice v nove prostore. Fizično naporno, a prijetno delo.

Dan otvoritve novih prostorov, ko si utrujen, a ponosen. Nase in na sodelavce.

Pridejo tudi tisti drugačni, oblačni dnevi, a za vsakim dežjem posije sonce.

Dnevi izletov, strokovnih ekskurzij, pa tudi praznovanj. 

V srcu ti je lepo v krogu sodelavcev. Nismo samo sodelavci, ampak tudi prijatelji in kadar 
stopimo skupaj, nastane tudi tak zbornik, kot ga sedaj držite v rokah.

Bernardka Jakša
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Golica, maj 2011

Avgust 2006

�anuar 2006

Avgust 2007

�ulij 2010

Avgust, 2011



115

POGLED V PRIHODNOST 

VIZIJA RAZVOJA

Andrej Črnič, direktor Knjižnice Črnomelj

Dandanes smo ljudje priča nenehnim spremembam. To pa pomeni, da smo podvrženi 
prilagajanju novim tehnologijam in novim paradigmam. Znanja, ki jih imamo danes, bi bila  
za doseganje osnovnih standardov, brez novo pridobljenih znanj, čez deset let nezadostna.

V knjižnici se zavedamo odgovornosti po sprejemanju vedno novih znanj in prav tako 
uvajanju novih tehnologij. Želimo si slediti razvoju in to na področju uvajanja novih 
tehnologij, kot tudi strokovno. 

Prav zaradi tega si predstavljamo razvoj družbe kot razvoj na vseh področjih, tudi na 
področju kulture.

Naš skupen cilj, tako zaposlenih, kot tudi ustanovitelja, mora biti ustvarjati pogoje, da 
bo knjižnica  ostala največji kulturno-informacijski center, da bodo uporabniki knjižnico 
prepoznali kot prostor, kje lahko zadovoljijo svoje potrebe po iskanju informacij in 
knjižničnega gradiva, in sicer za izobraževalne potrebe ali zgolj za sprostitev ter nenazadnje 
priložnost za kvalitetno preživljanje časa ob ponudbi ostalih storitev.

Ovire na poti do cilja lahko premagamo ob skupnemu iskanju možnosti in priložnosti vseh 
partnerjev, predvsem pa obeh občin, v sodelovanju s knjižnico. 

Za nas je ključno, da ohranjamo zaupanje uporabnikov, sodelujočih partnerjev in 
ustanovitelja ter da se pri ljudeh zasidra zavedanje, da knjižnica kot javni zavod ni le 
porabnik javnih sredstev, ampak da pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja ljudi.
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KAZALO

UVODNE BESEDE

PRAZNUJEMO POL STOLETJA 

Andrej Črnič, direktor Knjižnice Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanović, županja občine Črnomelj

Polona Kambič, županja občine Semič

Tatjana Likar, sekretarka na Ministrstvu za kulturo

KNJIŽICA SKOZI ČAS / ZGODOVINSKI ORIS 

Zgodovina

Mejniki v razvoju 

                     Spomini

Lea Grabrijan 

Nada Žagar

Irena Muc 

Zaposleni

KNJIŽNICA SE PREDSTAVI

Dejavnosti knjižnice

Za otroke 
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Knjižni moljčki

Pravljični potujoči kovček

Ostale prireditve za otroke

Za mladino 

Srečanja s knjižničarko

Bralni klub za mlade, Ni nam dolgčas, beremo! 

Branje je žur, reading is cool

Rastem s knjigo

Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz 

Moja naj knjiga

Za odrasle

Literarni večeri 

Potopisna predavanja

Predavanja

Bralni klub za odrasle 

Računalniško usposabljanje 

Lepota besede 

Sodelujemo in se povezujemo 
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	 VDC Črnomelj 

Drugačne pravljice

	 OŠ Milka Šobar Nataša

Drugačne pravljice

	 Knjižnica Mirana Jarca

                  Projekt mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci

	 Mestna knjižnico Ljubljana 

            Knjige za vsakogar

O KNJIŽNICI SO ZAPISALI 

Breda Kočevar

Bogomira Kure

Helena Vukšinič 

Robert Lozar

Franc Banovec

Darka Šimec Čop

Vesta Vanell

Maja Špringer

KNJIŽNICA SMO TUDI ZAPOSLENI

POGLED V PRIHODNOST 



120

 

 

Založila in izdala: Knjižnica Črnomelj, Zanjo: Andrej Črnič

Uredniški odbor: Breda Kočevar, Bernarda Matkovič, �ožica Žunič,  
                            Bernardka �akša, Daniela Žunič 
● Glavna in odgovorna urednica: Anja Panjan  
● Lektoriranje: Helena Vukšinič 
● Fotografije: iz arhivov Lee Grabrijan, NLB Črnomelj,  
   Knjižnice Črnomelj 
● Oblikovanje: Roland Plut 
● Prelom: Vladimir Domjan 
● Tisk: Tiskarna Kapušin  
● Leto izida: 2012 
● Naklada: 300 izvodov

Zbornik je sofinancirala Občina Črnomelj.

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

027.022(497.4 Črnomelj)(091)

KN�IŽNICA (Črnomelj)
   [Petdeset]
   50 let Knjižnice Črnomelj : 1962-2012 : zbornik / [glavna urednica Anja 
Panjan ; fotografije iz arhivov Lee Grabrijan, NLB Črnomelj, Knjižnice 
Črnomelj]. - Črnomelj : Knjižnica, 2012

ISBN 978-961-269-583-5

1. Panjan, Anja

259091456


