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Izvleček
Namen: Prispevek obravnava doprinos splošne knjižnice k identiteti urbanega okolja,
vrednost, ki jo splošna knjižnica prinaša prebivalcem mesta, specifiko umeščanja lo
kacij in načrtovanja mreže knjižnic v urbanem okolju, ki sta utemeljena na podlagi
demografskih in prostorskih podatkov, v kombinaciji s prostorsko analizo knjižnične
mreže.
Metodologija/pristop: Opravljen je bil pregled strokovne literature in dobrih praks pri
analiziranju in načrtovanju mrež splošnih knjižnic s pomočjo orodij geografskih infor
macijskih sistemov (GIS).
Rezultati: Na podlagi pregleda je možno ugotoviti, ali so lokacije v knjižnični mreži
ustrezne. Pripravljen je bil pregled nabora orodij, s poudarkom na GIS orodjih, s po
močjo katerih lahko shranjujemo, upravljamo in prikazujemo podatke, ter tako ustvar
jamo vizualno povedne zemljevide, ki po eni strani predstavljajo umeščenost knjižnice
v lokalna okolja, hkrati pa bodo izhodišče za evalvacijo knjižnične mreže in izvedbo
njene optimizacije.
Omejitve raziskave: Mreža Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) je zaradi svoje velikosti in

zgodovinskih razlogov zelo specifična, tako smo se pri teoretičnih izhodiščih za na
črtovanje optimizacije knjižnične mreže lahko opirali le na tujo prakso, ki pa v vseh
vidikih ni popolnoma prenosljiva v slovensko knjižnično okolje.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prispevek predstavlja teoretična izhodišča za izvedbo
analize in načrtovanja optimizacije mreže splošne knjižnice v mestnem okolju. Pred
stavljena so javna in brezplačno dostopna orodja za pridobivanje potrebnih podatkov
za izgradnjo lastnega sistema za podporo pri načrtovanju knjižnic s pomočjo GIS.

Ključne besede: knjižnične mreže, splošne knjižnice, Mestna knjižnica Ljubljana, geo

grafski informacijski sistemi
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Abstract
Purpose: The paper discusses the contribution of the public library to urban environ

ment identity, the value that the public library brings to the residents of the city and
the specifics of positioning and planning of a library network in the urban environ
ment. It is based on demographic and spatial data, which is combined with a spatial
analysis of the library network.

Methodology/approach: A review of professional literature and good practices on ana
lysing and designing public library networks using the tools of geographic information
systems (GIS) was carried out.
Results: Based on the review, it is possible to determine whether the locations in the
library network are appropriate. An overview of the toolkit was prepared, focusing on
the GIS tools, through which we can store, manage and display the data. Thus, we can
create visual caution maps that, on the one hand, represent the location of the library
in the local environment, and at the same time, this will be the starting point for the
evaluation of the library network and the implementation of its optimization.
Research limitations: Regarding the size and the historical reasons, the Ljubljana City

Library (LCL) network is very specific; therefore, we could only rely on foreign theoreti
cal bases for planning the optimization of the library network, which is not transfer
able to the Slovenian library environment in all aspects.

Originality/practical implications: The paper presents the theoretical starting points for

carrying out the analysis and design of public library network optimization in the ur
ban environment. Publicly available and free tools for obtaining the necessary data to
build library support system with the help of GIS are presented.

Keywords: library networks, public libraries, Ljubljana City Library, Geographic Infor
mation Systems

1 Mreža Mestne knjižnice Ljubljana (MKL)
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je z mrežo knjižnic v
Ljubljani v svojih raziskavah ukvarjala predvsem Irena Kernel (1972, 1973, 1980).
V publikaciji Osnovni podatki o ljubljanskem območju in razvoj splošnoizobraže
valnega knjižničarstva je zapisala (Kernel, 1972, str. 2), da je za izdelavo načrtnega
in postopnega razvoja knjižnične mreže v Ljubljani, skupaj z vsemi dejavniki,
odgovorna matična služba,1 ki se pri tem opira na demografske, prostorske in in
frastrukturne podatke, predvsem za področje razvoja mreže javnih institucij. Na

1

Danes seveda naloge bivših matičnih služb za območje delovanja splošnih knjižic prevzemajo
oddelki, ki se ukvarjajo z razvojno funkcijo knjižnic, predvsem v osrednjih območnih knjižnicah.
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podlagi tega se pripravijo zemljevidi, ki prikazujejo obstoječe stanje in predviden
razvoj mreže knjižnic v mestu in njeni okolici.
V dokumentu Prostorske potrebe in oprema ljubljanskih SIK2 kot osnova za naložbe
po razvojnem načrtu: osnutek je Irena Kernel v poglavju Nekateri standardi za
načrtovanje funkcionalnih lokacij, velikosti prostorov ter opreme ljubljanskih SIK
(Kernel, 1980, str. 18) opisala splošna določila, med katerimi je temeljno število
prebivalcev na določenem območju, pomembni pa so tudi družbeno okolje in
razvoj družbene infrastrukture, prostorske in topografske značilnosti, ter ne na
zadnje sistemsko določena dejavnost.
Za potrebe načrtovanja mreže velja še (Kernel, 1980, str. 18), da mora imeti knjiž
nica načrt razvoja mreže knjižnic, ki vključuje vse oblike izvajanja knjižnične
dejavnosti, s katerimi zagotavlja enakost dostopnosti knjižničnega gradiva ter
storitev. Načrt mora temeljiti na podlagi analize prostorske dostopnosti in potreb
prebivalcev. Knjižnice morajo biti umeščene v centrih družbenega življenja, blizu
prometnih poti pešcev, dostopne tako z javnimi kot tudi z osebnimi prevoznimi
sredstvi in zagotavljati dovoljšnje število parkirnih mest za obiskovalce z oseb
nimi vozili.
1.1 Obstoječa mreža MKL
Mreža MKL danes obsega v Ljubljani 20 knjižnic (pet večjih, prej samostojnih
osrednjih knjižnic, in 15 krajevnih knjižnic) in 13 postajališč potujoče knjižnice. V
mreži MKL delujeta v Ljubljani še Slovanska knjižnica – Center za domoznanstvo
in specialne humanistične zbirke in Trubarjeva hiša literature (THL). MKL v
Ljubljani izvaja knjižnično dejavnost za 289.5183 prebivalcev.
Danes so v Ljubljani knjižnice mreže MKL umeščene predvsem v lokalne centre
(kulturni, izobraževalni in poslovno-upravni centri, domovi občanov), stano
vanjske komplekse, v delujoče ali opuščene trgovske centre.4 Edina namensko
zgrajena knjižnična stavba v Ljubljani je Knjižnica Prežihov Voranc iz leta 1988.

2
3
4

Splošnoizobraževalna knjižnica, danes se uporablja termin splošna knjižnica.
Podatki o številu prebivalcev se nanašajo na leto 2017 (vir: SURS, 1. 1. 2018).
Na območju MOL deluje v lokalnih centrih 6 knjižnic, v stanovanjskih in poslovno stanovanj
skih kompleksih 7 knjižnic, v poslovno upravnem centru 1 knjižnica, v opuščeni stavbi vzgojno
izobraževalnega zavoda 1 knjižnica, v delujočih ali opuščenih trgovskih centrih 2 knjižnici,
v športnem objektu 1 knjižnica in v opuščenem gospodarskem objektu 1 knjižnica. Pozitivno
korelacijo med komercialnim in javnim interesom sta v svoji študiji izpostavili tudi Morris in
Brown (2004).

Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77

43

Simona Resman, Marijan Špoljar, Aleš Klemen

MKL izvaja knjižnično dejavnost tudi za sedem občin izven MOL: Brezovica, Do
brova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče (50.492 pre
bivalcev), s 13 krajevnimi knjižnicami in 34 postajališči potujoče knjižnice in
je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (574.377
prebivalcev), v kateri deluje poleg MKL še osem osrednjih knjižnic: Knjižnica
Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Loga
tec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica in Knjižnica Medvode.
Mrežo knjižnic MKL načrtujemo in razvijamo tako, da vsaka knjižnica zadovoljuje
splošne potrebe svoje lokalne skupnosti, hkrati pa je s posebnimi zbirkami gradi
va ali storitvami namenjena ožjim ciljnim skupinam uporabnikov.5
1.2 Načrtovanje mreže MKL
Irena Kernel je v svojih prispevkih (1972, 1973, 1980) izhajala iz prostorske
zasnove Ljubljane in potreb prebivalcev v novo nastalih območjih mesta. To je
izhodišče, ki ga lahko MKL uporablja za načrtovanje mreže šele od združitve petih
splošnih knjižnic in ene specialne knjižnice v enovit zavod. Šele z združitvijo so
bili ustvarjeni pogoji za načrtovanje mreže na celotnem območju MOL in s tem
zagotovitev enotnega načrtovanja mreže na celotnem območju MOL.6

2 Knjižnica v mestu
Dobro organizirana, vodena in strateško načrtovana knjižnična mreža
organizacijskih enot je temelj za uspešnost vsake splošne knjižnice v njenem
lokalnem okolju. Njen osnovni gradnik, krajevna knjižnica, pa je javni prostor.
Javni prostor je prostor, kamor lahko vstopa javnost in splošna knjižnica je šolski
primer notranjega javnega prostora, ki deluje na treh ravneh: kot fizični javni
prostor, kot socialni javni prostor in kot simbolni javni prostor.
Načrtovanje prostorskega razvoja mesta izhaja iz vrednot, ki ustvarjajo kulturno
identiteto mesta in potenciale za njegov kakovosten razvoj in so pogoj za uspešen
5

