
10. obletnica selitve in odprtja KNJIŽNICE Radlje ob Dravi v novih prostorih v 

poslovnem centru takrat Era, sedaj Mercator. 

 

V mesecu maju smo v knjižnici Radlje obeležili 10. obletnico preselitve v nove prostore. 

Takrat je bil to velik dogodek za knjižnico, saj smo se s 108 kvadratnih metrov preselili v 

sodobne prostore s 530 kvadratnimi metri površine. Reševanje prostorske stiske knjižnice je 

trajalo že kar nekaj let prej. Tedanja direktorica knjižnice Ivanka Kus se je o problematiki 

prostora še intenzivneje pogovarjala z občinsko upravo in županom občine Radlje od 

ustanovitve samostojnega zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi, leta 1993. Prej je knjižnica 

namreč delovala pod okriljem zavoda, ki je združeval več dejavnosti in nosil naslov Delavska 

univerza Radlje. Pri izbiri novih prostorov za knjižnico se je upoštevalo več vidikov, pri 

katerih je bila v ospredju korist za uporabnike, to je za obiskovalce knjižnice. Nova knjižnica 

mora biti dovolj velika tako po standardih, ki veljajo za knjižnice, kot po namembnosti 

knjižnice, ki bo poleg osnovnih storitev knjižnice ponujala še dodatne dejavnosti, kot so 

izobraževanje uporabnikov, kulturne prireditve, dostop do interneta in podobno. Prav tako naj 

bi bila v središču mesta, v centru in tako najbolj dostopna. Zagotavljati mora pogoje za 

sodobno ureditev in organizacijo knjižnične dejavnosti. Z ozirom na vsa ta pričakovanja so se 

obravnavale različne možnosti in predlogi: adaptacije in dozidave obstoječih, v glavnem 

starejših prostorov in stavb, novogradnja sodobne knjižnice, … Nazadnje je obveljala 

odločitev ureditve dovolj velikega in sodobnega prostora v poslovnem centru, ki pa je bil 

odmaknjen na rob mesta. Največ pomislekov je bilo tako s strani knjižnice, kot s strani 

uporabnikov prav glede oddaljenosti knjižnice od centra, ker pa so se prav v tistem času 

selitve knjižnic tudi drugod v poslovne centre in trgovska središča na obrobjih večjih mest 

izkazale kot zelo posrečene, smo tudi v Radljah pristali na to odločitev. V letu 1997 so se tako 

pričeli urejati prostori, od električnih do telekomunikacijskih napeljav, do vse ostale opreme. 

Občina Radlje je investirala tudi v vso potrebno novo pohištveno opremo. Z letom 1998 smo 

se začeli intenzivno pripravljati na selitev. Preseliti je bilo potrebno okoli 25 000 enot gradiva 

ter vso ostalo opremo, potrebno za nemoteno delo. Količina gradiva je seveda pomembna, 

prav tako pa dejstvo, da smo selitev želeli izpeljati tako, da bo že ob sami preselitvi večina 

gradiva na policah, kamor spadajo in nam bo prihranjenega veliko kasnejšega dela z 

urejanjem in preurejanjem knjižnične zbirke na policah. To smo dosegli s premišljenim in 

dovolj natančnim načrtovanjem in organizacijo selitve. 

Gradivo smo preselili v enem dnevu. Pomagalo nam je javno komunalno podjetje s prevozi in 

pomočjo pri nošenju selitvenih zabojev. Ker smo bili v knjižnici takrat zaposleni le štirje 

delavci, smo si pridobili pomoč študentov, ki so nam tudi pomagali pri ureditvi knjižnice. 

