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Spoštovani župan Občine Slovenska Bistrica, Dr. Ivan Žagar, svetniki v 

občinskem svetu in predsednik KS Šmartno na Pohorju, Modest Motaln 

 

 

Danes nas je presenetil telefonski klic Bibliobusa, da v petek pride zadnjič pred šolo 

in da naj otroci vrnejo vso gradivo in da si ne smejo izposojati novih knjig… Da se 

relacija na Šmartno ukinja! 

 

Poleg tega, da nismo bili obveščeni z vaše strani o ukinitvi Bibliobusa, ali kako 

povabljeni drugače k reševanju tega problema, je pereče predvsem to, da gre za zelo 

grob poseg v našo knjižnično in vzgojno izobraževalno dejavnost.  

 

Učitelji smo posredniki duhovnega, splošnega in vseživljenjskega znanja in vrednot, 

a kako, če nam ne dajete pomembne sestavine za to. Kaj naj damo otrokom, če nam 

jemljete knjige?! 

Nekaj časa še lahko črpamo iz sebe knjižnična znanja, a ukinitev Bibliobusa je korak, 

ki pospešuje umiranje podeželja, siromašenje otrok oddaljenih od mest in predvsem 

odtegovanje otrokom tistega najosnovnejšega in skupnega človeštvu – znanja! 

 

Bibliobus prosimo in želimo nazaj – v imenu otrok in naših vrednot! 

 

Ravnatelj OŠ Šmartno na Pohorju, mag. Matej Kos 

 

 

Prilagam še skupno izjavo učiteljev 

 

Zadeva: Izjava o nestrinjanju z nameravano ukinitvijo  

            Bibliobusa Mariborske knjižnice na Šmartnem na Pohorju 

 

Kolektiv OŠ Šmartno na Pohorju vas, gospod župan, prijazno nagovarja v zvezi z 

namero, da se relacija Bibliobusa Mariborske knjižnice na Šmartno na Pohorje ne 

ukine. 

Za nas je ta namera nepredstavljiva in nesprejemljiva. Potujoča knjižnica predstavlja 

za učence in krajane pomemben kulturni stik, ki izobražuje, povezuje, razsvetljuje in 

nenazadnje zabava ter osmišlja bivanje naših učencev in vaške skupnosti kot celote. 



Šolska knjižnica ne more zadostiti potrebam vseh učencev. Naš knjižni fond je 

skromen in v zadnjih letih se še kako poznajo varčevalni ukrepi, saj je nabava novih 

knjig omejena le na najnujnejše. Naši učenci že tako veliko premalo berejo in naj se 

še tako trudimo spodbujati jih k branju, je vse zaman, če nimajo možnosti priti do 

knjig, od staršev zahtevati, naj otroke redno vozijo v knjižnico, pa je nerealno. S 

pomočjo Bibliobusa imamo tudi učitelji možnost spodbujati radovednost in interes 

učencev ter jih spremljati, kar je predvsem pri mlajših učencih zelo pomembno.  

Zavedamo se tudi, da smo prav odrasli zgled otrokom, ko tudi sami iščemo in si 

izposojamo čtivo. Naša šolska knjižnica ne omogoča izposoje odraslim krajanom in 

predvsem starejši ljudje, odvisni od prevoza drugih, bi s tem največ izgubili, saj so 

avtobusne povezave skrčene na minimum… ampak to je že drug problem.  

Če torej predstavljajo knjige intelektualno in čustveno orožje, ki ga je treba vzeti v 

roke, bi vsem na šoli in krajanom Šmartnega na Pohorju ta kulturni odtegljaj pomenil 

veliko vrzel, kratek stik v zdravi pameti med urbanim in ruralnim (raz)mišljanjem. 

Bibliobus je na Šmartnem na Pohorju postal stalnica – dogodek in popestritev, 

knjižničarji pa naš pedagoški podaljšek glede nasvetov in izposoje knjig. Za otroke in 

krajane je postala potujoča knjižnica nepogrešljiva, saj v velikem številu obiskujejo 

»potujoče znanje« in negujejo osebno komunikacijo s »prijateljicami na policah« in 

zaposlenimi. 

Zavedamo se, da tudi na ravni občine iščete možnosti za varčevanje in nižanje 

stroškov. A tistim, ki imajo že tako malo, vzeti še to, ni in ne more biti prava pot. In če 

na Šmartnem na Pohorju ukinete še potujočo knjižnico, bo tukaj ostalo zelo zelo 

malo. 

Srčno upamo, da nam boste prisluhnili in še naprej omogočili širjenje našega obzorja, 

ki ne pozna meja. Pri odločitvi pa naj vam bo  vodilo misel: »Otrok, ki BERE, bo 

postal odrasel, ki MISLI.« 

S prijaznimi pozdravi, 

          Kolektiv učiteljev OŠ Šmartno na Pohorju  

 