6
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To velja predvsem za nove lokacije in obnovljene knjižnice na obstoječih lokacijah. Od združitve
leta 2008 smo uresničili tovrstno načrtovanje v petih knjižnicah: Knjižnica Zadvor, Knjižnica
Šentvid, Knjižnica Savsko naselje, Knjižnica Zalog in Knjižnica Polje (dokončana leta 2019).
MOL je bila ustanovljena leta 1995, do združitve petih splošnih in ene specialne knjižnice v enovit
zavod MKL pa je prišlo šele leta 2008.
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gospodarski razvoj in konkurenčnost ter zdravje in dobro počutje prebivalcev. Pri
prostorskem načrtovanju imajo prednost predvsem javna korist, javno dobro in
blaginja prebivalcev mesta.
Premoženje mesta predstavljajo družbeni, človeški, kulturni, finančni, politični,
okoljski in fizični kapital. Knjižnica z mrežo krajevnih knjižnic in postajališč po
tujoče knjižnice, zbirko gradiva in različnimi storitvami posega prav v vsakega
od njih (Edwards, Robinson in Unger, 2013):
–– Knjižnica gradi družbeni kapital, ko s svojimi storitvami krepi vezi med ljudmi
s podobnimi interesi in ustvarja povezave med ljudmi, ki imajo povsem različ
ne poglede, interese in potrebe. Za uresničitev poslanstva knjižnice s stališča
družbenega kapitala so potrebne nove strategije: integracija storitev knjižnice
v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta; oblikovanje novih storitev tako
v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice, ki bodo služile uporabnikom kot
navdih za lastno ustvarjalnost; oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo
relevantna za celotno populacijo v mestu.
–– Z izvajanjem izobraževanj in ustvarjalnih delavnic knjižnica soustvarja člove
ški kapital, ki ga sestavljajo posameznikova raven izobrazbe, splošno razume
vanje, izkušnje in umetniški razvoj. Ko knjižnica služi kot središče skupnosti
za raznoliko populacijo, zagotavlja človeški kapital za vse člane lokalne skup
nosti.
–– Kultura določa identiteto skupnosti in gradi kulturni kapital skupnosti. Kul
turno življenje v skupnosti sestavljajo tako visoka umetnost kot popularna
umetnost, kulturna dediščina, kulturne ustanove, sejmi starin, festivali. Knjiž
nica podpira kulturo in umetnost prek tečajev, delavnic, digitalnih medijev in
kreativnic (angl. makerspace), še posebej pa s spodbujanjem branja in bralnih
projektov za vse ciljne skupine prebivalcev. S krepitvijo kulturnega kapitala
knjižnica prek novih znanj in spretnosti prispeva k rasti človeškega kapitala,
prek edinstvene zmožnosti kulture, da vključuje prebivalce v javno življenje
krepi politični kapital in s podporo kreativnim industrijam tudi finančni ka
pital.
–– Finančni kapital je najbolj tradicionalna vrsta kapitala, ki ga posedujejo po
samezniki v lokalni skupnosti, da si zagotovijo materialno varnost. Vendar v
vsaki skupnosti ljudje nimajo zagotovljene materialne varnosti in knjižnica
lahko prispeva k finančni pismenosti vseh članov skupnosti.
–– Politični kapital obsega udejstvovanje posameznika v javnem življenju, vendar
se je spretnosti, potrebne za aktivno in učinkovito udeležbo v demokraciji,
potrebno naučiti in knjižnica ima odlično priložnost, da prek zbirke gradiva
in različnih aktivnosti krepi politični kapital.
–– Knjižnica uveljavlja koncept zelene knjižnice ter prek programov in storitev
okoljskega opismenjevanja prebivalcev, še posebej otrok, mladih in družin,
prispeva k ohranjanju okoljskega kapitala lokalne skupnosti.
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77
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–– Fizični kapital skupnosti so stavbe in infrastruktura in že sama prisotnost
knjižnične stavbe je vitalnega pomena za skupnost. Zaradi raznolikosti po
nudbe mestna knjižnica neposredno vpliva na razvoj urbanih okolij in je sou
stvarjalka javnega prostora.
Knjižnica prinaša mestu številne dodatne vrednosti (Resman, 2011):
–– Dostop do kulture in informacij je zagotovljen vsem prebivalcem mesta.
–– Knjižnica zmanjšuje možnost intelektualne in socialne marginalizacije in iz
ključenosti.
–– Knjižnica s široko uporabo storitev na daljavo zagotavlja enakost med prebi
valci mesta.
–– Podpora tradicionalnemu, medijskemu in informacijskemu opismenjevanju,
predvsem otrok, ima velik učinek na bodoče generacije.
–– Če se udeležba prebivalcev v knjižnici poveča, se poveča kvaliteta življenja v
mestu.
–– Knjižnica je aktiven tretji prostor, dnevna soba mesta.
–– Uporabniki vidijo knjižnično mrežo kot enotno ponudnico storitev, kjer lahko
posameznik zelo enostavno uporablja storitve, ki jih potrebuje.
–– Knjižnica in drugi ponudniki znanja in informacij sodelujejo v mreži, ki je
pomembna za vse prebivalce mesta.
–– Knjižnica ima priložnost povečati podporo izobraževanju ljudi, nacionalni
identiteti in večkulturnosti.
–– Knjižnica je zasnovana kot medgeneracijski center mesta.
–– Kvalitetne knjižnične storitve prihranijo čas in denar ter imajo dolgoročen
vpliv na družbo.
Knjižnica s svojimi organizacijskimi enotami sega v vse predele mesta in vsaka
krajevna knjižnica in vsako postajališče potujoče knjižnice so vhodna vrata v ce
lotni knjižnični sistem. Ko prebivalec mesta vstopi v eno samo knjižnico, je s tem
že vstopil v celotno mrežo knjižnice. In ko vstopi v svojo knjižnico, pravzaprav
vstopi v svoje mesto.

3 Načrtovanje knjižnične mreže v mestu
Ko knjižnica načrtuje spremembe v mreži, izhaja iz predpostavke, da bo nova
mreža kot celota delovala bolje od obstoječe mreže. Knjižnica mora imeti jasno
sliko o posegih in spremembah v mreži, ki pogojujejo odločitev o alternativni
lokaciji knjižnice, o novi knjižnici v na novo zgrajenih okoljih in o zaprtju
knjižnice na določeni lokaciji.
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Načrt mreže temelji na prostorski analizi, ki vključuje opis območja in njegovo
analizo. Opis območja pridobimo prek raziskave okolja (geografsko okolje, de
mografsko okolje, gospodarsko okolje, družbeno – kulturno okolje, tehnološko
okolje in naravno okolje).
V segmentiranje na demografskih osnovah je zajeto vse prebivalstvo obravna
vanega območja s primerjavo deležev med prebivalstvom in aktivnimi člani, v
segmentiranje na osnovi uporabe knjižničnih storitev pa dejanski uporabniki
knjižnice (članstvo, obisk, izposoja).
Za učinkovito analizo območja ima knjižnica že nekaj časa na voljo programsko
orodje GIS. Orodje omogoča pripravljavcem analiz predstavitev podatkov v vizu
alni obliki na kartografskih podlagah. Opis območja, segmentiranje in prostorska
analiza bodo bolj podrobno predstavljeni v nadaljevanju prispevka.
Načrtovanje lokacije za knjižnico vedno terja premislek glede identifikacije po
tencialne lokacije, dostopnosti lokacije, povezljivosti in soodvisnosti organiza
cijskih enot v mreži ter prepoznavnosti lokacije.
3.1 Identifikacija potencialne lokacije
Za identifikacijo potencialne lokacije sta v uporabi dve osnovni metodi (Dewe,
2006; Siting …, 2011), prva metoda cilja na specifične lastnosti lokacije (velikost
razpoložljivega zemljišča, konfiguracija terena, geografske ovire – reke in ceste,
poseljenost), druga metoda pa gradi na širokem izključevanju lokacij, ki ne
pridejo v poštev glede na postavljene kriterije za specifično rabo lokacije. Metoda
izključevanja je bolj uspešna za tiste javne stavbe, ki so prepoznavne v lokalnem
okolju (šole, knjižnice). Osnovne lokacijske zahteve so: velikost lokacije,
konfiguracija lokacije, infrastrukturne potrebe, okoljske zahteve, transport.
Knjižnice so lahko samostojne stavbe, lahko delujejo v sožitju z različnimi kul
turnimi, vzgojno izobraževalnimi ali drugimi javnimi servisi ali pa so vključene
v trgovske in transportne centre (npr. železniške postaje)7 ter stanovanjske kom
plekse. Od tega, kako je knjižnica umeščena, ali je samostojna ali pa sestavni del
neke širše zgodbe, je odvisna vloga knjižnice pri izbiri lokacije. Ampak prav vsaka
potencialna lokacija knjižnice mora v celoti podpirati poslanstvo knjižnice, torej
da služi svoji lokalni skupnosti.

7

Že leta 2000 je Knjižnica Otona Župančiča odprla na železniški postaji enoto Kolodvor.
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3.2 Dostopnost lokacije
Pri umeščanju nove knjižnice v mrežo je potrebno že od vsega začetka načrtovati
njeno dostopnost v času in prostoru.
Knjižnice v mestu so locirane v razumni bližini kraja bivanja prebivalcev, ki pa
je za različne skupine prebivalcev različna zaradi različne stopnje mobilnosti
(manj mobilni so otroci do konca osnovne šole, starejši, revnejši, manj izobra
ženi). Pomembno je upoštevati tudi ustreznost in frekventnost javnega prevoza
ter potovalne vzorce prebivalcev (vožnja po nakupih, na delo itn.). Čas, napor
in stroški, ki jih porabi uporabnik, ko dostopa do svoje knjižnice, se odražajo v
njegovem zadovoljstvu, predvsem v številu obiskov.
Vendar je fizična dostopnost le eden od pogojev za uporabo knjižnice, vedno
bolj stopa v ospredje odprtost knjižnice in razpoložljivost knjižničnih storitev v
času, ki najbolj ustreza največjemu številu prebivalcev. Knjižnica naj sledi 24-ur
nem ritmu uporabe (Model …, 2013), kar bi zares omogočilo dostop do gradiva in
storitev knjižnice vsem prebivalcem. Tako bi se povečala njena uporaba in vzpo
stavitev knjižnice kot skupnostnega centra v lokalnem okolju. Knjižnice v mestu
se lahko približajo temu idealu tudi z načrtovanjem »samopostrežne« knjižnice
(angl. open library), ki temelji na samostojni, z RFID tehnologijo podprti uporabi
knjižnice, ko ni prisotnega knjižničnega osebja.
3.3 Povezljivost in soodvisnost organizacijskih enot v mreži
Nobena lokacija knjižnice v mreži ni osamljen otok in sprememba na eni lokaciji
vpliva na razmerja v celotni mreži. Z odprtjem velike centralne knjižnice se
spremeni uporaba drugih knjižnic v sosedstvu, lahko se kakšna tudi zapre. V
mestu je oddaljenost krajevnih knjižnic od centralne knjižnice osnovni kriterij
za oblikovanje vzdržne in učinkovite mreže.
Uporaba centralne in večjih krajevnih knjižnic z obširno ponudbo ni tako odlo
čujoče vezana na razdaljo med njimi (za uporabo specialnih servisov so uporab
niki pripravljeni za pot porabiti več časa), uporaba manjših krajevnih knjižnic z
zoženo ponudbo ter večjo oddaljenostjo od centralne in večje krajevne knjižnice
in z manjšo odprtostjo, pa se postopoma zmanjšuje. Manjše krajevne knjižnice so
najšibkejši člen v mreži, saj so večinoma locirane na obrobju mesta, pogosto že v
ruralnih okoljih, z manjšim številom prebivalcev in slabšim dostopom z javnim
prevozom.
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V mestu uporabniki, ki niso dobili ustreznega gradiva, informacije ali storitve v
eni od knjižnic v mreži, zaradi naštetih razlogov obiščejo drugo knjižnico v mreži,
kar pomeni, da knjižnico uporabljajo tudi prebivalci izven območja tiste krajevne
knjižnice (Navade …, 2017).8
3.4 Prepoznavnost lokacije
Knjižnice v mreži MKL v lokalnem okolju vzbujajo zaupanje, skupaj z drugimi
pomembnimi ustanovami v lokalni skupnosti tvorijo javni prostor, gradijo skup
nost in poudarjajo njeno identiteto, stimulirajo razvoj in promovirajo socialno
vključenost.
Skrbno načrtovane in izbrane lokacije za knjižnice v mreži postavljajo stavbo
knjižnice kot oblikovalko nekega okolja (angl. placemaker) in hkrati kot ustvar
jalko (angl. catalyst) javnega prostora, ki prispeva k ekonomski in socialni oži
vitvi mesta, oziroma območja. Posledica nove knjižnice (samostojne ali v sklopu
drugih stavbnih kompleksov) je aktiviranje lokalnega okolja – v novo knjižnico
bo zahajalo veliko ljudi, od njihove koncentracije bodo imele korist druge usta
nove, trgovine, lokali.
Nova atraktivna arhitekturna zasnova knjižnice (predvsem centralne knjižnice)
prispeva k prepoznavnosti in podobi mesta ter ponuja dodatno priložnost v po
nudbi kulturnega turizma.