Postoriti je bilo treba še množico stvari: od ureditve gradiva, priprave in namestitve napisov, 

ureditve delovnih mest in prostorov, priklopa računalnikov in druge opreme,… Knjižnica je 

bila tako zaprta za obiskovalce mesec dni. 28. maja smo knjižnico v novih prostorih tudi 

svečano odprli. Na odprtje smo povabili tedanjega ministra za kulturo Jožeta Školča, poslanca 

v državnem zboru in Radeljčana Maksa Sušeka, župana občine Radlje Hermana Tomažiča in 

svetovalko za splošne knjižnice dr. Silvo Novljan. Vsi so dejavno prispevali svoj del pri 

ureditve knjižnice v novih prostorih in vsem smo se tudi uradno zahvalili za njihovo dobro 

sodelovanje, razumevanje in prispevek pri rešitvi prostorskega problema knjižnice. Odprtja 

knjižnice so se udeležili številni gostje in obiskovalci. Nova knjižnica je bila velikanska 

pridobitev. Že sama površina, novo pohištvo, oprema, prostor za čitalnico, nekoliko ločen 

prostor za otroke in mlade, prireditveni prostor,… vse te pridobitve so ublažile 

pomanjkljivosti, kot je ta, da je knjižnica v prvem nadstropju (stopnice) in da je izven centra 

mesta. Šele čas je pokazal da ti dve pomanjkljivosti nista oviri pri obisku knjižnice. Knjižnica 

je dostopna tudi z dvigalom, ki ga uporabimo za dostop gibalno oviranim osebam, spremenile 

pa so se tudi naše navade. Danes skorajda ne moremo več po raznih opravkih in po nakupih 



brez avtomobila. Nakupovalna središča in centri so pomaknjeni na rob in že zato, ker 

ponujajo dovolj parkirišč, so tudi dobro obiskani. Trend preseljevanja knjižnic na robove 

mest, med nakupovalne centre, se je nadaljeval in se nadaljuje tudi drugod in povsod 

knjižnice beležijo podatke o zvišani izposoji in obisku svojih članov. V Radljah po selitvi 

nismo beležili velikih odstopanj. Ker smo postali sodobno opremljena knjižnica s pogoji za 

izvajanje tudi drugih dejavnosti, se je članstvo in aktualnost knjižnice še povečala. S 

sledenjem spremembam v sodobni družbi in s ponudbo, ki je prilagojena sodobnemu 

uporabniku ostajamo in se trudimo biti aktualni in potrebni v svojem okolju. Največje 

spremembe po preselitvi so bile: nov odpiralni čas, število in vrste prireditev, ki smo jih 

izvajali, lepo zloženo gradivo na policah, privlačen otroški oddelek, dovolj prostora za 

računalnike za uporabnike, dovolj velik prostor za izposojo in izposojni pult, prostori za 

obvestila, …uporabniki so vsak po svoje opazili bistvene spremembe, mi pa smo bili veseli 

vsake pohvale, predloga, tudi pripombe. 

In po desetih letih? Še vedno smo veseli vsakega predloga, pripombe, seveda tudi pohvale. 

Kot že rečeno se s sledenjem spremembam v družbi in navadah ljudi želimo s svojo 

dejavnostjo in ponudbo čimbolj približati potrebam in željam naših članov in potencialnih 

uporabnikov. Danes v knjižnici Radlje ponujamo na policah raznovrstno gradivo, uporabniki 

lahko dostopajo do interneta na devetih računalnikih in uporabljajo računalnik s 

prilagoditvami za slepe in slabovidne. Število prireditev vsako leto raste, s tem tudi število 

obiskovalcev le teh. Prireditve, s katerimi uresničujemo naše osnovne naloge, kot so skrb za 

bralno in informacijsko pismenost, spodbujanje in omogočanje kvalitetnega preživljanja 

prostega časa, razvijanje in spodbujanje kulturnih dejavnosti,…, izbiramo v skladu s temi 

cilji, premišljeno in razvojno naravnano. Nekatere dejavnosti pa smo ohranili že 

tradicionalno. Ko smo se preselili v nove prostore, smo v jeseni 1998 navdušeno organizirali 

prve literarne večere, delavnice, kulturne dogodke v novi knjižnici. To je bil popolnoma nov 

izziv za kolektiv, prav tako pa nova izkušnja za obiskovalce, saj smo v prejšnjih prostorih 

lahko izvajali le pravljično uro.  

 

 

Radlje, 4.6.2008       Slavica Potnik 
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