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Studijní cesta po slovinských knihovnách

Marie Štyndlová

Zahraniční cesta, kterou pořádalo na začátku června Sdružení knihoven, pro mě byla velmi příjemným zážitkem a 

přinesla mi mnoho nového. I přes komplikace při odjezdu, způsobené povodněmi nejen v Praze, se cesta 

uskutečnila a vše dopadlo na jedničku. Tak i díky tomu mohu o našem výletě a navštívených knihovnách napsat 

pár řádek.

Po cestě do Slovinska jsme se zastavili ještě u našich sousedů v Univerzitní lékařské knihovně v rakouském 

Grazu. Celý prostor je jakousi velkou studovnou plnou odborných titulů knih, časopisů a učebnic. Její součástí je 

Lernzentrum, otevřené do pozdních večerních hodin i o svátcích a prázdninách, kde si studenti mohou půjčit ke 

studiu i anatomické modely.

První slovinskou knihovnou byla Univerzitní knihovna v Mariboru, která má rovněž vyhrazenu místnost pro 

studenty, kde mohou pracovat až do půlnoci – ČUK (čítárna univerzitní knihovny) neboli Sova je prostor bez fondu 

a zaměstnanců, kde se občas pořádají koncerty. Knihovna uchovává sbírku generála Rudolfa Maistra, který mimo 

jiné objevil na půdách chalup nejeden knižní skvost. V přízemí je možné si za 1 € zakoupit knihu vyřazenou 

z fondu.

Městská knihovna v Mariboru se může pyšnit jednou z nejlepších mobilních knihoven v Evropě. Speciální službou 

je bezplatné půjčování knih do nemocnice i pro neregistrované čtenáře. Jako hodně městských knihoven ve 

Slovinsku půjčuje dětem hry a hračky domů. Už několik let je vypracován zajímavý projekt na obnovení knihovny 

s podzemními prostorami v samém historickém centru. Nejen z finančních důvodů si na uskutečnění budou muset 

počkat.

Nejnovější knihovna, kterou jsme navštívili, se nachází v krásném prostředí. Městská knihovna v Celje propojuje 

nábřeží a historické jádro města. Zaujímá roli kulturního a společenského centra. Upoutal nás hlavně 

samoobslužný terminál na vracení knih a útulné dětské oddělení.

V hlavním městě jsme mohli nejdříve obdivovat zajímavou stavbu Národní a univerzitní knihovny, kterou navrhl 

architekt Jože Plečnik. Nakoukli jsme do původní velké čítárny, která je skoro vždy plná, a proto funguje na 

principu rezervace. Chvilku jsme si odpočinuli od angličtiny, neboť pan Mišković, který nás nejdříve provázel, má 

české kořeny.

Ústřední technická knihovna v Lublani funguje také jako standardizační instituce v zemi. Otevírací doba až do 

půlnoci je plně využívána nejen registrovanými čtenáři, a to hlavně kvůli bezplatnému internetu. Studenti mají 

možnost konzultací v oddělení informačních specialistů, které je tvořeno odborníky různých technických oborů.

Poslední zastávkou byla Městská knihovna v Lublani, která zcela plní funkci komunitního centra. Nevím, zda mě 

více zaujalo krásně vybavené dětské oddělení s pány knihovníky, anebo multimediální oddělení, kde se pořádají i 

menší koncerty. Knihovna mimo jiné pomáhá nezaměstnaným v oddělení Burza práce. Také zde funguje prodej 

vyřazených knih.

I přes nabitý program jsme si mohli prohlédnout krásy zejména dvou největších slovinských měst Lublaně a 

Mariboru, kde jsme byli ubytováni, a ochutnat třeba i místní speciality. Například večerní procházka po Trojmostí a 

kolonádě v centru Lublaně, dýchající atmosférou italských Benátek, neměla chybu.

Po knihovnické stránce (nebo spíše „straně“ – neboť o tom cesta byla především) asi nejen mě zaujal vlastní 

knihovní systém COBISS, který používají všechny slovinské knihovny, dále pak bezplatná registrace pro 

nezaměstnané, poskytovaná mnohými knihovnami v zemi, a v neposlední řadě velké množství mužských 

pracovníků ve službách.
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