4 Izhodišča za razvoj knjižnične mreže v Ljubljani
Zavedanje, da sta nova lokacija obstoječe knjižnice oziroma lokacija nove knjiž
nice odvisni predvsem od politične volje in razpoložljivih sredstev, sicer omejuje
strukturirano in načrtovano izbiro lokacij z vso potrebno zunanjo in notranjo
infrastrukturo, pa vendar to ne preprečuje MKL, da oblikuje v Ljubljani učinkovito
in vzdržno mrežo.

8

Oktobra 2017 je bila v MKL izvedena anketa (izpolnjenih je bilo 544 vprašalnikov) Navade upo
rabnikov MKL. Na vprašanje »Kako pogosto obiskujete druge knjižnice MKL?« so uporabniki od
govorili: 13 % redno, 15 % pogosto in 57 % občasno. Na vprašanje »Če obiskujete druge knjižnice
v mreži MKL, je to zaradi:« so uporabniki odgovorili: 80 % zaradi gradiva, ki ga v svoji knjižnici
uporabnik ne dobi, 22 % zaradi obiska kulturnega ali izobraževalnega dogodka in 16 % zaradi
boljših čitalnic in pogojev za branje in učenje.
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4.1 Zakonodaja in strokovna priporočila
Pri načrtovanju knjižnične mreže MKL upošteva področno zakonodajo ter
strokovna priporočila in standarde (Pravilnik …, 2003; Zakon o knjižničarstvu,
2001; Zakon o lokalni samoupravi, 2007).
Izpostavljamo nova Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice za
obdobje 2018–2028 (Brenčič idr., 2018, str. 13), ki za načrtovanje mreže v mestih
priporočajo, da naj bi bilo vsaj 80 % prebivalcev večjih mest (tj. z vsaj 30.000
prebivalci) od najbližje knjižnice oddaljenih največ 1.500 m. Ustrezne knjižnične
storitve in vsebine zagotavlja centralna knjižnica za potrebe širšega gravitacij
skega območja mesta. Krajevna knjižnica mora biti umeščena v središče naselja,
z ustrezno navezavo na prometno infrastrukturo in vidna v okolju.
Vendar so za načrtovanje smiselne knjižnične mreže v Ljubljani najbolj pomemb
ni prostorski dokumenti na občinski ravni, saj so prav knjižnice v urbanističnih
načrtih najbolj pogosto umeščen javni servis (kot družbena in kulturna infra
struktura). Na osnovi izhodišč obstoječega Občinskega prostorskega načrta Mest
ne občine Ljubljana (OPN MOL)9 lahko MKL smiselno načrtuje umeščanje orga
nizacijskih enot v svojo mrežo: centralne knjižnice, krajevnih knjižnic, knjižnic
za ciljne vsebine, knjižnic za ciljne skupine prebivalcev, postajališč bibliobusa
in premičnih zbirk. Na podlagi strokovnih izhodišč in analize lokalnih okolij pa
lahko MKL tudi tvorno sodeluje pri oblikovanju sprememb OPN MOL v prihodnje.
4.2 Orodja za analizo in načrtovanje knjižnične mreže
Oblikovanje vzdržne in usklajene knjižnične mreže zahteva tehten premislek
in strukturiran pristop k pripravi in analizi stanja aktualne mreže. Pridobiti in
med seboj primerjati je treba vse razpoložljive podatke, ki lahko pomenijo bolj
ali manj pomemben dejavnik pri odločitvah glede določitve lokacij knjižnične
mreže. Pri pregledu stanja in predvidevanjih glede nadaljnjih morebitnih trendov
sprememb mikro okolij posameznih delov knjižnične mreže smo uporabili in med
seboj primerjali podatke javno dostopnih podatkovnih portalov, geografskih

9
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OPN je temeljni občinski prostorski dokument, s katerim se ob upoštevanju državnih prostor
skih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih potreb določijo cilji in izhodišča prostorskega
razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja
objektov in posegov v prostor. OPN vsebuje strateški (izhodišča in cilje prostorskega razvoja ob
čine, zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena, okvirna območja naselij) in izvedbeni del (območja namenske rabe prostora, prostorske
izvedbene pogoje, območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt – OPPN).
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informacijskih sistemov (GIS), zbirnikov podatkov in namenskih prostorskih
aplikacij.
Sistem GIS je informacijski sistem, s katerim shranjujemo in obdelujemo podat
ke, pri čemer se od ostalih informacijskih sistemov razlikuje v tem, da ima vsak
podatek še geografski položaj (Vidiček in Novljan, 2010).
Prednosti uporabe GIS za načrtovanje knjižničnih storitev sta v slovenskem knjiž
ničnem prostoru predstavila že Vidiček in Novljanova (2010), ki sta opozorila,
da je že veliko geografskih in demografskih podatkov za želene analize javno
dostopnih, potrebno jih je samo zbrati in ustrezno uporabiti. Vendar v svojem pri
spevku opozarjata, da le-ti niso dovolj za popolno analizo stanja, saj je pri načr
tovanju knjižničnih storitev potrebno vključevati in predstavljati tudi značilnosti
okolja, bodisi v knjižnični zbirki ali na področju storitev knjižnice. Podrobnejše
analize stanja dostopnosti knjižničnih storitev na obalno-kraškem območju se je
lotila Luana Malec (2012), a se pri svojem delu ni posluževala storitev GIS orodij,
pač pa je s pomočjo grafičnega programa pripravila nekaj vizualnih predstavitev
geoprostorskih podatkov, organiziranih po tematskih podatkovnih slojih.
Uporaba GIS orodji za načrtovanje umeščanja in evalvacije knjižnične mreže je
zelo razširjena v knjižničnem okolju (Bishop in Mandel, 2010), najpogosteje so
tovrstne študije podkrepljene z analizo prebivalstva okolja knjižnice, identifici
ranjem potencialnih ustreznih lokacij za umeščanje knjižnic in analizami storitev
v knjižničnih prostorih. Christine M. Koontz je v svojem priročniku, namenjenem
umeščanju knjižnic (1997), zbrala temeljne vidike presojanja obstoječega sta
nja, iskanja najprimernejših lokacij za obstoječe knjižnice, ter določanja novih,
hkrati pa ponuja praktične nasvete o tem, kako najti najprimernejše prostore za
najbolj učinkovito služenje lokalnemu okolju. Preučila je statistične modele za
izbiro lokacije, posebno pozornost pa namenila uporabi GIS, priročnik vsebuje
tudi več študij primerov. Kasnejši prispevki (Koontz in Jue, 2001; Koontz, Jue in
Bishop, 2008) so ta strokovna izhodišča še nadgradili z novimi vidiki, ki jih je
možno vključevati pri načrtovanju knjižnične mreže, predvsem kako se spopasti s
problematiko zapiranja knjižnic zaradi spremenjenih gospodarskih, ekonomskih
in demografskih pogojev. Z vprašanjem umeščanja lokacij knjižnične dejavnosti
tako ni povezan le prostorski vidik, torej kje v knjižnični mreži so še sive lise, ki
jih je potrebno zapolniti z umeščanjem takšne ali drugačne knjižnične dejavnosti,
pač pa v veliki meri tudi socialni vidik. Posledično je poznavanje posameznih
okolij iz gospodarskega, družbeno-kulturnega, tehnološkega in politično-pravne
ga vidika (Adkins, Haggerty in Haggerty, 2014; Adkins in Sturges, 2004; Bishop,
2008; Hertel in Sprague, 2007; Higgs, Langford in Fry, 2013) ključnega pomena, če
želimo vsem skupinam potencialnih uporabnikov zagotoviti tudi storitve, ki bodo
imele namen odprave tehnološkega razkoraka in vključevanja ranljivih skupin
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77

51

Simona Resman, Marijan Špoljar, Aleš Klemen

uporabnikov v družbi. Za preverjanje ustreznosti evalvacije knjižnične mreže z
metodami GIS se lahko uporabi tudi matematične modele za analizo potrebnih
podatkov (Guo, Chan in Yip, 2017), ter tako dodatno zagotovi kontrolo veljavno
sti in zanesljivosti dobljenih rezultatov. S pomočjo GIS orodij lahko preverjamo
vpliv oddaljenosti uporabnikov do najbližje knjižnice (Allen, 2019; Donnelly,
2013, 2015; Park, 2012a, 2012b).
Pri načrtovanju knjižnične mreže je treba analizirati tudi, kakšen je medsebojni
vpliv centralne oziroma osrednje knjižnice in njenih krajevnih knjižnic, ki so del
skupne mreže (Kinikin, 2004). Pri tem je treba upoštevati še specifike posamez
nih mikro okolij, izražene in izkazane potrebe po novih krajevnih knjižnicah in
pa upoštevanje transportnih poti ter oddaljenosti glede na strokovna priporočila
in izhodišča.
4.2.1 Prostorska analiza mreže slovenskih splošnih knjižnic
S problematiko mreže lokacij, kjer slovenske splošne knjižnice izvajajo svojo
dejavnost, se na nacionalni ravni s projektom prostorske analize knjižnične mreže
slovenskih splošnih knjižnic (PAM) od leta 2011 ukvarja Narodna in univerzitetna
knjižnica, Center za razvoj knjižnic (CeZaR). Metodološko sta projekt, skupaj s
poudarki temeljnih posebnosti slovenskega knjižničnega okolja, širši strokovni
javnosti v svojem prispevku predstavila Vodeb in Vodeb (2015). V pregledni obliki
je glavne namene in dosežke projekta v svojem članku predstavil Vodeb (2017),
ter v njem izpostavil njegov pomemben doprinos k strateškemu načrtovanju in
vrednotenju knjižničnih mrež slovenskih splošnih knjižnic z uporabo tehnologije
GIS sistemov ter javno dostopnimi prostorskimi, sociodemografskimi in
statističnimi podatki. V okviru projekta je bila tako pripravljena študija Zasnova
prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo (Vodeb,
2013), ki jo je za potrebe CeZaR-jevega projekta pripravil Urbanistični inštitut
Republike Slovenije. Glavni namen študije je bil pripraviti analizo dostopnosti
knjižničnih storitev na podlagi podatkov o oddaljenosti prebivalstva do najbližje
lokacije izvajanja knjižnične dejavnosti, ki naj bi bila v pomoč pri načrtovanju
mreže splošnih knjižnic v Sloveniji. Pripravljena je bila metodologija pregleda
dostopnosti do knjižnic, analizirali so prostorske podatke (na ravni Podatkovni
sloj prebivalci, mreža 100 m, vir je bil Statistični urad Republike Slovenije (SURS))
in izvedli izračune dostopnosti na podlagi podatkov o lokacijah posameznih
knjižnic, premičnih zbirk in postajališč bibliobusov (vir je bila Narodna in
univerzitetna knjižnica). Analiza, ki je bila pripravljena tudi na ravni območij
desetih osrednjih območnih knjižnic, je pokazala, da je dostopnost do knjižničnih
storitev v Sloveniji na splošno dobra, vendar so njeni avtorji predvideli, da bi
bilo treba študijo nadgraditi z analizo oddaljenosti konkretnih uporabnikov
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knjižnične storitve s transakcijami izposoje, če bi želeli dobiti podatke o dejanskih
potrebah in storitvah.
Na tej podlagi je bila pripravljena še študija prostorske simulacije mreže splošnih
knjižnic (Študija …, 2015), ki jo je za potrebe CeZaR pripravil Urbanistični inštitut
Republike Slovenije ob koncu projekta PAM. Pripravljen je bil izračun stanja ob
stoječe mreže splošnih knjižnic in pripravljena projekcija optimalne mreže glede
na veljavna zakonska in strokovna izhodišča, hkrati pa so pripravili še analizo
in evalvacijo obstoječih prostorskih kriterijev ter podali predloge prostorskih
elementov za nove kriterije. Ne glede na končne ugotovitve študije je bil najpo
membnejši rezultat celotnega projekta priprava GIS orodja za prostorsko analizo
oziroma spletna aplikacija za prostorsko analizo knjižnične mreže.10
Orodje za prostorsko analizo, tako kot vse vizualizacije, ki temeljijo na prika
zovanju prostorskih podatkov s tehnologijo GIS, omogoča podrobno analizo
umeščenosti lokacij knjižničnih mrež splošnih knjižnic, tako krajevnih knjižnic,
premičnih zbirk, kakor tudi postajališč potujočih knjižnic (Slika 1). Dopolnjeno
je z osnovnimi demografskimi podatki o številu prebivalstva glede na prostorsko
mrežo 100 m. Glavni pomen orodju daje možnost vizualne predstavitve odda
ljenosti prebivalcev do najbližje splošne knjižnice, z upoštevanjem geografskih
lastnosti terena in posledično realne oddaljenosti prebivalcev. Omogoča tudi is
kanje oddaljenosti do najbližje lokacije knjižnične mreže ali večje enote splošne
knjižnice. S pomočjo poligona, izbranega radija kroga ali radija linije poti, je
možno ugotavljati število potencialnih uporabnikov na analiziranem območju ter
pridobivanje statističnih in drugih osnovnih podatkov o najbližji krajevni knjiž
nici. Vključen je tudi sloj podatkov s simulacijo mreže potencialno manjkajo
čih knjižnic, ki izhaja iz ugotovitev študije prostorske simulacije mreže splošnih
knjižnic.
Žal ima orodje tudi kar nekaj omejitev, prvenstveno so to zastareli statistični po
datki (npr. iz meritev razvitosti za stanje 31. 12. 2011, kar sicer predstavlja podatke
za zadnje meritve, demografski podatki iz leta 2016) ter upoštevanje oddaljenosti
prebivalcev do najbližje lokacije knjižnične dejavnosti, ne glede na to ali je to
osrednja knjižnica, krajevna knjižnica, premična zbirka ali pa zgolj postajali
šče potujoče knjižnice. Simulacija mreže potencialno manjkajočih knjižnic ima
pomanjkljivost v izhodišču, da je treba knjižnice načrtovati glede na podatek o
oddaljenosti prebivalcev do najbližje splošne knjižnice, ne pa tudi ali bi ti prebi
valci sploh imeli možnost uporabljati njim lokacijsko bližje knjižnice. Namreč, za

10

Prosto dostopno na spletnem naslovu: http://plns.civitat.com/odk407.
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potrebe analize knjižnične mreže v mestnem okolju manjka več pomembnih in
odločilnih elementov, ki vplivajo na potencialne uporabnike knjižnic.

Slika 1: Prikaz dostopnosti knjižnične dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
(vir: Orodje za prostorsko analizo ODK PAM)

Prvi je čas odprtosti morebitnih knjižnic. Načeloma bi šlo za manjše krajevne
knjižnice, ki bi bile zaradi manjšega števila potencialnih uporabnikov odprte
krajši čas, ali v času, ko imajo njihovi potencialni uporabniki druge obveznosti
(služba, izobraževanje, drugi vsakodnevni opravki v večjih bližnjih krajih) in s
tem povezana demografska struktura potencialnih uporabnikov, ki so bodisi večji
del dneva odsotni od doma ali pa brez pomoči druge osebe težko sami obiščejo
knjižnico (starejši in gibalno ovirani, slabša kakovost javnega potniškega pro
meta v ruralnem okolju). Hkrati se za tako majhne krajevne knjižnice postavlja
tudi vprašanje izgradnje dovolj obsežne, reprezentativne in privlačne knjižnične
zbirke ter raznovrstne storitve, ki bi potencialne uporabnike prepričale k večkrat
nemu obisku in ne k obisku večje in bolj založene obstoječe krajevne knjižnice.
Orodje tudi ne omogoča analize vpliva dostopnosti knjižničnih stavb, kar je ključ
na težava v mestnem okolju. Nedavna raziskava Allena (2019) je namreč pokaza
la, da je v urbanih okoljih nujno treba upoštevati način prevoza, saj da je dostop
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do knjižnic za uporabnike z avtomobili bistveno slabši, kot za posameznike, ki
uporabljajo druga prevozna sredstva, upoštevati pa je potrebno tudi uro v dnevu
in dneve v tednu. Torej je za družbo, kjer se večina vsakodnevnih poti opravlja
z osebnim vozilom,11 število gospodinjstev, ki imajo 2, 3 ali več avtomobilov, pa
se povečuje,12 po drugi strani pa je javni prevoz posledično manj učinkovit, zelo
pomembno, da se pri načrtovanju dostopnosti javnih storitev, in tako tudi knjiž
nične dejavnosti, upošteva ustaljene transportne poti in načine mobilnosti posa
meznikov, kakor tudi prometne strategije lokalnega13 in širšega14 okolja.
Ne nazadnje pa je za potrebe vrednotenja mreže MKL v MOL orodje manj upo
rabno, saj so znotraj orodja PAM statistični podatki pripravljeni na ravni celotne
občine, ne pa tudi vsaj na ravni četrtnih skupnosti. Mreža MKL je zelo specifična,
z njo povezana vprašanja in izzivi pa pogojeni z zgodovinskimi in razvojnimi
izhodišči ter pristopi k oblikovanju knjižničnih mrež petih, do leta 2008 samo
stojnih splošnih knjižnic.
Pri načrtovanju izhodišč za presojo ustreznosti stanja knjižnične mreže MKL smo
se tako morali opreti na dodatne vire podatkov iz javno dostopnih podatkovnih
portalov, GIS-ov, zbirnikov podatkov in namenskih prostorskih aplikacij.
4.2.2 Podatkovne baze Statističnega urada Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za potrebe raziskovanja stanja
demografskega, socialnega, ekonomsko-gospodarskega, družbeno-kulturnega,
tehnološkega, naravnega in političnega okolja na nacionalni in lokalni ravni
preko spletnega portala Stat.si omogoča uporabo večih zbirnikov podatkov in
namenskih programskih orodij. Pri načrtovanju mreže knjižnic MKL in knjižničnih
storitev smo se v večji meri uprli na Podatkovno bazo SI-STAT15 in kartografsko
aplikacijo za podatke državne statistike v prostoru STAGE.16

11
12
13

14
15
16

Vir: https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/9417/avtomobilska_industrija.pdf.
Vir: https://www.reus.si/zaupajo-nam/dogodki/reus-2017-gospodinjstva/.
Mestna občina Ljubljana je zavezana, da do leta 2025 izpolni zaveze celostne prometne strategije
(https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/promet-in-mobilnost/celostna-prometna-strategi
ja/), katere poudarek je v omejevanju osebnega motornega prometa in spreminjanju potovalnih
navad ljudi v bolj trajnostne načine – peš, s kolesom in z javnim prevozom ter izboljšanju poraz
delitve mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in
peš ter tretjina z osebnim vozilom.
Na nacionalni ravni je bila leta 2004 sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004),
leta 2016 pa tudi Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (2017).
Dostopno na: https://pxweb.stat.si.
Dostopno na: http://gis.stat.si.
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Podatkovna baza SI-STAT omogoča dostop do podrobnih statističnih podatkov
iz različnih virov in je glavni vir za analiziranje stanja v Sloveniji na različnih
tematskih področjih. Znotraj vsakega statističnega področja je moč pridobiti tudi
povezave do vseh objavljenih statističnih podatkov. Baza omogoča izbor katego
rij za posamezne prikaze, shranjevanje v različne izvozne formate za nadaljnjo
statistično uporabo, registriranim uporabnikom pa omogoča tudi naročanje na
obvestila o posodobitvi podatkov, ki jih želimo spremljati. Poleg tematskih po
dročij je omogočen dostop do raznovrstnih namenskih popisnih podatkov (npr.
popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj po različnih administrativnih eno
tah za leto 2002, ko se je zadnjič izvajal terenski popis na nacionalni ravni), ter
presečni pregledi vsebin po različnih administrativnih enotah (naselja, občine,
statistične in kohezijske regije, ravni skladne z Eurostatovimi mejami in poime
novanji teritorija).
STAGE združuje statistične in geografske podatke in jih prikazuje po različnih
administrativnih enotah (kohezijskih in statističnih regijah, občinah in naseljih
– podatki se črpajo iz prej omenjene podatkovne baze SI-STAT), ter na prostorski
ravni hierarhične prostorske mreže 10 kilometrov, 5 kilometrov, 2.500 metrov,
1.000 metrov, 500 metrov in 100 metrov enako velikih celic. Omogočeno je ozna
čevanje in povezovanje poljubnih prostorskih enot in nato analiziranje statistik
za tako oblikovane individualne prostorske ravni v obliki poligonov, ki so tako
lahko neodvisne od obstoječih administrativnih enot. Tako kreirane podatkovne
nize je z aplikacijo STAGE možno neposredno izvažati in prikazovati v povezavi z
drugimi orodji GIS. Kreirane vsebine je možno tudi deliti preko spletne povezave
ali pa preko HTML kode vdelati (angl. embed) in prikazovati na drugih spletnih
straneh. Posledično lahko te podatke povezujemo z drugimi prostorskimi podat
ki, denimo iz drugih prostorskih aplikacij in orodij, ter tako izvajamo natančnejše
in popolnejše prostorske analize.17
Aplikacijo STAGE je za potrebe čim bolj natančnih podatkov najprimerneje upo
rabljati na podlagi prostorske mreže 100 m (Slika 2). Primerjalne analize in pro
storska poizvedovanja so lahko pripravljeni na ravni podatkov o prebivalstvu,
kumulativno ali po spolu, ter rangirani po velikih ali petletnih starostnih skupi
nah. Prikazovati je možno deleže prebivalcev po starostnih skupinah, indeksih
staranja, povprečni starosti, indeksu feminitete (tj. razmerje med številom žensk
in številom moških), izobrazbeni strukturi prebivalstva (opravljena osnovna šola
ali manj, srednja in pa višja ali visoka izobrazba), omogočeno pa je tudi prikazo
vanje podatkov o gospodinjstvih glede na število njihovih članov (od enočlanskih
do pet- ali veččlanskih).

17
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Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5238.
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Slika 2: Prikaz poligona o številu prebivalcev Četrtne skupnosti Šiška z orodjem STAGE

4.2.3 Prostorska vizualizacija občinskih prostorskih načrtov
Pomen MOL določa njena vloga glavnega mesta Republike Slovenije in središča
statistične osrednjeslovenske regije in Ljubljanske urbane regije (LUR), ki zajema
šestindvajset občin. MOL s svojim četrt milijona prebivalcev in širše območje LUR
s preko pol milijona prebivalcev sta po velikosti primerljiva s srednje velikimi
središči Evrope. Večletna gibanja števila prebivalstva v MOL kažejo, da bo njihovo
število ostalo na približno enaki ravni, zato se razvoj MOL, bolj kot na rast števila
prebivalcev, veže na rast v funkcijskem in kakovostnem pogledu.
Aktualna temeljna dokumenta, ki opredeljujeta strateški razvoj prostorskega na
črtovanja MOL sta bila sprejeta leta 2010 in sicer Občinski prostorski načrt MOL
– Strateški del (OPN MOL SD) in Občinski prostorski načrt MOL – Izvedbeni del
(OPN MOL ID). Kasneje sta bila dokumenta deloma revidirana, od leta 2018 dalje
pa se tudi že vodijo postopki priprave občinskih prostorskih aktov, ki potekajo v
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (2007) oziroma Zakonom o urejanju
prostora (2017).
Izvedbeni del OPN (Odlok … izvedbeni del, 2010) določa podrobnejše prostorske
izvedbene pogoje, območja podrobne namenske rabe prostora in je neposredna
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77
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pravna podlaga za vse posege v prostor v občini. Določa tudi območja, za katera
bodo izdelani občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), ki so namenjeni ne
pozidanim območjem, območjem celovite prenove in zahtevnejšim infrastruk
turnim objektom, ter vsebuje usmeritve za njihovo pripravo (Občinski …, 2018).
V strateškem delu OPN MOL (Odlok … strateški del, 2010) so postavljena izhodi
šča za načrtovanje knjižnične mreže v Ljubljani. Temeljna načela prostorskega
razvoja MOL, ki se navezujejo na oblikovanje knjižnične mreže so:
–– Zagotavljanje smotrne rabe prostora s kakovostno zasnovo organizacije pro
stora in omrežja naselij, pogojev za krepitev gospodarskega in družbenega
razvoja ter aktivno varovanje okoljskih potencialov na območju MOL, LUR in
tudi v širšem slovenskem prostoru.
–– Vzpostavitev omrežja središč (centralnih območij z mešano rabo površin: druž
beno, poslovno, oskrbno, stanovanjsko) glede na položaj v hierarhiji poselitve
nega sistema ter njegovo povezovanje s sistemom členitve mestnega prostora
(programsko in funkcionalno dopolnjevanje).
–– Na celotnem območju poselitve oblikovanje relativno avtonomnih enot in uve
ljavljanje enakomernejše razporeditve in pestrosti programov.
Strateški del prostorskega načrta tako določa izhodišča in cilje ter zasnovo pro
storskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostor
skih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena; območja naselij in območja razpršene poselitve. Za lažjo vizualizacijo
je strateškemu delu dodan tudi grafični del s preglednimi kartami zasnove pro
storskega razvoja, skupaj s podrobnimi predstavitvami tematskih področij, ki
zajemajo naravno okolje z zasnovo zelenih površin, namenske rabe zemljišč z
usmeritvami za razvoj poselitve ter urbanističnim in arhitekturnim oblikovanjem,
kulturno dediščino, družbeno infrastrukturo, mrežo prometne in komunalne in
frastrukture (prometna omrežja, oskrba s toploto, plinom in naftnimi derivati,
elektroenergetski sistem, vodovodni in komunalni sistem), območji in objekti za
potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obrambe ter usmeritvami
za razvoj.
Za načrtovanje knjižnične mreže je pomembna tipološka razvrstitev središč v
MOL s funkcijsko-gravitacijskimi območji in načrtovano infrastrukturo: mestno
središče, četrtno središče, oskrbno-storitveno središče in vaško naselje.18
18

Mestno središče je nosilec specifičnih funkcij mestnega, občinskega, regionalnega in državnega
značaja. Zanj sta značilna koncentracija in sožitje različnih podjetij in ustanov, osrednjih uradov,
bank in zavarovalnic, kulturnih ustanov ter poslovnih hotelov in trgovin. Bistvena sestavina
so tudi stanovanja. V mestnem središču sta poudarjena preplet različnih dejavnosti in pretežno
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OPN MOL predvideva tudi, da je potrebno nove kulturne programe umeščati na
podlagi izraženega pomanjkanja kulturnih programov ter primernosti lokaci
je, zgoščevati in krepiti kulturno dejavnost glede na primerno raven v mestnem
središču, oskrbno-storitvenih in četrtnih središčih ter ob mestnih vpadnicah ter
zagotoviti sredstva in prostorske možnosti za krepitev in nadaljnji razvoj obsto
ječih omrežij.
Javni informacijski sistem prostorskih podatkov MOL – Portal URBinfo19 (Slika 3)
je namenjen vizualizaciji vseh elementov strateškega prostorskega akta občine,
skupaj s povezavami na polna besedila sprejetih vsebinskih in zakonskih podlag
veljavnih in predvidenih prostorskih aktov ter z njimi povezanih javnih evidenc
in podatkov. Portal omogoča pregledovanje prostorskih podatkov, prikazanih s
hkratnim vključevanjem večih podatkovnih slojev, ki skupno dajejo, kolikor se
le da, popolno sliko obstoječega in načrtovanega stanja za posamezna makro- in
mikro okolja. Tako lahko pregledujemo prikaz stanja prostora glede na posamez
na tematska področja strateškega dela OPN, posebno je izpostavljen izvedbeni
del OPN, s prikazom namenske rabe prostora, prostorskih izvedbenih pogojev,
komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo. Izpostavljeni so prostorski
akti, tako veljavni, skupaj z območji veljavnosti prostorskih aktov in zazidalno
oziroma ureditveno situacijo, kakor tudi predvideni prostorski akti. Za podlago
so lahko v orientacijo zamejitve četrtnih skupnosti, poimenovanja ulic s hišnimi

višja raven oskrbe. Predvideni sta nadaljnja revitalizacija in prenova mestnega središča. Četrtno
središče je gravitacijsko in oskrbno jedro četrtnega, včasih tudi občinskega oziroma medobčin
skega pomena. V gravitacijskem območju četrtnega središča je več središč nižje ravni. Četrtno
središče mora biti oblikovano kot prepoznaven del MOL z lastno podobo in organizirano kot
samooskrbna enota, ki je dobro povezana z JPP. Predvidena je vzpostavitev prepoznavnih in
vitalnih četrtnih središč oziroma njihova prenova in revitalizacija. V četrtna središča sodijo
raznovrstne dejavnosti, od mestoslužnih do mestotvornih, pomembni so tudi kvalitetni javni
prostori in nova delovna mesta: družbene dejavnosti (četrtna uprava, zdravstvena oskrba, dom
starejših občanov, pošta, knjižnica, šola, vrtec), poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti,
stanovanjska območja različnih tipologij, predvsem večjih gostot, prostočasne dejavnosti, zelene
površine (parki), oblikovane odprte javne površine, športne in rekreacijske površine.
		Pomembnejša oskrbno-storitvena središča so sorazmerno samostojna naselja ali deli naselja
mesta Ljubljana, ki zagotavljajo oskrbne in storitvene funkcije na lokalni ravni. Dostopna morajo
biti z javnim potniškim prometom. Pomembnejša oskrbno-storitvena središča so pretežno stano
vanjska območja z zagotovljeno višjo stopnjo komunalne opreme. V ta območja sodijo: nekatere
družbene (osnovna šola, dom starejših občanov, vrtci) in oskrbne dejavnosti, dopolnilne skladne
centralne dejavnosti (poslovne, trgovske, storitvene), stanovanjska območja različnih tipologij,
predvsem večjih gostot, manjši obrati proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki nimajo škodljivih
okoljskih vplivov, športne in rekreacijske površine.
		 Izboljšave bivalnih in delovnih razmer so predvidene tudi v manjših, pretežno vaških naseljih.
V teh območjih so primarne rabe (kmetijstvo in gozdarstvo), s katerimi se povezujejo tudi do
polnilne dejavnosti, obrt ter turizem in rekreacija še vedno pomemben dejavnik gospodarske
osnove kraja.
19
Dostopno na https://urbinfo.ljubljana.si.
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številkami ter katastrski načrt. Z uporabniškega vidika pa omogoča tudi iskanje
posamezne zemljiške parcele, ulice ali hišne številke in merjenje razdalje ali po
vršine, rezultate iskanja pa lahko uporabnik natisne ali pošlje po internetu.

Slika 3: Pregled namenske rabe prostora, predvideni prostorski akti in zazidalna/ureditvena
situacija za Četrtno skupnost Šiška (vir: Portal URBinfo)

4.2.4 Vizualizacija z Google Zemljevidi
Google zemljevidi (angl. Google Maps)20 je spletna kartografska storitev ameri
škega tehnološkega podjetja Google, ki omogoča prosto uporabo zemljevidov,
satelitskih in zračnih zemeljskih posnetkov, tudi v obliki trirazsežnostnega po
gleda, uličnih posnetkov, prometnih podatkov v realnem času, ter načrtovanje
poti z različnimi prevoznimi sredstvi. Lokacijske informacije, vključene v Google
Zemljevide, omogočajo povezovanje z Googlovim spletnim iskanjem in iskanje
dodatnih informacij o geolokacijah na zemljevidih (povezovanje s spletno enci
klopedijo Wikipedia, iskanje in rezervacije letalskih letov, načrtovanje poti, iska
nje priljubljenih interesnih točk (angl. kratica POI) na določenem geografskem
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Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77

Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju

področju, pregledovanje zemeljskih posnetkov v različnih časovnih obdobjih,
uporaba geoprostorskih podatkov tudi v obogateni resničnosti, ter v povezavi
z namenskimi aplikacijami na pametnih prenosnih napravah itn.). Registrirani
uporabniki Googlovih storitev lahko z uporabo programskih orodij ustvarjajo
karte po meri – spletno kartiranje, torej kreirajo lastne vsebine v obliki prilagoje
nih zemljevidov z geoprostorskimi podatki21 in podatkovnimi sloji. Uporabniško
kreiranim zemljevidom tako lahko dodajamo informacije in jih preko sočasne
uporabe večih podatkovnih slojev prikazujemo uporabnikom za boljšo vizualno
predstavitev situacije v prostoru. Google Zemljevidi omogočajo tudi vgrajevanje
kreiranih zemljevidov s podatkovnimi sloji na spletnih straneh tretjih oseb preko
programske knjižice Google Maps API. Pomembna funkcionalnost je tudi mož
nost vdelave pripravljenega zemljevida s pomočjo HTML kode in prikazovanje na
drugih spletnih straneh, za potrebe bolj poglobljenih analiz z namenskimi GIS
orodji pa je kreirane podatkovne sloje možno tudi izvoziti v datoteko KML/KMZ.22
Uporaba namenskih licenčnih programskih orodij za vizualizacijo prostorskih
podatkov je lahko draga,23 na kar sta v slovenskem knjižničnem prostoru opozar
jala že Vidiček in Novljan (2010). Za njihovo uporabo so potrebna posebna zna
nja, kakor tudi ustrezna zahtevnejša strojna oprema. Nedavna analiza izbranih
odprtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov Urha, Rajkovi
ča, Bitenca in Kofjača (2019) je pokazala, da je na tržišču na voljo tudi precejšnje
število zelo uporabnih in funkcionalnih programskih rešitev, ki ne zahtevajo do
datnih finančnih sredstev. V MKL smo se za potrebe rednega spremljanja stanja
knjižnične mreže in okolja, v katerem knjižnica s svojimi enotami deluje, odločili
za uporabo Google Zemljevidov, s katerim smo na podlagi teoretičnih izhodišč
Lima in Parka (2015) kreirali lasten sistem za podporo načrtovanju knjižnic s
pomočjo GIS.
V segmentu »Vaša mesta«, ki je namenjen registriranim uporabnikov storitve,
smo kreirali namenski zemljevid »Mreža knjižnic in gravitacijska območja MKL«.
Sestavljen je iz petih temeljnih podatkovnih slojev:

21

22
23

Za razliko od podatkov GIS, ki se navadno bolj ozko nanašajo na tradicionalno opredelitev upora
be slojev geografskih podatkov za izdelavo prostorskih analiz in kart derivatov, so geoprostorski
podatki širše uporabljani za sklicevanje na vse tehnologije in aplikacije geografskih podatkov.
Na primer, spletna mesta za družbena omrežja, kot sta Foursquare (https://foursquare.com) ali
Facebook (https://www.facebook.com) uporabljajo t. i. »check-ins«, ki uporabnikom omogočajo
geografsko označevanje statusov. Medtem ko se te aplikacije štejejo za geoprostorske, ne sodijo
pod strožjo opredelitev GIS (povzeto po Dempsey, 2019).
Datoteki se uporabljata za prikaz podatkov GIS. Omogočata vključevanje grafičnih in funkcijskih
elementov za oznake položaja, slike, poligone, 3D modele, besedilne opise in drugo.
Programsko orodje ArcGIS, eno najbolj znanih in široko uporabljanih, tudi v knjižničarskem
okolju, lahko dosega ceno tudi več tisoč evrov (https://www.esri.com/en-us/store).
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–– mreža krajevnih knjižnic po območnih enotah MKL, skupaj z mrežo postajališč
Potujoče knjižnice,
–– gravitacijska območja krajevnih knjižnic MKL v MOL,
–– meje Četrtnih skupnosti MOL (ČS MOL),
–– mreža načrtovanih knjižnic v OPN in pobude za nove krajevne knjižnice,
–– načrtovane novogradnje na območju MOL.
Podatkovna sloja mreže obstoječih krajevnih knjižnic in postajališč potujoče
knjižnice omogočata v povezavi s slojem meja ČS MOL hiter pregled stanja ume
ščenosti lokacij v območju mesta (Slika 4). Pregled smo funkcionalno nadgradili
z določitvijo in zarisom gravitacijskih območij krajevnih knjižnic, saj smo tako
hitro prišli do t. i. sivih lis območij mesta, kjer knjižnične dejavnosti še ne izva
jamo v skladu z obstoječimi strokovnimi priporočili in Pravilnikom o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). Gravitacijska območja smo
določili glede na demografske in statistične podatke, ki jih je pripravil biblio
tekar analitik v Službi za razvoj in območnost MKL ter na podlagi pridobljenih
demografskih podatkov v okolju orodja STAGE. Obe ČS MKL, kjer ni vzpostavljena
stalna lokacija knjižnične dejavnosti, sta grafično izpostavljeni. Pomemben seg
ment so podatki o mreži načrtovanih knjižnic v OPN in pobude za nove krajevne
knjižnice, kjer lahko jasno in preprosto preverimo ustreznost načrtovanega ume
ščanja v obstoječo knjižnično mrežo.
Zelo pomemben element orodja so podatki o obstoječih načrtovanih OPN za po
samezne mikrolokacije oziroma območja občinskih podrobnih prostorskih načr
tov, ki jih preverjamo z umeščanjem informacij o načrtovanih novogradnjah na
območju MOL in ki bodo predvidoma pomembno vplivali na prihodnje potrebe
knjižnične mreže, ter zahtevajo pravočasen odziv knjižnice, ne glede na to ali gre
za nadgradnjo družbene infrastrukture (npr. izgradnja novega vrtca ali obmo
čje urejanja centralnih dejavnosti) ali pa za gradnjo stanovanjskih nepremičnin
in posledično povečanje števila potencialnih uporabnikov na posameznih ob
močjih. Tovrstne informacije tudi navzkrižno primerjamo s podatki iz Občinskega
prostorskega načrta MOL, kjer nam je v veliko pomoč Javni informacijski sistem
prostorskih podatkov MOL – Portal URBinfo.
Vsak posamezni element zemljevida je možno nadgrajevati s podrobnejšimi po
datki in celo z multimedijskimi elementi, omogočena je tudi skupna raba, vključ
no z vključevanjem dodatnih urejevalcev in vnašalcev vsebin, ter s pomočjo
HTML kode vdelovanje in objavljanje zemljevida (angl. embed) na drugih splet
nih straneh in omrežjih. Ključni element pa je preprostost vizualne predstavitve,
saj tako lahko ustanoviteljem, političnim odločevalcem in strateškim partnerjem
lažje predstavimo našo vizijo ustreznosti knjižnične mreže.
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Slika 4: Prikaz mreže krajevnih knjižnic v Četrtni skupnosti Šiška, skupaj z mejami četrtnih
skupnosti MOL, gravitacijskimi območji krajevnih knjižnic v MOL, načrtovanimi knjižnicami
v OPN, pobudami za nove krajevne knjižnice in relevantnimi načrtovanimi novogradnjami
(vir: Mreža knjižnic in gravitacijska območja MKL)

4.3 Segmentiranje podatkov
Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov MKL zagotavljata
knjižnici proaktivno delovanje in ustvarjanje ustreznih modelov aktivnosti v
lokalnih skupnostih. Slednje so lahko v urbanih okoljih raznolike, kar pomeni
izziv knjižnici, da predvidi prednosti, slabosti, možnosti in nevarnosti strateških
odločitev. Na ta način lahko knjižnica pravočasno odgovori na nepredvidene
spremembe, se prilagaja novim zahtevam in izbira pravilne strategije lastnega
razvoja.
Za učinkovito izvajanje storitev knjižnica redno izvaja raziskave lokalnega okolja,
v katerem deluje, in analize uporabnikov. Knjižnica ima za uspešno delovanje
postavljen strateški načrt; MKL je kot knjižnica v urbanem okolju usmerjena k
izvajanju treh strategij:
–– integraciji storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta,
–– oblikovanju novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice, ki
bodo služile uporabnikom kot navdih za lastno ustvarjalnost in
–– oblikovanju takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo
v mestu.
Knjižnica pripravi z raziskavo zunanjega okolja in segmentiranjem uporabnikov
osnovo za načrtovanje razvoja mreže in prenove knjižnic, oblikovanje knjižnične
zbirke in uvajanje novih storitev za uporabnike v fizičnem in virtualnem okolju,
ter uvedbo informacijsko-komunikacijske opreme. Celostni pregled okolja in
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razčlenjena primerjava notranjih podatkov, ki jih skupaj s podatki iz zunanjega
okolja zbira knjižnica o svojem delovanju, pomenita večjo možnost ustrezne
umeščenosti v lokalna okolja.
Heterogenost prebivalstva narekuje knjižnici raznolike storitve. Knjižnica, ki
deluje v urbanem okolju podobno kot MKL, mora vseskozi upoštevati uravnote
ženost med naseljenostjo in mobilnostjo, med prebivalci (primarni potencialni
člani) in dnevnimi migranti (sekundarni potencialni člani). Podatki o prebivalcih
urbane lokalne skupnosti so sicer osnova, ki se uporablja za različne standar
dizirane izračune (denimo število enot gradiva na prebivalca in podobno), in
jih knjižnica lahko enostavno pridobi iz uradnih evidenc (kot vir uporabljamo
podatke, ki jih SURS objavlja na podatkovni bazi SI-STAT). Splošna knjižnica v
urbanem okolju na ta način tudi odgovarja svojemu ustanovitelju. Izziv se kaže
v dejanski rabi mesta, ki predstavlja možnost zaposlitve in izobraževanja tudi za
prebivalce drugih občin, ki so lahko dnevni migranti in uporabljajo knjižnično
mrežo v nekem urbanem okolju. Enostavno dostopne podatke SURS-a lahko naj
demo v tabelah:
–– Delovne migracije – Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah
prebivališča in občinah delovnega mesta;24
–– Srednješolsko izobraževanje mladine – Dijaki po občini stalnega prebivališča
in občini šole;25
–– Vpisani v terciarno izobraževanje – splošni pregled – Študenti terciarnega
izobraževanja po statistični regiji stalnega prebivališča, statistični regiji zavo
da, v katerega so vpisani, in vrsti izobraževanja.26
Gravitacijsko območje MKL (območje, katerega prebivalci pretežno obiskujejo
knjižnico) obsega poleg MOL še Ljubljansko urbano regijo,27 saj mora MKL upo
števati uravnoteženost med naseljenostjo in mobilnostjo, med stalnimi in novo
priseljenimi prebivalci ter dnevnimi migranti. Vsi ti so potencialni uporabniki
knjižnice.
Vendar ti podatki kažejo sliko na celotnem območju, denimo MOL, ne morejo pa
je kazati ne po četrtnih skupnostih MOL (17) in ne po dejanskih gravitacijskih
območjih krajevnih knjižnic v knjižnični mreži MKL (20 krajevnih knjižnic na
24
25
26
27
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Dostopno na: https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_
regis_virih/ 10_07234_delovne_migracije/10_07234_delovne_migracije.asp.
Dostopno na: https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/07_srednje
sol_izobraz/ 01_09532_zac_sol_leta/01_09532_zac_sol_leta.asp.
Dostopno na: https://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/08_terciar
no_izobraz/ 01_09550_vpisani_splosno/01_09550_vpisani_splosno.asp.
Podatki o obisku MKL za 2017: MOL – 69 %, osrednjeslovenska regija, ki vključuje tudi LUR –
17 %, ostale slovenske občine 14 %.
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območju MOL). V tem smislu ne moremo nedvoumno enačiti števila prebivalcev
s številom tako imenovanih potencialnih članov knjižnice, med katere bi lahko
šteli tako prebivalce, kakor tudi dnevne migrante, ki prav tako uporabljajo kra
jevne knjižnice, in o katerih imamo podatke le na ravni celotne občine. Podatek
o potencialnih članih je kot seštevek prebivalcev in dnevnih migrantov uporaben
le na makro ravni knjižnične mreže, medtem ko na ravni krajevnih knjižnic v
urbanem okolju ni dovolj natančen.
Segmentiranje podatkov, ki kažejo stvarno podobo delovanja knjižnice v njenem
strukturnem ekosistemu, so vezani na podatke, ki jih knjižnica določi v ta namen
(notranji podatki) za primerjavo z demografskimi podatki – tako celotnega okolja
knjižnične mreže, kakor tudi s podatki, ki obravnavajo lokalna okolja krajevnih
knjižnic v knjižnični mreži (zunanji podatki), če so le-ti na voljo.
Preprosto segmentiranje članov lahko izvedemo z analizo deležev po petletnih
starostnih skupinah aktivnih članov in obiskovalcev v primerjavi z zastopanostjo
istih starostnih skupin v populaciji, ki jo razumemo kot prebivalstvo lokalnega
okolja (denimo četrtne skupnosti) in ne v smislu tako imenovanih »potencialnih
članov«, ki so vezani na gravitacijsko območje, za katerega nimamo nedvoumno
strukturiranih podatkov, ki bi jih lahko primerjali. Gravitacijska okolja so lahko
dinamična in niso nujno vezana na meje uradnih območij, za katere SURS redno
objavlja podatke v obliki tabel (denimo prebivalstvo po občinah in starostne
skupine v razponih po pet let). V primerih, ko gre za starostno strukturo (deleže
skupin petletnih starostnih razponov) v dinamičnem gravitacijskem okolju knjiž
nice, ki jo primerjamo na treh ravneh: prebivalstvo (zunanji podatki), aktivni
člani in obiskovalci knjižnice (notranji podatki), lahko v ta namen uporabimo
in povežemo podatke iz sistema COBISS ter orodja STAGE, ki ga nudi SURS. Z
orodjem STAGE lahko z izbiro poligonov na prostorski ravni (mreža 100 m) in
ustrezno izbiro vsebine (Prebivalstvo – število prebivalcev po starostnih razponih
po pet let) pridobimo podatke za podrobnejšo analizo. Večja odstopanja deležev
aktivnih članov in obiskovalcev glede na starostno strukturo prebivalstva nam
kažejo segmente, ki jih je potrebno obravnavati v nadaljnjem načrtovanju
aktivnosti krajevne knjižnice, če želimo promovirati uporabo knjižnice med
njimi. Večja pozitivna odstopanja deležev lahko pomenijo neuravnotežene
aktivnosti in nam dajejo namig za strateško usmerjene dejavnosti, ki so
namenjene različnim starostnim skupinam. Za ilustracijo vzemimo lokalno
okolje, kjer je med populacijo 15 % starih 10 – 14 let, v krajevni knjižnici pa
je delež te starostne skupine med aktivnimi člani 5 % in med obiskovalci 3 %;
medtem ko je delež starostne skupine 5 – 9 let med prebivalci 13 %, med aktivnimi
člani krajevne knjižnice pa je zastopanost te starostne skupine med aktivnimi
člani 15 % in med obiskovalci 20 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da krajevna
knjižnica namenja veliko pozornost starim od 5 do 9 let, medtem ko za stare od 10
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do 14 let knjižnica nima učinkovitih vzvodov, ki bi jih uporabila za aktiviranje te
starostne skupne. Ob ustreznem strateškem načrtovanju lahko krajevna knjižnica
uravnoteži dejavnosti in nato spremlja njihovo izvajanje ter zagotovi enakovredno
programsko usmeritev za različne starostne skupine. Postopek zahteva predvsem
dobro poznavanje gravitacijskega okolja knjižnice in izdelave poizvedb v orodju
STAGE.
Poenostavljena metoda je vezana na, denimo, četrtno skupnost ali mestno četrt,
in jo knjižnica lahko uporabi kot alternativo gravitacijskemu okolju, oziroma kot
predpostavko, da sta lokalna skupnost v upravnem smislu in gravitacijsko okolje
krajevne knjižnice enaki. V tem primeru lahko knjižnica uporabi podatke, ki ji
jih na zahtevo posreduje SURS (denimo: Prebivalci MOL po četrtnih skupnostih
glede na spol in starostne skupine v razponih). Še preprostejša rešitev je uporaba
podatkov iz tabele SURS za občine; v tem primeru predpostavljamo, da so meje
občine in gravitacijskega območja knjižnice enake. Nadaljnji postopek segmen
tiranja podatkov po starostnih skupinah je enak kot v že prej opisanem primeru.
Obe enostavnejši metodi imata v urbanem okolju knjižnice prednost predvsem
v hitrem in preprostem pridobivanju podatkov, vendar lahko to pomeni manj
šo natančnost in več možnosti za napačno sklepanje na podlagi segmentiranja.
Knjižnica naj bi pri svojem načrtovanju kritično ocenila tveganje in se šele nato
odločila za metodologijo, ki bo dala ustrezne podatke in bo s segmentiranjem
pokazala pravo sliko potreb lokalne skupnosti ter namig knjižnici za uvajanje
storitev za posamezne starostne skupine uporabnikov.
Usklajevanje strategije razvoja mreže glede na prebivalstvo, ki predstavlja pri
marne potencialne člane ter dnevne migrante (sekundarni potencialni člani), ki
prihajajo v gravitacijsko okolje posamezne knjižnice, je pomembna naloga knjiž
nice v urbanem okolju. Gravitacijska območja krajevnih knjižnic so večinoma di
namična in vezana tako na dnevne migracije (zaposleni, dijaki, študenti), kakor
tudi na spremembe lokalne infrastrukture (denimo prenova lokalne ceste, mostu
in podobno), ki lahko v urbanem okolju pomeni za krajevno knjižnico ključne
spremembe, ki lahko imajo dolgoročne posledice na uporabo krajevnih knjižnic.
Na podlagi primerjav med dogajanjem v okolju (zunanji podatki) in dinamiko
uporabe knjižnice (notranji podatki) lahko s segmentiranjem podatkov za po
dročje knjižnične mreže zaznamo stanje in trende razvoja v okolju in na ta način
proaktivno sklepamo na spremembe v uporabi knjižnic ter ponudimo podporo,
ki lahko vpliva na lokalno okolje. Knjižnica želi zaznavati spremembe, preden
le-te nastanejo, s predvidevanjem, kaj bo neka zunanja okoliščina kot strukturna
sprememba prinesla v evolucijo knjižnice, ki jo pojmujemo kot organsko organi
zacijsko entiteto v nekem okolju.
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Pri pridobivanju podatkov lahko nastanejo težave na različnih ravneh. Knjižnica
nekaterih podatkov morda ne zbira, vendar jih lahko pridobi z raziskavo, ko je to
potrebno. Pri načrtovanju različnih storitev, ki jih bo knjižnica nato tudi vredno
tila, je potrebno že ob implementaciji določiti enotno metodologijo v krajevnih
knjižnicah in merljive kazalnike; tako pozneje ne bo težav z zbiranjem in inter
pretacijo notranjih podatkov. Večjo težavo predstavlja pridobivanje podatkov iz
zunanjih virov. V sklopu demografskega okolja ni vedno ustreznih podatkov, de
nimo o različnih etničnih skupinah na ravni občin ter na ravni četrtnih skupno
sti/mestnih četrti v urbanem okolju. Podobna težava se pojavlja pri podatkih o
gospodinjstvih v občinah (četrtnih skupnostih/mestnih četrtih) po številu članov,
kjer imamo podatke po večletnih obdobjih.
Posodobljeni podatki, ki bi jih potrebovali za potrebe analiz zunanjega okolja
posameznih krajevnih knjižnic, niso vedno na voljo za manjše enote, kot so če
trtne skupnosti in mestne četrti ter za gravitacijska okolja, ki jih kaže uporaba
krajevnih knjižnic. Takšni podatki so, denimo:
–– število oziroma delež brezposelnih po četrtnih skupnostih,
–– dnevne migracije med četrtnimi skupnostmi,
–– socialni status prebivalcev po četrtnih skupnostih,
–– število tujcev v četrtnih skupnostih,
–– struktura gospodinjstev v četrtnih skupnostih.
Iz gibanja kazalnikov lahko prepoznamo trend, na podlagi katerega lahko nato
sklepamo na potrebe določenih ciljnih skupin uporabnikov (mlade družine,
brezposelni, tujci …) ter določimo strateške prioritete v mreži krajevnih knjižnic.
Knjižnica naredi pregled zunanjega okolja posamezne krajevne knjižnice za ugo
tavljanje potreb v knjižnični mreži ter za uvajanje primernih dejavnosti v izbra
nem urbanem okolju. V ta namen spremlja dogajanje po različnih okoljih, ki so
pomembna za delovanje krajevnih knjižnic.
MKL je v internem dokumentu Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje upo
rabnikov MKL (2010) izdelala metodologijo poenotenega raziskovanja zunanjega
okolja, ki je pomembno za prepoznavanje značilnosti, na katere mora biti knjižni
ca pozorna ob načrtovanju knjižnične mreže in dejavnosti v njej.
Raziskava zunanjega okolja zajema sedem različnih področij z značilnimi
podatki:28

28

Posamezna področja predstavljamo podrobneje, saj so lahko v pomembno oporo morebitnim
drugim pripravljavcem podobnih raziskav, ki jim interni dokument ni dostopen.

Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77

67

Simona Resman, Marijan Špoljar, Aleš Klemen

–– Geografsko: površina, število in gostota prebivalcev po občinah oziroma četrt
nih skupnostih – knjižnica pridobiva te podatke na letni ravni, vir podatkov
je SURS ter podatki na ravni občin (površina). Z razvojem orodij GIS (Google
Zemljevidi, iObčina, STAGE) lahko knjižnica naredi lastno analizo tudi po gra
vitacijskih območjih, ki niso nujno enaka upravnim geografskim enotam.
–– Demografsko: starost in delež starostnih skupin, delež po spolih, etnične sku
pine; podatke o starostnih skupinah in spolu lahko zbiramo na letni ravni za
občine in naselja ter na zahtevo tudi za četrtne skupnosti, vir je SURS. Podatke
o tujih državljanih po kohezijskih regijah objavlja SURS.
–– Gospodarsko: socialni status prebivalcev (povprečne plače), število brezpo
selnih, migracije in dnevne migracije po občinah ter struktura gospodarskih
dejavnosti po občinah in četrtnih skupnostih; podatke o socialnem statusu
prebivalcev, migracijah in strukturi gospodarskih dejavnosti po občinah ob
javlja SURS.
–– Družbeno-kulturno: vzgojno-izobraževalne, kulturne, športne, socialne organi
zacije in kulturna dediščina po občinah in četrtnih skupnostih; podatki so do
stopni v okviru izvedbenega dela občinskega OPN (družbena infrastruktura),
prikaza stanja prostora (kulturna dediščina) ter vsebin, ki jih objavljajo občine
na svojih spletni straneh; nekatere podatke lahko najdemo tudi na spletnem
mestu Geopedia.si (www.geopedia.si).
–– Tehnološko: telekomunikacijska infrastruktura, način in hitrost povezav, raba
IKT itn. Podatke o telekomunikacijski infrastrukturi objavljajo občine na svojih
spletnih straneh, podatke na državni ravni objavlja SURS na podatkovnem
portalu SI-STAT.
–– Naravno: naravne značilnosti in znamenitosti ter naravna dediščina po obči
nah. Knjižnice predstavljajo naravne znamenitosti in naravno dediščino, ki
vpliva na podobo in delovanje celotnega lokalnega okolja, torej tudi na knjiž
nico. Podatki so dostopni v okviru občinskih OPN: prikaz stanja prostora (va
rovana območja narave).
–– Politično-pravno okolje: ureditev na državnem nivoju in razmere v lokalnem
okolju. Na poslovanje knjižnice vpliva tudi dogajanje v političnem in prav
nem okolju, ki obsega zakone, podzakonske akte ter vladne ukrepe. V lokalnih
skupnostih in na nivoju države vpliva višina finančnih sredstev, namenjenih
knjižnici tudi na zaposlovanje in na samostojnost knjižnice.
Segmentiranje uporabnikov zajema vse prebivalce, ki živijo na področju, kjer
knjižnica deluje. Uporabnike lahko segmentiramo na treh različnih osnovah:
–– Demografskih osnovah (starost, spol).
–– Vedenjskih osnovah (navade uporabnikov, življenjski slog, ciljne skupine, aktiv
nosti skupin uporabnikov, interesi in mnenja uporabnikov, izobrazba). Knjiž
nica pridobiva podatke z rednim izvajanjem ankete o navadah uporabnikov.
–– Na osnovi uporabe knjižničnih storitev (članstvo, obisk).
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Knjižnica proaktivno načrtuje svoj vpliv v lokalni skupnosti s sodelovanjem in
partnerstvi z drugimi organizacijami. V ta namen naredi pregled udeležencev, ki
predstavljajo zunanje okolje knjižnice:
–– udeleženci, ki dajejo sredstva (denarna, materialna, delo, znanje itn.),
–– uporabniki, ki uživajo koristi storitev,
–– partnerji,
–– konkurenti.
4.3.1 Eko-karta
Knjižnica lahko naredi shematični pregled deležnikov v lokalni skupnosti z
izdelavo eko-karte, vrsto diagrama, ki kaže odnose med posameznimi subjekti.
Prikaz služi pregledu vplivov med deležniki v okolju delovanja ali poslovanja.
Iz imena (eko-karta), ki izhaja iz grške besede oikos (gospodinjstvo, družina,
hiša), lahko razumemo, da gre za prikaz okolja delovanja. Eko-karta služi v
različne namene, od že omenjenega pregleda vplivov poslovanja, do družinskih
in osebnih povezav ter odnosov med pomembnimi akterji. V primeru knjižnice z
eko-karto prikazujemo pregled pomembnosti, intenzivnosti in vsebine odnosov
z organizacijami, s katerimi knjižnica sodeluje v svojem okolju (Špoljar, 2014).
Načrtovanje in preverjanje mreže krajevnih knjižnic v urbanem okolju, ki vklju
čuje tudi analizo zunanjega okolja knjižnice, dobi z eko-karto grafični prikaz
povezav knjižnice in ustanov, s katerimi sodeluje v različnih dejavnostih oziro
ma prepoznava možnosti za potencialno sodelovanje ali partnerstvo. Prikaz je
uporaben za vse vrste knjižnic, saj daje hiter in neposreden vpogled v odnose in
vplive med deležniki. Poleg dejavnosti/vsebin, lahko knjižnica izdela svoj sistem,
s katerim bo učinkovito prikazala svoje sodelovanje z drugimi ustanovami.
Shematski prikaz, ki ga uporabljamo, je razdeljen na tri elemente: pomembnost
za knjižnico, intenzivnost povezave in vsebina dejavnosti. Krajevno knjižnico,
ki je osrednji subjekt eko-karte, postavimo v sredino, okrog nje nato razvrsti
mo sodelujoče ustanove glede na pomembnost, ki jo predstavlja sodelovanje za
knjižnico. To ponazarjajo koncentrični krogi, kar pomeni, da z »oddaljenostjo«
od knjižnice pomembnost upada. Včasih je lahko katera od ravni bolj zasede
na od drugih, zato lahko v ta namen kroge dinamično spreminjamo ali jih celo
ukinemo, tako da dosežemo učinek raznolikega stanja. Za potrebe načrtovanja
dejavnosti v prihodnosti lahko hkrati izdelamo eko-karto trenutnega stanja in
eko-karto želenega stanja, kar nam pozneje pomaga pri preverjanju vzrokov za
razkorak med obema. Na podoben način nato določimo intenzivnost povezave
med knjižnico in drugimi organizacijami na območju njenega delovanja (Slika 5).
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Slika 5: Primer oznak za intenzivnost povezave

V ta namen uporabljamo različne črte, ki predstavljajo povezave in smo jim prej
dodelili stopnjo intenzivnosti in smer. Obliko črt lahko poljubno določamo, ven
dar je smiselno vedno uporabljati enako metodologijo označevanja, saj je na ta
način lažje in bolj pregledno slediti dogajanju v krajevnih knjižnicah. Legendo
vključimo v celoten shematski prikaz. Smer povezave uporabljamo za prikaz sme
ri vpliva, kar pomeni, da lahko uporabimo tri vrste usmerjenosti (v eno ali drugo
smer ter v obe smeri).
Določitev vsebine sodelovanja je lahko raznolika glede na potrebe shematskega
prikaza. Ob črti povezave lahko zapišemo tudi naslov projekta, v katerem sode
lujemo v partnerstvu z drugo organizacijo.

Slika 6: Primer oznak za vsebino povezave

Postavke na Sliki 6 so primer dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja v okviru prireditev
in izobraževanj in jih lahko po potrebi zamenjamo z drugimi. V primeru eko
-karte pridobivanja gradiva bi morali opredeliti postavke, kot denimo financerje,
založnike, distributerje in druge ključne deležnike ter tudi njihove medsebojne
povezave.
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Slika 7 kaže predlogo dokumenta, ki jo uporabljamo kot osnovo za shematski
prikaz sodelovanja in/ali vplivanja ter izdelan dokument, ki predstavlja povezave
med posameznimi subjekti.

Knjižnica

1

Pomembnost
2
3

1 Zelo pomembno
2 Pomembno
3 »Pomenljivo«

4

4 Manj pomembno

Slika 7: Predloga eko-karte knjižnice

Knjižnico lahko umestimo tudi v širše okolje med pomembne subjekte delovanja:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ali druga resorska ministrstva, obči
no ali druge ustanovitelje, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, IZUM, Narodno in univerzitetno
knjižnico – CeZaR, knjižnice osrednjeslovenskega območja in podobno.
Eko-karta knjižnice v njenem okolju je preprosto in pregledno orodje za vpogled
v sodelovanje in vpliv organizacije, ki ga oblikujemo po lastnih potrebah. Za
uporabo ni potrebno imeti posebnega predznanja, ampak le pravilno zastavlje
na vprašanja. Pregled odnosov med posameznimi ustanovami nam pokaže tudi
možnosti, ki jih ima knjižnica pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti ter izzive,
ki so pomembni za razvoj ustanove. Knjižnica lahko izdela eko-karte svojih kra
jevnih knjižnic glede na potrebe: strateški načrt, partnerstva v knjižnični mreži,
evalvacija odnosov s partnerji v nekem časovnem obdobju in podobno. MKL ima
izdelane eko-karte za krajevne knjižnice (primer izdelane eko-karte Knjižnice
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 41–77
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Zalog prikazuje Slika 8), za katere so bili izdelani idejni načrti za prenove in/ali
selitve. Eko-karta se je izkazala kot pregleden in učinkovit pripomoček tako pri
načrtovanju kakor tudi pri analizi lokalnih okolij krajevnih knjižnic.

Pomembnost
1 Zelo pomembno
2 Pomembno
3 »Pomenljivo«
4 Manj pomembno

Slika 8: Primer sheme izdelane eko-karte Knjižnice Zalog

5 Zaključek
Čim večjemu številu prebivalcev streže knjižnica, tem številnejše in pestrejše so
njene storitve; to še posebej velja za mestno okolje, kjer so zahteve in pričakovanja
potencialnih uporabnikov zelo velika. V mreži urbane knjižnice so organizacijske
enote, ki so namenjene vsem prebivalcem nekega lokalnega okolja in tiste, ki so
namenjene ciljni skupini prebivalstva na celotnem urbanem območju. Mrežo MKL
bodo v bodoče sestavljale vse bolj raznolike organizacijske enote: poleg centralne
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knjižnice, krajevnih knjižnic, postajališč potujoče knjižnice in lokacij premične
zbirke še knjižnice in prostori za ciljne vsebine (Slovanska knjižnica, THL) ter
knjižnice za ciljne skupine prebivalcev (knjižnica za mlade v Palači Cukrarna).
Na podlagi celovite raziskave okolja in prostorske analize bo MKL oblikovala
dokument Načrtovanje knjižnične mreže, ki bo služil kot podlaga strateškemu
načrtovanju knjižnice in kot pomoč mestni upravi pri umeščanju novih lokacij za
krajevne knjižnice v občinski prostorski načrt.29 Učinkovita mreža MKL bo upo
števala umeščanje lokacij knjižnic tako v izrazito urbana okolja kot v pretežno
ruralna primestna okolja in bo dopuščala tudi zaprtje določenih krajevnih knjiž
nic, predvsem z gledišča poenotene mreže (po združitvi samostojnih knjižnic
leta 2008), uvedbo bolj razvejane mreže postajališč bibliobusa v mestu in lokacij
premične zbirke v posebnih okoljih ter samopostrežnih knjižnic. MKL povečuje
dostopnost knjižnic v mreži tudi s storitvami, kot so vračanje in izposoja gradiva
v drugi knjižnici, Knjiga na dom, Halo knjiga itn.
Pri načrtovanju izhodišč za presojo ustreznosti stanja knjižnične mreže moramo
preveriti obstoječo mrežo, analizirati trenutno stanje na ravni potreb izvajanja
knjižnične dejavnosti v okolju, presoditi notranje in zunanje dejavnike, ter ugo
toviti morebitne izzive, s katerimi se bomo morali soočiti ob pripravi optimizacije
in/ali nadgradnje obstoječe knjižnične mreže.
Tovrstni pregledi so v oporo pri ključnih vprašanjih umeščanja novih lokacij
knjižnične mreže, saj je denimo od strukture okoliškega prebivalstva odvisno,
kako bomo prostor knjižnice arhitekturno zasnovali in povezali z javno infra
strukturo, kakšne vsebine bomo v knjižnici ponudili itn. Za načrtovalce knjižnič
ne mreže je pomembno, da se aktivno vključujejo v postopke sprejemanja OPN
ter pri tem sodelujejo s strokovnimi službami in pristojnimi občinskimi delovnimi
telesi. Hkrati se mora knjižnica, po potrebi, odzvati na javne razgrnitve in javne
obravnave osnutkov odlokov občinskih lokacijskih načrtov in podrobnih pro
storskih načrtov, ki služijo kot podlaga za pripravo posameznih OPPN. V postop
ku vključevanja javnosti se z različnimi metodami zbere predloge, priporočila,
usmeritve, mnenja in pobude javnosti, z odzivom in povratnimi informacijami pa
lahko kot deležniki v procesu govorimo o naši proaktivnosti načrtovanja mreže
in vključevanja v nastajanje strateških dokumentov lokalne skupnosti, namesto
zgolj o sledenju načrtom odločevalcev.

29

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028 navajajo (Bren
čič idr., 2018, str. 12): »Knjižnica ima načrt razvoja mreže organizacijskih enot in drugih oblik
zagotavljanja enake dostopnosti knjižničnega gradiva ter storitev na podlagi analize prostorske
dostopnosti in potreb prebivalcev.«
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V pričujočem prispevku smo se osredotočili na uporabo GIS orodij za preverja
nje ustreznosti umeščanja knjižničnih lokacij v lokalna okolja, vendar pa nam
sama tehnologija omogoča tudi nadgradnjo analiz knjižnične dejavnosti. GIS-i
lahko postanejo tudi orodje za merjenje in analizo storitev v knjižničnih prosto
rih. Znane so raziskave (Bishop, 2008; Bishop in Mandel, 2010; Mandel, 2010)
o uporabi GIS orodij za izdelavo zemljevidov, ki ne omogočajo le prikaza ana
lize demografskih podatkov in vplivnih območji delovanja posameznih lokacij
knjižnične dejavnosti, ter njihove morebitne konsolidacije, pač pa tudi podatke o
upravljanju in organizaciji knjižničnih prostorov, prostorsko porazdelitev gradiva
v knjižničnih prostorih, analiziranje zbranih podatkov o tem, kje se obiskovalci
nahajajo v knjižnici in kaj počnejo na teh lokacijah (npr. sedenje in branje, učenje
v skupini ali druženje). Predvidevamo, da bodo tovrstne raziskave prišle v poštev
pri nadaljnjih analizah storitev tudi v knjižničnih prostorih MKL.
Mreža MKL je zelo specifična, z njo povezana vprašanja in izzivi pa pogojeni z
zgodovinskimi in razvojnimi izhodišči ter pristopi k oblikovanju knjižničnih mrež
petih, do leta 2008, samostojnih splošnih knjižnic. Desetletje po združitvi je čas
za bolj poglobljen premislek o nadaljnjih korakih pri načrtovanju mreže.
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